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1. Val av protokollsjusterare   
   
 

 

2. Budget 2023 samt flerårsplan 2024-2026 
(KS.2022.0001) 

Tomas Nilsson 
(dragning 10 minuter) 
09:00 

   
Beslutsunderlag 
• Förslag till Vårbudget inför 2023- förutsättningar 

 

3. Operativ lokalförsörjningsplan som underlag för 
budget, Serviceförvaltningens förslag till 
budgetunderlag (KS.2022.0108) 

Kristina Thern, 
Liselotte Magnusson 
(SeF) och Vanja 
(dragning 10 minuter) 
09:20 

   
Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Operativ lokalförsörjningsplan som underlag för 

budget, Serviceförvaltningens förslag till budgetunderlag 
• Serviceförvaltningens förslag till hyresförändringar 
• Serviceförvaltningens förslag till investeringar 

 

4. Lokalisering av nytt demensboende i Eslövs tätort 
(KS.2022.0225) 

Matilda Sunesson, samt 
någon från VoO 
(dragning 5 min kring 
de olika alternativen) 
09:40 

   
Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Lokalisering av nytt demensboende i Eslövs tätort 
• Lokaliseringsunderlag för framtida demensboende 
• Vård- och omsorgsnämndens beslut § 16, 2022 Inriktningsbeslut 

 

7. Planområdet för detaljplan för Ölycke 1:228 
utökas med fastigheten Ölycke 1:165 
(KS.2021.0030) 

Sofia Svensson (frågor) 
10:00 
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Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Planområdet för detaljplan för Ölycke 1:228 utökas 

med fastigheten Ölycke 1:165 
• Karta avseende utökning av planområdet 

 

8. Planbesked för fastigheten Åkarp 1:4 i Marieholm, 
Eslövs kommun (KS.2022.0205) 

Torsten Helander 
(frågor) 10:05 

   
Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Planbesked för fastigheten Åkarp 1:4 i Marieholm, 

Eslövs kommun 
• Borttagen på grund av personuppgifter. 
• Orienteringskarta Åkarp 1:4 
• Projektplan ÅKARP 1:4 

 

9. Planbesked för Abboren 2, Eslövs kommun 
(KS.2022.0219) 

Torsten Helander 
(frågor) 10:10 

   
Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut: Planbesked för fastigheten Abborren 2, Eslövs 

kommun 
• Borttagen på grund av personuppgifter. 
• Orienteringskarta Abborren 2 
• Projektplan ABBORREN 2 

 

10. Kompletterat planuppdrag för Sibbarp 4:6, 4:36, 
4:111, 4:138 (KS.2018.0408) 

Torsten Helander 
(frågor) 10:15 

   
Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Kompletterat planuppdrag för Sibbarp 4:6, 4:36, 

4:111, 4:138 
• Borttagen på grund av personuppgifter. 
• Borttagen på grund av personuppgifter. 
• Skiss nytillkommen radhusbebyggelse 
• Dagvattenutredning och skyfallsanalys Yllefabriken, Marieholm 

 

11. Uppföljning av prioritering av detaljplaner 2022 
(KS.2022.0248) 

Mikael Vallberg 
(dragning 5 minuter) 
10:20 

   

3 (182)



 Kallelse 
 
 
 
 

 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Uppföljning av prioritering av detaljplaner 
• Prioriteringslista för detaljplaner maj 2022 

 

12. Information om riktlinje för prioritering av 
detaljplaner (KS.2022.0301) 

Mikael Vallberg 
(frågor) 10:30 

   
Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Information om förslag till riktlinje för prioritering av 

detaljplaner 
• Utkast till riktlinje för prioritering av detaljplaner 

 

13. Information om uppföljning av prioritering av 
exploateringsprojekt 

Mikael Vallberg 
(Dragning 5 min) 
10:35 

   
Beslutsunderlag 
• Prioritering av exploateringsprojekt KSAU 20220621 

 

14. Remissvar om hemställan om ändring i 
förordningen (2001:100) om den officiella 
statistiken (KS.2022.0209) 

 10:40 

   
Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Hemställan om ändring i förordningen (2001:100) om 

den officiella statistiken 
• Kommunstyrelsen § 137, 2022 Delegerande av yttrande till 

kommunstyrelsens arbetsutskott avs hemställan från Statistiska 
centralbyrån om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella 
statistiken 

• Remiss Statistiska centralbyråns hemställan om ändring i förordningen 
(2001:100) om den officiella statistiken – Svar senast 31/8 2022 

• Remisslista SCBs hemställan om ändring i förordningen om den 
officiella statistiken 

 

15. Kommundirektören informerar Eva Hallberg 10:45 
   

Beslutsunderlag 
• Uppdatering Energikontoret Skåne, juni 2022 och förtydligande 

gällande bidrag EKR 
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Budgetberedningens förslag    

(Kommunstyrelsens arbetsutskott)  2022-06-21 

 

    

 

 

 

Förslag till Vårbudget - förutsättningar 
Budgetberedningens förslag till kommunens nämnder inför 2023-
2026 

– yttrande lämnas i september vid ordinarie nämndssammanträde  
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Innehåll 
 
     

Förslag till ekonomiska förutsättningar för i första hand budgetåret 
2023 inför yttrande i september 

 

Förslag till driftsramar, total sammanställning, 2022-2026, bilaga.
   

Förslag investeringsbudget lokaler för 2023 och plan för 2024-2027, 
bilaga. 
 
Förslag till investeringsbudget för gata, trafik och park för 2023 och 
plan för 2024-2027, bilaga 
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Förslag till ekonomiska förutsättningar för nämnderna för i 
första hand budgetåret 2023  
 
Inledning  
Kommunstyrelsens arbetsutskott bereder inför budget 2023 förslag till 
ekonomiska förutsättningar för kommunens nämnder åren 2023 till 2026.  
 
Ledningsgruppen har enligt uppdrag identifierat fem övergripande 
utvecklingsområden; sätt medborgaren i ökat fokus, nya arbetssätt, Eslöv- 
evenemangstaden, IT-Digitalisering och arbeta förebyggande.  
  
Budgetkickoffen den 27 april omfattade omvärld, ekonomiska 
förutsättningar och presentationer från nämnderna. Tidigare 
presidieöverläggningar har utgått. Styrningen i kommunen utvecklas till ett 
tillitsbaserat förhållningssätt.   
 
 
Nämndernas uppdrag 
Nämndernas uppdrag återfinns tillsvidare i nämndernas reglementen och i 
gällande budget. Den politiska processen efter valet kommer att leda till 
beslut kring vad som ska gälla under kommande mandatperiod.  
 
Förslag: Oförändrat grunduppdrag till nämnderna i enlighet med rådande 
reglementen och budget 2022. Senast i december ska kommunen anta 
budget för 2023.                                         
 
Kommunens mål  
Målen för verksamhetens utveckling återfinns i det nuvarande politiska 
handlingsprogrammet och i nämnders mål för verksamheten avseende 
mandatperioden.  
           
Förslag: Den politiska processen efter valet kommer att leda till beslut kring 
vad som ska gälla under kommande mandatperiod. 
  
Kvalitet och kapacitet 
Kvalitet 
Kommunens verksamhet kommer att tillsvidare fortsätta utvecklas utifrån 
gällande mål för mandatperioden.  
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Kapacitet 
Kommunen växer sedan många år tillbaka och planeringen utgår för fortsatt 
befolkningstillväxt och utbyggnad av verksamheten. Enligt den nya 
befolkningsprognosen från våren 2022 kommer befolkningen att öka i lägre 
takt 2023 i förhållande till gällande planering. Särskilt påverkas kommunens 
planering och utbyggnad av verksamheten utifrån fler barn, ungdomar och 
äldre. Grundläggande planering för antalet barn i förskolan kan inte längre 
tas från befolkningsprognosen eftersom barn upp till ett års ålder numera 
ingår i statistiken. Kommunen hade 34 610 invånare den 30 april 2022. 
Nedan följer en tabell per den siste december respektive år: 
 
 
 
Befolkningsökning vid årets slut enligt prognos våren 2021 som gäller 
för gällande ekonomiska planering i budget 2022 
 2021 2022 2023 2024 
År 
Totalt 34 531 34 794 35 650 36 609 
Ökning antal      408      263      856      959 
Ökning %       1,2       0,7       2,4       2,7 
 
Befolkningsökning vid årets slut enligt prognos våren 2022  
År 2021 2022 2023 2024 2025 
Totalt 34 593 34 794 35 287 35 809 36 446 
Ökning antal        62      201       493      522      637 
Ökning %       0,2       0,6       1,4       1,5       1,8 
 
 
Planeringsmässigt anpassas verksamheten fullt ut till befolkningsprognosen 
först inför efterföljande års början.  I tabellen nedan redovisas 
förändringarna i respektive åldersgrupp samt jämförelse mellan 2021 års 
befolkningsprognos som ligger till grund för nuvarande flerårsplanering och 
ny prognos från våren 2022. För behovet av skolplatser kan inte 
befolkningsprognosen planeringsmässigt läsas rakt av med tanke på en 
läsårseffekt vilket ger ett faktiskt lägre antal barn och elever i verksamheten. 
Alla barn deltar inte heller i förskolans verksamhet. Tillgång på statistik för 
barn 1-5 år framgår inte längre av kommunens befolkningsprognos.  
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Antalet barn, ungdomar och äldre 
 Bef.= gällande prognos för planeringen från våren 2021 
 Ny= prognos från våren 2022 
 
 2022 2023 2024 2025 2026 
 Bef.   Ny Bef.  Ny Bef.  Ny Bef.   Ny Ny 
  
År 1-5 förskola  2117  2152 2213 2274 
År 6-15 Gr 4651   4 640 4768   4 702 4884   4 772 5012    4 853 4 852 
År 16-18 1328   1 312 1394   1 373 1436   1 401 1486   1 445 1 478 
År 65-79 4729   4 705 4697   4 663 4705   4 644 4725    4 652 4 679 
År 80-W 1776   1 789 1848   1 854 1944   1 949 2037    2 035 2 079 
 
Investeringsviljan generellt i samhället påverkas av konjunkturen liksom 
människors köpkraft. Med rådande kostnadsutveckling påverkas troligen 
nyproduktion av bostäder och därmed ökningen av befolkningen enligt 
prognos ovan.  
 
Förslag: Budgetberedningens planering utgår från den nya 
befolkningsprognosen från 2022 med justering för faktisk avstämning av 
antalet barn och elever i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan i 
mitten av september enligt rådande modell.    
 
Ekonomiska förutsättningar 
SKRs prognos från slutet av april ger i jämförelse med prognosen i februari 
oväntat ytterligare förbättrade intäkter till kommunsektorn. Utvecklingen av 
skatteunderlaget bedöms som fortsatt relativt högt. SKR har den 17 maj följt 
upp den ekonomiska utvecklingen i Ekonomirapporten. Den 
sammanfattande slutsatsen är att på kort tid har det ljusa framtidsscenariot 
mörknat betänkligt, främst till följd av kriget i Ukraina och de konsekvenser 
det medför. Inflationstakten har drivits upp till historiska nivåer och 
tillsammans med stigande pensionskostnader bedömer SKR att resultatet i 
sektorn faller kraftigt. Samtidigt blir utmaningen med demografins 
utveckling alltmer kännbar. Behovet av vård och omsorg ökar samtidigt 
som det råder brist på arbetskraft.    
 
SKR beskriver sektorns stora överskott de senaste åren utifrån tillfälliga 
faktorer och inte överskott i verksamheterna. Överskotten kom främst från 
höga statsbidrag, betydligt högre skatteintäkter än förväntat och på en 
positiv börsutveckling som gjorde att värdet på finansiella placeringar växte 
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rekordartat i kombination med låg ränta på lån. Nästa år 2023 väntas 
pensionskostnaderna för sektorn öka med 31 miljarder jämfört med i år. 
Inflationen väntas öka kommunernas kostnader och därmed äta upp en stor 
del av intäktsökningarna.     
  
Slutavräkningarna för 2021 och 2022 är bättre än SKRs tidigare bedömning 
av skatteunderlagets utveckling vilket även det påverkar kommunens 
intäkter positivt för 2023. 
 
SKRs intäktsprognos för generella statsbidrag och skatteintäkter från den 28 
april 2022 framgår nedan. Befolkning är per den 1 nov året före budgetåret 
enligt ekonomisk gällande plan respektive nytt förslag. Befolkning för 
intäktsår 2022 är fastställt av staten.  
 
Befintlig plan: 
År 2022 2023 2024 2025 2026 
Befolkning 34 400 34 600 35 200 35 800 
Intäkter   2 244   2 298   2 395   2 495    
 
Nytt förslag: 
Befolkning 34 536 34 750 35 200 35 700 36 100 
Intäkter   2 299*   2 340   2 438   2 525   2 610 
 

*inklusive 26,8 mnkr omklassade tidigare riktade statsbidrag. 
 

Framtiden kring statsbidraget inom den s.k. skolmiljarden och 
äldresatsningen på god vård är något oklar p.g.a. höstens allmänna val 
varför dessa medel inte lagts till i intäkterna från 2023. Statsbudgeten för 
2023 presenteras i oktober eller vid maktskifte senast den 15 november.   
 
Lärarlönelyftet 
Skolverket har aviserat omfördelning av riktat bidrag avseende 
lärarlönelyftet från 1 jan 2023 med 1 miljard. Bidraget minskas 2023 från 3 
miljarder till 2 miljarder och från 2024 med ytterligare en miljard. 
Kommunen får 9 250 000 kr under läsåret 22/23.  
 

 
Förslag: Budgetberedningen fastställer befolkningsutvecklingstalen enligt 
nytt förslag ovan till grund för den ekonomiska intäktsberäkningen 2023-
2026. I det fall investeringsviljan i nyproduktion av bostäder och därmed 
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inflyttningen skulle falla kan justering komma att ske under höstens 
budgetprocess.  
 
 
Nettokostnader enligt gällande plan för verksamheten enligt gällande 
ekonomisk plan i budget 2022 och åren 2023-2025 i mnkr. Inget planerat 
överskott är beaktat nedan.  
 
År 2022 2023 2024 2025 
Kostnader 2 242 2 316 2 387 2 485  
 
 
Nettokostnader enligt budgetberedningens Vårbudget med ca 1 % planerat 
överskott. Ett ökat överskottet möjliggöra ökad delfinansiering av 
kommunens investeringar utan att ta upp lån och därmed reducera ökad 
skuldsättning. Regeringens proposition om god kommunal hushållning är 
fortfarande inte presenterad. Regeringen har tillsatt en översyn av 
utjämningssystemet. Kommande förslag påverkar kommunens mål kring 
överskott och hushållning.  
 
År          2022       2023     2024     2025     2026 
Kostnader, högst  2 269*   2 317    2 414     2 500    2 584 
 
* enligt kommunens Vårprognos 
 
 
Kommunens pensionskostnader 
Det nya pensionsavtalet som påverkar kommunens ekonomi från 1 jan 2023 
beräknas kosta ca 70 mnkr mer 2023 än under 2022. I den ekonomiska 
planen har viss höjd tagits för ökade pensionskostnader med ca 16 mnkr. 
Höjt internt personalkostnadspålägg enligt SKR:s förslag ger kommunens 
nämnder en ökad kostnad med ca 12 mnkr för 2023 och motsvarande intäkt 
till finansförvaltningen som svarar för den externa kostnaden. Ökningen av 
det interna personalkostnadspålägget innebär att nämnderna subventioneras 
med ca 42 mnkr.  
 
Förslag: Budgetberedningen föreslår höjt internt personalkostnadspålägg till 
42,7 % vilket överensstämmer med SKR:s förslag.  
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Nämndernas ramar 2023  
 
Nämnder (med anslagsfinansiering) föreslås få kompensation för  
 
Löneöversyn  100 % 30 mnkr (inkl Kontaktcenter) 
Indexeringar   modell 12 mnkr 
Måltid, interna hyror, städ PKV-index 7,8 mnkr (2,6 %)  
Allmän inflation  Behov prövas senare i höst 
El  Ny upphandling, behov prövas senare i höst 
Volym  Modell 
 
 
Investeringsbehov 
Investeringsplan återfinns i budget 2022 med planperiod fram till 2025. 
Investeringsbehoven i planen avseende förskola och skola bygger på 
befolkningsprognosen från våren 2021.  
 
Den nya befolkningsprognosen från våren 2022 påverkar inte 
investeringsbehovet i förhållande till antagen plan genom en lägre 
ökningstakt av barn och elever. Planeringen för de över 80 år avser nytt 
demensboende i slutet av perioden.  
 
Förslag till reviderad lokalförsörjningsplan är behandlad av 
budgetberedningen efter remiss till nämnderna. Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden har presenterat förslag till investeringsbudget 
och plan till budgetberedningen.  
 
Servicenämnden har i samband med budgetprocessen 2022 föreslagit en 
ökning av årsanslag för lokaler (dubblering) under fem år i syfte att öka 
underhållet. Årsanslag är en investering som används i syfte att 
vidmakthålla anläggningar i god status över tid för att tillämpa god 
hushållning av kommunens resurser. Anslaget ska också vara värdehöjande 
annars klassificeras det som driftsmedel och ska då helt och hållet 
finansieras via driftsmedel t.ex. underhållsmedel. 
I hyran ingår 120 kr per kvm för lokaler äldre än tre år och 80 kr per kvm de 
första åren för nya lokaler. Servicenämnden förvaltar ca 180 000 kvm. 
Servicenämnden har antagit en plan för att uppnå en modern och effektiv 
fastighetsförvaltning efter extern utvärdering. 
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Budgetberedningens förslag: 
Investeringsbudget lokaler för 2023 och plan för 2024-2027, enligt förslag 
till lokalförsörjningsplan, bilaga. 
 
Investeringsbudget för gata, trafik och park för 2023 och plan för 2024-
2027, enligt Miljö-och samhällsbyggnadsnämndens förslag, bilaga. 
 
 
Nämndernas yttrande i samband med ordinarie 
sammanträde i september 2022 
 
Alla nämnder lämnar yttrande över budgetberedningens förslag och ges 
möjlighet att framföra övriga behov.  
Förslag/behov som framförs i yttrandet ska vara kostnadsberäknat, helst på 
olika insats-/ambitionsnivåer med beskriven nytta.  
 
Överblick budgetberedningens förslag för ekonomiska driftsramar 
netto, för åren 2023-2026.  
 
Uppräknad budget för 2022 (t o m juni) ingår för jämförelse/utgångspunkt. 
 
I nämndernas ramar nedan ingår löneutfall 2022 samt 75 % av bedömd 
löneutveckling för 2023. Resterande del för full lönekompensation kommer 
att finnas i finansförvaltningen tills löneöversynen 2023 är klar.   
 
Ramtilldelningen nedan följer nuvarande organisatoriska indelning. Öfn:s 
verksamhet planeras samordnas med Lunds kommun vilket kan påverka 
kommunens kostnad. Justering av medel kan behöva justeras i höst. 
 
Volymtilldelning sker för förskolebarn, elever och äldre enligt gällande 
modell.   
 
Kommunbidrag för den statliga s k Skolmiljarden och äldresatsningen 
tilldelas berörda nämnder från 2023 efter riksdagens beslut om statlig 
budget för 2023. Under 2022 fick kommunen 26,8 mnkr varav 21,6 mnkr 
till Vård- och omsorg. 
 
I budget 2022 avsattes 1,6 mnkr för andra halvåret 2022 i 
kommunstyrelsens budget avseende digitaliserings- och 
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säkerhetssatsningen. Helårsbelopp för 2023 blir 3,2 mnkr. Belopp ingår i 
kommunledningskontorets ram med 0,8 mnkr för 2022 (för kvartal fyra) 
respektive helårseffekt för 2023 med 3,2 mnkr.  
 
 

Nämnd 2022 juni 2022 2023 2024 2025 2026 
KS/Klk    -105,1    -103,9    -104,3    -104,3    -104,3   -104,3 
BoF    -876,3    -882,6    -910,8    -920,2    -931,0   -933,2 
GoV    -250,3    -252,6    -275,0    -278,6    -281,9   -280,9 
KoF      -99,6    -101,1    -102,2    -102,1    -102,1   -102,1 
MoS      -78,9      -83,5      -85,5      -85,5      -85,9     -85,9 
Revisionen        -1,3        -1,3        -1,3        -1,3        -1,3       -1,3 
SeF        -6,3        -6,3        -6,4        -6,4        -6,4       -6,4 
VoO    -690,0    -710,6    -709,2    -717,6    -725,6    -731,7 
ÖfN        -8,3        -8,3        -8,4        -8,4        -8,4        -8,4 
Summa -2 116,1 -2 150,2 -2 203,1 -2 224,4 -2 246,9 -2 254,2 

 
 
I budget 2022 sid 27 framgår att ökade licenskostnader från 2022 ska 
fördelas på nämnderna. För 2022 är beloppet 1,3 mnkr och utfallet blir ca 
1,9 mnkr för 2023. Fördelningsnyckel nedan. Anslagsfinansierade nämnder 
kompenseras med avsatt belopp i budget 22 totalt 1,7 mnkr. Ramarna ovan 
är ökade med kompenserat belopp. 
 
Barn- och familjenämnden 150 000 kr 
Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

72 000 kr 

Kommunledningskontoret 89 000 kr 
Kultur och fritidsnämnden 102 000 kr 
Miljö och 
Samhällsbyggnadsnämnden 

54 000 kr 

Serviceförvaltningen 227 000 kr 
Vård och Omsorg 1 195 000 kr 
Total kostnad   1 889 000 kr 
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 KS.2022.0108  
 
 
 
2022-05-30 
Cecilia Erlandsson Kommunstyrelsens arbetsutskott 
+4641362268  
cecilia.erlandsson@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 
 

 

Operativ lokalförsörjningsplan som underlag för 
budget, Serviceförvaltningens förslag till 
budgetunderlag 

Ärendebeskrivning 
Förslag till operativ lokalförsörjningsplan för 2023-2027 lämnades till 
kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 7 juni 2022 för beslut om att 
reviderat förslag till operativ lokalförsörjningsplan 2023-2027, maj 2022 skulle ligga 
som underlag till budgetarbetet 2023. Ärendet kompletteras nu med 
Serviceförvaltningens förslag till budgetunderlag. 
  

Beredning 
Revidering av Serviceförvaltningens budgetunderlag har gjorts utifrån förslag till 
operativ lokalförsörjningsplan 2023-2027, maj 2022. Detta underlag tas fram endast 
som information. Underlaget kommer, enligt den övergripande processen för 
kommunens lokalförsörjningsarbete, att arbetas in i pågående budgetarbete. 

Förslag till beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 
  
 
 
 
Eva Hallberg Katarina Borgstrand 
Kommundirektör Chef Tillväxtavdelningen, 
 Kommunledningskontoret 
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Hyresförändring 2023 Budget Plan Plan Plan Plan

2023 2024 2025 2026 2027

Vård och omsorg
LSS-boende 2

LSS-boende 3

LSS-boende 4

Göingevägen, 

Lapplandsvägen 11 A, modernisering barnboende

Ny lokal daglig verksamhet Kugghjulet

Särskilt boende inriktning demens

Åkermans väg 5

Ystadvägen 6

Barn och Familj
Fridasroskolan

Fridebo 

Tillfälliga lokaler Väster

Total driftspåverkan -2,8 -3,6 -6,0 -9,4 -9,4

Kf-ram 
budget 2022
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Investeringsbudget per objekt (mnkr)
Projekt Kf-ram budget Förslag rev. Kf-ram Beräknad kostnad Budget Plan Plan Plan Plan

2022 2023  före 2023 2023 2024 2025 2026 2027

Utredning i tidigt skede VoO not. 1    -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5

Utredning i tidigt skede BoF not. 2 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8

Utredning i tidigt skede GoV not. 3 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5

Utredning i tidigt skede KoF not. 4 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3

Utredning i tidigt skede not. 5 Redovisas på Klk, ks

Förskolor
Fridebo, utredning inhyrd lokal -0,2 -0,2 Denna utredning kommer att göras med befintliga resurser på BoU och SeF. Tillkommande hyra beräknas tidigast 

2023. Ny hyresberäkning klar till budget 2022.   I ett första steg behöver ambitionsnivån utredas och den måste 
läggas utifrån de ekonomiska förutsättningarna. Tidplanen anpassas till lediga ersättningslokaler i första hand på 
Bergaområdet.
Nytt omtag basutredning! Bof nämnden har fört fram synpunkter på hur de ser på Fridasroskolan, dessa tas med i 
pågående basutredning

Marieholm (Senarelagd)
Belopp justeras när basutredning är gjord

-35,0 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. Avvaktar kommande 
lokalförsörjningsplaner.

Vitsippans förskola, Nya Skogsgläntan -56,0 -60,0 -16,9 -37,0 -6,1 Ny förskola invid Skogsgläntans förskola med åtta avdelningar, 140 platser. Förskolan är både en kapacitetsökning 
och ersättning för gamla Skogsgläntans förskola som har ett tillfälligt bygglov. Den nya byggnaden är avropad från 
SKR:s ramavtal för förskolelokaler. Detaljplanearbete har vunnit laga kraft 2022-04-29. Den totala ytan beräknas till 
1850 kvm.
Ersättningslokaler är framtagna se "Lokalförändringar till budget 2022 " nedan. Förslag till ny KF-ram efter avisering 
från Skanska om indexuppräkning av kontraktsumman samt arbete utanför tomten, typ dagvattenåtgärder och G/C-
vägens korsning med Djupadalsvägen.

Blåsippans förskola, Stehag söder -42,0 -44,5 -39,5 -5,0 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. Barnen är på Trollhasslen och 
Gyabo tills förskolan är klar. Förslag till ny KF-ram efter avisering från Skanska om indexuppräkning av 
kontraktsumman.

Örtofta/Väggarp
Belopp justeras när basutredning är gjord

-35,0 Planerad nybyggnad av förskola med 4 avdelningar, 70 platser. 
Budget framtagen utifrån SKR:s ramavtal för förskolelokaler. 
Förskolan är tänkt att ersätta Sockertoppens förskola vid idrottsplatsen i Örtofta som har tillfälligt bygglov som 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. Avstämning  gjord  till Lfp 2024-2028 Paviljongerna kommer stå kvar under längre tid än planerat i 
avvaktan på ny tomt i Väggarp. Avvecklingskostnader för Sockertoppens förskola behöver beaktas i samband med 
flytt till ny förskola. 

Inhyrd förskola Väster/centrum   -1,0
Utredningsmedel. 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 betydligt 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. 

Grundskolor

Västra skolan                                                     -1,0 -1,0
Västra skolan är byggd i början på förra seklet och är genomgripande renoverad i början på 90-talet. Skolan är i 
behov både av en omfattande renovering och en modernisering. Detta gäller även utemiljön. Skolan har för 
närvarande 16 klasser. Pågående utredning fortsätter. 
I det fortsatta arbetet med Västra skolan kommer kapacitetsfrågan tas med utifrån föreslagen kapacitetsutredning för 
f-6 skolor, det blir ett nytt omtag utifrån nya försutsättningar som framkommmit mars-april 2022

Fridasroskolan, utredning inhyrd lokal -0,3 -0,3 Samma förutsättningar som Fridebo. Kommer vara kopplat i projektet  med Fridebo förskola.

Norrevångskolan -70,0 -63,0 -7,0 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.       

Budgetbelopp är i 2022 års priser i maj. Indexjustering kommer att göras. Beräkning av inhyrningar är mer 
komplext och påverkas av externa fastighetsägare.
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Sallerupskolan -183,0 -6,8 -95,0 -81,2
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 för detta projekts 
genomförande är översänt till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 23 mars 2021, där även 
revidering av driftsbudgeten för projektet redovisas. Ny fördjupad kvalitétsäkrad kalkyl har genomförts under 
remisstiden.

Stehagskolan -2,0 -10,0 -1,0 -9,0 En basutredning är påbörjad och den visar på en betydligt högre kostnad än budgeterat. I det förslag som tagits fram 
kommer följande kapacitets- och kvalitetsökningar finnas. Genom att bygga om nuvarande Gyabo förskola till två 
större klalssrum (vardera på 75 kvm) en fritidsavdelning, en studiehall samt en kombinerad hemkunskap ohc bildsal 
skapar vi förutsättningar för en hög kvalité i undervisningen på skolan. I ett första skede kommer förskoleklassen 
flytta till de iordningställda lokalerna vilket skapar förutsättningar för skolan att kunna erbjuda fritidsverksamhet i 
egna lokaler för äldre årskurser. Det ger också förutsättningar fullt ut till komplentlokaler i form av grupprum. Detta 
gynnar framförallt de elever som behöver lugnare lärmiljöer. Lokalförändringen skapar också en kapacitetsökning på 
skolan, för att möta ett växande Stehags behov. En årskurs skulle kunna bli treparallellig, idag är samtliga årskurser 
tvåparallelliga på skolan. De större klassrummen på 75 kvm ger också förutsättningar att kunna ta emot enstaka 
elever fler än riktlinjen på 25 st i en klass. i kombination med tillgång till komplementytor så att den större klassen 
kan delas upp i mindre grupper under skoldagen. Genom att investera i en hemkunskapssal kombinerad med bild 
skapas förutsättningar till god  kvalité på undervisningen i dess ämnen. Denna sal blir också en viktig resurs för alla 
fritidsverksamheter på skolan. Salen kommer också fungera som ett konferensutrymme för kollegiet. Utifrån ny 
beräknad projektbudget måste projektet avvakta budget för 2023, verksamheten är informerad. Ombyggnad av kök 
finns inte med i detta projekt. Redovisas som separat projekt se nedan

Stehagskolan kök -6,0 -6,0
I Stehagskolan kommer även ombyggnad av kök och matsal göras. I  projekt ingår att anpassa kökets kapacitet efter 
verksamhetens behov motsvarande ca 850 portioner, skolmatsalens kapacitet är oförändrad. Budget för dessa 
åtgärder redovisas separat men projektet kan komma att slås samman med ombyggnaden av skollokalerna.

Flyinge skolan -28,0 Projektet kommer att etappindelas,  etapp 1 klar under 2022.
Etapp 2
Belopp justeras när basutredning är gjord  

-24,9 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. Flyingeskolan har haft en kraftigare tillströmning av elever än 
förväntat och har brist på lokaler, därför kommer denna etapp tidigareläggas. Budget för etapp 2 justeras när 
basutredning för denna etapp är gjord. Frågan om att friköpa paviljongerna tas med i en inledande basutredning, 
hyresavtalet köper ut 2026-07-31,
Etapp två är tidigarelagd i förslag till LFP 2023, basutredning bör starta i höst 2022

Gymnasieskola
Skoltorget vid Carl Engströmskolan -7,7 -3,4 -3,3 Ombyggnaden är färdigprojekterad i samband med ombyggnad av Östergatan. Projektet samordnas med Carl 

Engströmskolan byggnad C, Gamla Östra Skolan.

Gamla Östra skolan -17,0 -9,0 -12,0 Carl Engströmskolan 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 Engströmskolan
Budgeten kommer inte att hålla - Måste korrigeras

Kultur- och fritid
Kulturskolan -43,0 -1,9 -33,1 -8,0

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.

Karlsrobadet  -13,0 -44,0 -21,0 -10,0 En basutredning är gjord och utifrån denna ska följande åtgärder göras.  2023, modernisering av utebassäng, 50 
meter samt ersättning av den borttagna vågbollen. 2024, modernisering av utebassäng, 25 meter.Vidare kommer en 
utredning gällande ny Rehabbassäng göras under 2023. Not. 6

Konstgräsplan  -15,0 -15,0 Ny konstgräsplan på Husarängen med placering på den befintliga gräsplanen i sydöst. Planen kommer vara 71 x 
125 m med en körbar asfaltremsa kring planen som kommer användas för snöröjning och stoppa eventuellt granulat. 
Planen förses med staket och belysning. I projektet ingår även en oisolerad ekonomibyggnad, med en byggnadsyta 
på ca 150 m2, som inrymmer maskinförråd och plats för bollförvaring. Ett mer miljövänligt alternativ än 
gummigranulat kommer att utredas i projektet. I budget för projektet ingår även erforderlig utrustning för att sköta 
planen förutom utrustning för snöröjning vilken föreslås samordnas med konstgräsplanen på Berga idrottsplats. Not. 
7

Föreningslokal Husarängen -18,5 -9,5 -9,0
Återuppbyggnaden av en ny byggnad på cirka 600 m2 med utökad parkering. I byggnaden ryms EBK:s verksamhet, 
kommunens egen verksamhet genom Vård och Omsorg och Fritidsbanken. I förslaget ingår även Barn och 
Utbildnings önskan om en anpassad utemiljö med grill och skärmtak samt tillgång till toalett. Toaletten kommer att 
vara tillgänglig för allmänheten och möjlighet för allmänheten att nyttja hygienutrymme inför och efter egen träning 
kommer att undersökas vidare. Byggnaden föreslås också innehålla en samlingssal och ett kontor som kan nyttjas 
av fler föreningar samt en kiosk/enkel servering. Not. 5 och 7
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Summa investeringar 2023-2027: -256,0 -116,4 -2,1 -2,1 -2,1
Total driftspåverkan inkl. tillkommande/avgående hyra, anpassningsåtgärder för investeringar sam   2023 2024 2025 2026 2027
rivningskostnader mm samt inhyrningar. -19,4 -27,4 -41,2 -42,9 -43,7

Årsanslag med kommentarer och Återkoppling LFP 

I budget 2023 föreslås att årsanslag för lokaler tas bort, istället avsätts 10 mnkr för mindre investeringar av fastighetsunderhåll,vilka inte budgeteras eller redovisas utifrån åtgärd och objekt.  
Gränsen för detta underhåll är 2 mnkr per projekt. Övrigt underhåll i kommunens fastighet, som finansieras av investeringsmedel, budgeteras och redovisas utifrån objekt och åtgärder.

Sammanställning av dessa projekt kommer att redovisas i samband med Servicenämndens yttrande av budgetramar i september.

I befintliga internhyror för driften av lokaler finns i budget 2022 6,5 mnkr för underhåll. I budget 2023 föreslås att internhyrorna räknas upp med PKV 2,6 procent.

Beräkningsförutsättningar
Restvärde per 220101. Internränta 1,25 % enl. Skr. Nya projekt from 2024 är räknade med 2,0 % internränta.

Not. 2  Ängabo förskola. Förskola Väster/Centrum. Östra Strö skola. Ölyckeskolan. Kapacitetsökning grundskolan tätort. Tillgången till idrottshallar på fd Bergaområdet. Trygghet och säkerhet i våra skolor. Utemiljön på våra skolor.

Not. 3  Administrativa lokaler. Våfflan.

Not. 4  Översyn av idrottsplatser. TV-torn Ekevalla

Not. 5  Utredningsmedel för Stadshus och demensboende samt föreningslokal Husarängen finns på kommunstyrelsen.

Not. 6  Utökad budgetram för tillkommande arbeten 13,0 mnkr är beviljat i budget 2022.
Not 7.  Konstgräsplan och föreningslokal Husarängen. Budgetbelopp framtagna i samarbete med Kultur och Fritid.

Not. 1  Nytt psykiatriboende, LSS-bostäder Järnvägsgatan, Kvarngatan 10 B, Kvarngatan 10 G, Bjärevägen, Kvarngatan 14. Hemvårdens lokaler Kvarngatan 7, Öppenvårdsbehandlingen på Ystadvägen. Beredskapslager, Kv. Köpmannen, Stensson

21 (182)



 

 

 

 

 
Lokalisering av nytt demensboende i Eslövs 

tätort 

4 

KS.2022.0225 
    

22 (182)



 
 KS.2022.0225  
 
 
 
2022-05-13 
Matilda Suneson Kommunstyrelsens arbetsutskott 
+4641362018  
matilda.suneson@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 
 

 

Lokalisering av nytt demensboende i Eslövs tätort 

Ärendebeskrivning 
Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 16 februari 2022  § 16 ett inriktningsbeslut gällande ett nytt 
demensboende i Eslövs tätort. I inriktningsbeslutet föreslår vård- och omsorgsnämnden 80 
boendeplatser år 2027 och med möjlighet till en utökning med ytterligare 40 boendeplatser. Ett 
demensboende med 120 boendeplatser och tillhörande lokaler innebär troligtvis över 10 000 
kvadratmeter bruttoarea. Bruttoarean är den totala summan av alla våningsplans area och begränsas av 
byggnadens fasad. Kommunledningskontoret har gjort en inventering av kommunal mark och mark 
som ägs av kommunala fastighetsbolaget Eslövs Bostads AB (EBO) för att hitta en lämplig 
lokalisering för ett nytt demensboende i Eslövs tätort. Inventeringen och bedömningen är baserad på 
vård- och omsorgsnämndens inriktningsbeslut och ett stadsbyggnadsperspektiv. Beslut om lokalisering 
är en förutsättning för att komma vidare i arbetet. 

Beslutsunderlag 
• Lokaliseringsunderlag för framtida demensboende, daterad 2022-05-12  
• Vård- och omsorgsnämndens beslut § 16, Inriktningsbeslut för nytt vård- och 

omsorgsboende med inriktning på demens, daterad 2022-02-16 

Beredning 
Den 16 februari 2022 tog vård- och omsorgsnämnden ett inriktningsbeslut § 16, för det fortsatta arbetet med 
nybyggnation av ett vård- och omsorgsboende. Ett demensboende med 120 boendeplatser med tillhörande 
lokaler innebär troligtvis över 10 000 kvadratmeter bruttoarea. Som förutsättningar för lokalisering angav 
nämnden följande: 
 

- Placering i centralorten. 
- Det behöver inte ligga centralt men ha goda allmänna kommunikationer. 
- Byggnaden kan uppföras i två eller flera plan utifrån verksamhetens behov. 

 
Kommunledningskontoret har gjort bedömningen att en byggnad/-er i den omfattningen behöver uppföras i 
flera våningsplan. För att hitta lämplig en lokalisering för ett nytt demensboende i Eslövs tätort har en 
inventering genomförts. Inventering innefattar enbart kommunal mark och mark som ägs av kommunala 
fastighetsbolaget EBO. Kommunledningskontoret har sammanställt inventeringen i underlaget 
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Lokaliseringsunderlag för framtida demensboende. Eslövs Bostads AB och förvaltningarna Vård och 
Omsorg och Serviceförvaltningen har tyckt till om det framtagna underlaget. I sammanställningen 
presenteras en rangordning med fyra till fem olika lokaliseringsalternativ, dock har 
Kommunledningskontoret avskrivet de två sista lokaliseringsalternativ eftersom de inte är lämpliga för ett 
demensboende, främst ur ett stadsbyggnadsperspektiv men även ur ett verksamhetsperspektiv. I 
Lokaliseringsunderlag för framtida demensboende, redovisas även en idéstudie som visar att 
lokaliseringsalternativen är möjliga att bebygga. Byggnadens exakta utformning kommer utredas vidare 
efter lokaliseringen är beslutad. 
 
Kommunledningskontoret föreslår, utifrån underlaget Lokaliseringsunderlag för framtida 
demensboende, att fastigheten Kärråkra 1 är den mest lämpliga platsen för att nytt demensboende. Den 
fastigheten ägs av EBO. Gällande detaljplan möjliggör demensboende, dock måste en planändring 
eller en ny detaljplan göras eftersom gällande detaljplan endast tillåter sju meter i byggnadshöjd och 
parkeringssituationen inte är anpassad till den tilltänkta utbyggnaden. En planändring kan göras på ett 
och ett halvt år från det arbetet startas upp och om det krävs en ny detaljplan så beräknas det ta cirka 
två år. Kommunledningskontoret menar att marken på fastigheten Kärråkra 1 kan nyttjas bättre än vad 
den gör idag och att en utbyggnad av demensboendet kan ske etappvis.  
 
Som ett andra alternativ föreslås fastigheterna Drottningen S:1 och 6, vilka ägs av EBO. Sedan år 2017 
finns ett pågående planärende på fastigheterna Drottningen S:1 och 6. Planförslaget för fastigheterna 
Drottningen S:1 och 6 är ett förtätningsprojekt, främst för bostadsändamål. Kommunledningskontoret 
bedömer att en ny detaljplan kan tas fram på ett år till ett och ett halvt år eftersom det finns ett pågående 
planarbete för området och de flesta utredningar är gjorda. Nackdelen med området är att ett demensboende 
tar mark i anspråk som kan användas för bostadsändamål.  
 
Som ett tredje alternativ för demensboende föreslås Berga Trädgårdsstad, del av fastigheten Eslöv 
52:14, som ägs av Eslövs kommun. Det alternativet innebär dock att det inte är möjligt att följa 
tidplanen för ett nytt demensboende. Kommunledningskontoret anser att nya detaljplaner inom 
området ska föregås av ett planprogram, så att utbyggnaden utgår från en tydlig idé och för att inte 
skapa problem i senare skeden. Ingen infrastruktur är utbyggd i området, vilket också är en del i det 
faktum att det inte går att klara tidplanen. Kommunledningskontoret bedömer att det inte är möjligt att 
ansluta demensboendet till befintlig bebyggelse och infrastruktur eftersom det skulle försvåra den 
framtida utbyggnaden av resten av området. Den exakta placeringen av demensboendet inom Berga 
Trädgårdsstad behöver övervägas, för att skapa en god utformning och attraktiva miljöer. I likhet med 
Drottningen S:1 och 6 är en av nackdelarna med området att ett demensboende tar mycket mark i 
anspråk som kan användas för bostadsändamål.  

Förslag till beslut 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott ger Kommunledningskontoret i uppdrag att arbeta vidare med 

lokaliseringen av ett nytt vård- och omsorgsboende på fastigheten Kärråkra 1 tillsammans med 
Eslövs bostads AB, vård- och omsorgsnämnden samt servicenämnden.  
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1. Kärråkra
2. Marieholmsvägens förlängning/Långåkra 2
3. Långåkra 1, etapp 2
4. Bäckdala
5. Äselunden
6. Öster om Vårlöken
7. Drottningen
8. Skytteskogen
9. Stadshuset
10. Engsson
11. Skatan
12. Berga Trädgårdsstad

Lokaliseringsunderlag för 
framtida demensboende
2022-05-12
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Inledning

Detta underlag innefattar enbart kommunal mark och mark som ägs av Eslövs Bostads AB, EBO. 
Bedömningen är främst utifrån ett stadsbyggnadsperspektiv men tjänstepersoner från Vård och 
Omsorgsförvaltningen och Eslövs Bostads AB (EBO) har varit involverade i bedömningen. 

I Vård och Omsorgsnämndens inriktningsbeslut § 16 den 2022-02-16 för nytt vård- och 
omsorgsboende med inriktning på demens står följande:

För att komma vidare i projektet är den främsta frågan idag var ett nytt boende ska placeras. I den 
inledande basutredningen har följande kriterier tagits med:

• Boendet bör ligga i centralorten
• Det behöver inte ligga centralt men ha goda allmänna kommunikationer. 
• Byggnaden bör uppföras i två eller flera plan, anpassad utifrån verksamhetens behov

Utifrån Vård och Omsorgs inriktningsbeslut § 16, 2022-02-16 för nytt demensboende finns 
det ett behov av 80 nya boendeplatser år 2027 och ytterligare 40 platser fram till år 2035. På 
demensboendet bör förutom de 80 boendeplatserna med tillhörande gemensamma utrymmen, 
lokaler för administration, storkök, även finnas kompletterande verksamhet såsom avlastningsplatser 
och plats för dagverksamhet. Vård och Omsorg har anlitat en arkitekt som har beräknat storleken på 
demensboendet utifrån ovannämnda förutsättningar och tagit fram enkla skisser som visar om ett 
demensboende ryms inom varje föreslaget område. Ett demensboende med 120 boendeplatser och 
tillhörande lokaler innebär troligtvis över 10 000 kvadratmeter bruttoarea. Skisserna redovisas i en 
idéstudie. Idéstudien visar enbart att lokaliseringsalternativen är möjliga att bebygga. Byggnadens 
exakta utformning kommer utredas vidare efter lokalisering är beslutad.

Om man ska bygga ett så stort demensboende behöver byggnaden/-erna uppföras i flera plan. 

Kommunledningskontoret har parallellt med att utreda lokaliseringen av ett nytt demensboende, 
arbetat med att hitta en lämplig lokalisering av en ny förskola i västra Eslöv. Utifrån Vård och Omsorgs 
behovsanalys, ett stadsbyggnadsperspektiv och den parallella utredningen av lokalisering av ny 
förskola föreslår Kommunledningskontoret följande rangordning: 

1. Kärråkra (fastigheten Kärråkra 1)
2. Drottningen (fastigheterna Drottningen S:1 och Drottningen 6) 
3. Berga Trädgårdsstad (fastigheten Eslöv 52:14)
4. Långåkra 2 (fastigheterna Långåkra 1:10,  Långåkra 1:8, Långåkra 1:9 och del av fastigheten Eslöv 

51:11)/Marieholmsvägens förlängning (del av fastigheten Eslöv 53:1) och Långåkra 1, etapp 2 (del 
av fastigheten Långåkra 1:11)

Kommunledningskontoret bedömer att Kärråkra är den mest lämpliga platsen för att nytt 
demensboende, detta eftersom gällande detaljplan möjliggör demensboende. Dock måste en 
planändring eller en ny detaljplan göras eftersom gällande detaljplan endast tillåter sju meter i 
byggnadshöjd. En planändring kan göras på mindre än ett år från det arbetet startas upp och om 
det krävs en ny detaljplan så beräknas det ta cirka ett och ett halvt år. Kommunledningskontoret 
menar att marken i anslutning till befintlig byggnad kan nyttjas bättre än vad den gör idag och att 
utbyggnaden av ett demensboende kan ske etappvis. 

1

Sedan hösten 2021 pågår ett projekt för att utveckla Husarängen och Karlsrobadet. Syftet med 
projektet är att skapa ett vackert, trivsamt och tryggt område som inspirerar till rörelse och andra 
aktiviteter utomhus. Tanken är att området ska bli en multifunktionell plats där människor möts, 
utvecklas och motionerar utifrån sina egna förutsättningar och önskemål. 

Kommunledningskontoret bedömer att en utveckling av Kärråkra 1 kan ha positiva effekter på 
Husarängen. Exempelvis hade parkeringsplatser och restaurang kunnat anordnas och användas för 
både boende/besökare till demensboendet och besökare till Husarängen. En negativ aspekt är att 
förslaget kan ha negativa effekter på Husarängen genom att det blir mer bebyggt och mindre luftigt 
och grönt än idag. Till skillnad från andra lokaliseringsförslag i det här bedömningsunderlaget tar inte 
demensboendet möjlig bostadsmark i anspråk. 

Som ett andra alternativ, föreslår Kommunledningskontoret Drottningen S:1 och 6. 
Kommunledningskontoret har sedan år 2017 ett pågående planärende tillsammans med 
Eslövs Bostads AB på Drottningen S:1 och 6. Planförslaget för Drottningen S:1 och 6 är ett 
förtätningsprojekt, främst för bostadsändamål. Eftersom det finns ett pågående planarbete för 
området och de flesta utredningar är gjorda, bedömer Kommunledningskontoret att att en ny 
detaljplan kan tas fram på 1-1,5 år. Nackdelen med området är att ett demensboende tar mark i 
anspråk som kan användas för bostadsändamål. 

Kommunledningskontoret föreslår Berga Trädgårdsstad som ett tredje alternativ för 
demensboende, dock ser Kommunledningskontoret stora svårigheter i att följa tidplanen. Berga 
Trädgårdsstad är ett stort exploateringsområde och ingår i den fördjupade översiktsplanen för 
Östra Eslöv. Kommunledningskontoret anser att nya detaljplaner inom området ska föregås av ett 
planprogram, så att utbyggnaden utgår från en tydlig idé och för att inte skapa problem i senare 
skeden. Ingen infrastruktur är utbyggd i området, vilket också gör det svårt att nå tidplanen. 
Kommunledningskontoret bedömer att det inte är möjligt att ansluta demensboendet till befintlig 
bebyggelse och infrastruktur eftersom det skulle försvåra den framtida utbyggnaden av resten av 
området.

Den exakta placeringen av demensboendet inom Berga Trädgårdsstad bör noga övervägas, för 
att skapa en god utformning och attraktiva miljöer. I likhet med Drottningen S:1 och 6 är en av 
nackdelarna med området att ett demensboende tar mycket mark i anspråk som kan användas för 
bostadsändamål. 

Som ett fjärde och sista alternativ, föreslår Kommunledningskontoret Långåkra 2/
Marieholmsvägens förlängning och Långåkra 1, etapp 2. Kommunledningskontoret anser att ett 
demensboende inte är lämpligt inom någon av områdena. Bebyggelsen i närheten av Långåkra 
2/Marieholmsvägens förlängning består uteslutande av villatomter. Kommunledningskontoret 
anser ur ett stadsbyggnadsperspektiv att ett demensboende inte är lämpligt på platsen eftersom 
ett demensboende i flera våningsplan avviker drastiskt från den befintliga skalan och strukturen. 
Området kan även komma att bli en viktig koppling mellan den existerande bebyggelsen och den nya 
framtida bebyggelsen i Långåkra 2 och därför är annan markanvändning mer lämplig. 

Långåkra 1, etapp 2 har branta terrängförhållanden, vilket innebär att byggnader och stora markytor 
skulle behöva bearbetas för att bli tillgänglighetsanpassade. Kommunledningskontoret bedömer 
att det hade blivit kostsamt för kommunen om hela området ska tillgänglighetsanpassas. Dessutom 
skulle ett demensboende inom Långåkra 1, etapp 2 ta mark i anspråk som kan användas för nya 
bostäder.
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• Planprogram - Cirka 1 år
• Detaljplan och programarbete - Cirka 1-2 år
• Byggprojektering (Bygglov och förfrågningsunderlag) - Cirka 1 år
• Upphandling - 3-6 månader
• Byggentreprenad - Cirka 2 år
• Utbyggnad av allmän plats - Cirka 4 år

Tidplanerna inom varje område är baserade på några av delmomenten nedan. 
Kommunledningskontoret har inte tagit höjd för överklaganden. 

3

Begreppsförklaring
• Bruttoarea - Bruttoarean är den totala summan av alla våningsplans area och 

begränsas av byggnadens fasad. 
• Byggnadsarea - Byggnadsarea är area som byggnaden upptar på marken. 
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Kärråkra

Området ligger på fastigheten Kärråkra 1 som är 
lite mer än 42 000 kvadratmeter och den befintliga 
byggnaden har en byggnadsarea på cirka 5700 
kvadratmeter. Enligt detaljplanen ska marken användas 
för allmänt ändamål. Fastigheten ägs av Eslövs Bostads 
AB.

Området ligger i nordvästra Eslöv och infrastruktur så 
som cykelvägar, infartsvägar och parkering är redan 
utbyggd i området. Idag huserar Region Skåne, Kärråkra 
vårdcentral och Kärråkra demensboende i byggnaden.

Kärråkra är rikt på grönska och ligger förhållandevis 
avskilt och lugnt trots närheten till Trollenäsvägen. 
Den befintliga bebyggelsen i området har en tidstypisk 
och karaktäristisk utformning. Det är därför viktigt 
att den nya bebyggelsen förhåller sig/samspelar 
med den befintlig bebyggelse. I gällande detaljplan 
finns byggrätter som möjliggör för en utbyggnad 
av det befintliga demensboendet på fastigheten 
Kärråkra 1. Byggrätterna är på 1-2 våningsplan och 
exploateringsgraden är ej begränsad. 

4

Rangordning 1

Fördelar

Nackdelar 
• Det är trångt på den aktuella tomten, vilket kan 

komma att kräva extra åtgärder som att bygga högre 
än i andra alternativ. Det kan också bli aktuellt med 
åtgärder som parkeringsdäck eller underjordisk 
parkering. Det behöver vidare göras en översyn 
av befintliga byggnader för att se om någon del 
kan byggas på eller ersättas av en byggnad i flera 
våningar för att frigöra yta.

• Ändringen kräver en ny detaljplan eller en 
detaljplaneändring

• Infrastrukturen är utbyggd i området. 
• Goda kollektivtrafiksförbindelser. 
• Rikligt med grönska i närheten. 

Tidplan
Cirka tre till fem år.

Vy över del av Kärråkra och där demensboendet 
ligger idag. 

Parkering norr om bebyggelsen. 
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Drottningen

Området ligger på fastigheten Drottning S:1 och 
Drottningen 6 i stadsdelen Sallerup. Området 
är cirka 16 500 kvadratmeter och består främst 
av parkeringsytor med tillhörande garage. 
Området rammas in av grönstråk och grönytor 
samt bostäder i söder. Drottningen 6 ägs av 
Eslövs Bostads AB och Drottningen S:1 är en 
samfällighet och samtliga delägande fastigheter 
i samfälligheten (Drottningen 1-6) ägs av Eslövs 
Bostads AB (EBO). 

Området är planlagt sedan tidigare och 
innefattas av flera detaljplaner - S157, E233, 
E295 och ÄE295. Merparten av fastigheten 
Drottningen S:1 är planlagd för garageändamål 
med undantag för enstaka ytor som är 
planlagda för bostadsändamål och uthus. 

Sedan 2017 har kommunledningskontoret ett 
planuppdrag för fastigheterna Drottning S:1 
och 6. Plansökande är EBO och planen är ett 
förtätningsprojekt. 

Fördelar

Nackdelar 
• Marken kan användas för bostadsändamål. 

Området är lämpligt för båda 
markanvändningarna.

• Det krävs en ny detaljplan. 

• Infrastrukturen är utbyggd i området.
• Goda kollektivtrafiksförbindelser. 
• Det pågår en planprocess, vilket innebär att 

de flesta utredningar redan är gjorda.

Tidplan
Cirka tre till fyra år. 

6

Rangordning 2

Utsnitt över planområdet och detaljplanerna inom 
området. 

Vy över befintlig garagebyggnad och parkering. 
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Berga Trädgårdsstad 

8

Fördelar

Nackdelar 

• Stor areal

Tidplan
Cirka sju till tio år.

• Det kommer krävas utbyggnad av infrastruktur.
• Marken kan användas för bostadsändamål.
• Det krävs ett planprogram för hela området 

innan detaljplanearbetet kan påbörjas.
• Det krävs en ny detaljplan.

Området är en del av fastigheten Eslöv 52:14. Den 
södra delen av området är detaljplanelaget för 
allmän plats - Natur och kvartersmark - Parkering. 
Området ingår i den fördjupade översiktsplanen för 
östra Eslöv (FÖP östra Eslöv) och i den fördjupade 
översiktsplanen kallas området Berga Trädgårdsstad 
och ambitionen är att skapa en grön stadsdel. 
Berga Trädgårdsstad är cirka 37 hektar och i 
området planeras det för ett blandat bostadsutbud 
med villor, radhus, kedjehus och flerfamiljshus. 
Bostäderna är av varierande karaktär och kvarteren 
knyts samman av bygator och torgliknande 
platsbildningar. I den fördjupade översiktsplanen 
för östra Eslöv är genomförandet av Berga 
Trädgårdsstad högt prioriterat. Eslövs kommun 
har som målsättning att 250 nya bostäder ska vara 
byggda i Berga Trädgårdsstad fram till år 2035. 

Området har ett förhållandevis centralt läge med 
närhet till centrum och järnvägsstationen. Berga 
Trädgårdsstad ligger även i anslutning till Östra 
vägen som är den största infartsvägen till Eslöv. 

Infrastruktur så som cykelvägar, infartsvägar och 
parkering är inte utbyggt i området. 

För att kunna skapa genomtänkta områden i Berga 
Trädgårdsstad krävs ett helhetsgrepp och god 
planering. Nya detaljplaner inom området ska 
föregås av ett planprogram. 

Rangordning 3

Vy över södra delen av området Berga Trädgårdsstad. 

Utsnitt över området Berga Trädgårdsstad från den 
fördjupade översiktsplanen för östra Eslöv. 
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Långåkra 2 och Marieholmsvägens 
förlängning

Del av fastigheten Eslöv 53:1. Enligt 
detaljplanen ska marken användas för allmän 
plats, park eller plantering. Aktuell yta gränsar 
till Åkerbo förskola vilken har två avdelningar. 
Enligt lokalförsörjningsplanen bör denna 
förskola avvecklas på sikt. Området är cirka  
10 00 kvadratmeter stort. 

Området angränsar till Långåkra 2 som 
inte definierat men är utpekat som 
utbyggnadsområde i Eslövs översiktsplan. Den 
fortsatta utbyggnaden av Långåkra är cirka 60 
hektar och utbyggnaden är i dagsläget inte 
tidsatt.

Marken är idag obebyggd och infrastruktur 
så som cykelvägar, infartsvägar och parkering 
är utbyggt vid Marieholmsvägens förlängning 
men ytterligare utbyggnad kommer att behöva 
genomföras. 

Fördelar

Nackdelar 

• Stor areal om en del av demensboendet kan 
läggas i utbyggnadsområdet Långåkra 2.

Tidplan

10

• Intressekonflikt mellan villaområde och 
exploateringen.

• Det behöver byggas en ny väg och annan 
infrastruktur fram till anläggningen. Befintlig 
gång- och cykelväg behöver sannolikt 
byggas om.

• Området är för litet för ett demensboende.
• Det krävs en ny detaljplan.

Cirka sex till åtta år. 

Rangordning 4

Vy från öster över området.  

Karta visar demensboendets möjliga omfattning. Den röda 
rutan visar endast byggnadens storlek och räknar inte in 
tillhörande angöringsplatser, parkeringsplatser, grönytor, 
etcetera. 
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Långåkra 1, etapp 2

Marken är idag obebyggd och området är ca 30 
000 kvadratmeter. Området är detaljplanelagt 
sedan tidigare för bostäder. Ytmässigt finns det 
förutsättningar för ett demensboende. Det går 
att nå området med kollektivtrafik. Infrastruktur 
så som cykelvägar, infartsvägar och parkering är 
inte utbyggt i området. Långåkra 1, etapp 2 kräver 
en ny detaljplan. Etappområde 2 är cirka 3 ha 
och möjliggör yta för ca 10 villatomter. Långåkra 
1, etapp 1  kommer att bestå av villatomter, 
kedjehus och flerfamiljshus. 

Fördelar

Nackdelar 

• Området är stort vilket gör att 
demensboendet inte behöver byggas i så 
många våningar. 

• Goda kollektivtrafiksförbindelser.

Tidplan
Cirka fem till sju år. 

• Området har väldigt branta 
terrängförhållanden. Boende och anhöriga 
ska på ett enkelt och smidigt sätt röra sig inom 
och i anslutning till området, vilket inte är 
möjligt utifrån rådande förhållanden. Platsen 
är därför inte lämplig för demensboende. 

• Det krävs en utbyggnad av infrastruktur.
• Marken kan användas för bostadsändamål 

och bostäder är mer lämpliga inom området, 
eftersom huskropparna kan bestå av små 
enheter och höjdskillnaderna dessutom kan 
ge utblickar och fina bostadsmiljöer. 

• Det krävs en ny detaljplan

11

Rangordning 4

Vy från norr över Långåkra 1, etapp 2. 

Karta visar demensboendets möjliga omfattning. Den röda 
rutan visar endast byggnadens storlek och räknar inte in 
tillhörande angöringsplatser, parkeringsplatser, grönytor, 
etcetera. 
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Idéstudie
Idéstudien visar enbart att lokaliseringsalternativen är möjliga att bebygga. Byggnadens exakta utformning 
kommer utredas vidare efter lokaliseringen är beslutad. 
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Sammanträdesprotokoll 
2022-02-16 

 

Vård- och omsorgsnämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 16    VoO.2021.0399 

Inriktningsbeslut för nytt vård- och omsorgsboende med inriktning på 
demens  

Ärendebeskrivning  
Uppdraget att utreda förutsättningar till att bygga ett demensboende finns med i det 
kommunala handlingsprogrammet för Eslövs kommun samt i vård- och 
omsorgsnämndens lokalförsörjningsplan. Det är ett välkänt faktum att en allt större 
del av befolkningen kommer att vara äldre inom en ganska snar framtid. I samband 
med att befolkningen blir äldre kommer en allt större del av densamma att drabbas av 
olika typer av kognitiv svikt. 
 
Sedan september månad 2021 är en projektledare tillsatt för att driva arbetet med att 
paketera basutredning inför ett politiskt inriktningsbeslut i januari 2022. Ärendet har 
den 17 november föredragits som information i vård- och omsorgsnämnden och den 
23 november i kommunstyrelsens arbetsutskott. De förtroendevalda fick möjlighet 
att ställa frågor samt komma med synpunkter. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Inriktningsbeslut för nytt vård- och omsorgsboende med 

inriktning på demens 
 Bilaga 1. Förutsättningar inriktningsbeslut 
 Bilaga 2. Fyra olika scenarier 
 Bilaga 3. Statistik 
 Bilaga 4. Befintliga boenden 
 Bilaga 5. Referensobjekt 
 Bilaga 6. Demensplatser i Skåne 
 Bilaga 7. Demensdiagnos SÄBO 
 

Beredning 
Som ett led i kommunens övergripande lokalförsörjningsprocess är en basutredning 
för ett nytt boende med inriktning mot demens påbörjad. Denna basutredning görs 
för att föra fram verksamhetens behov av lokaler i kommunens kommande 
lokalförsörjningsplaner. För att slutföra den påbörjade basutrednigen behöver vård- 
och omsorgsnämnden klargöra nämndens syn på vissa förutsättningar. I bilaga 1 
Förutsättningar inriktningsbeslut finns redovisat delar ur basutredningen. 
 
Detta är ett stort projekt som ännu är i ett mycket tidigt skede, vilket gör att 
anpassningar kommer behöva göras när nya förutsättningar identifieras. 
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För att beräkna behovet av nya platser på vård- och omsorgsboende har en 
demografisk analys med sikte på 2035 gjorts. Analysen utgår från 
befolkningsprognosen och görs årligen av externa specialister för Eslövs kommuns 
räkning. Denna analys tar också med hur alternativa boendeformer såsom 
trygghetsboende och biståndsbedömt trygghetsboende påverkar det långsiktiga 
behovet av vård- och omsorgsboendeplatser, se bilaga 3 Statistik. Utifrån detta 
underlag bedöms behovet vara 80 nya boendeplatser 2035. 
 
Ur det statistiska underlaget som nämns ovan har fyra olika scenarier tagits fram, se 
bilaga 2 Fyra olika scenarier. Förslag C föreslås som det alternativ som bör ligga som 
underlag i den fortsatta planeringen. Detta förslag är en byggnad med 80 
boendeplatser färdigställda 2027, samt med förberedelser för utökning med 
ytterligare 40 boendeplatser. Mer information finns under rubriken 
projektidentifiering i bilaga 1 Förutsättningar inriktningsbeslut. 
 
I byggnaden bör, förutom de 80 boendeplatserna med tillhörande gemensamma 
utrymmen, lokaler för administration, storkök, även finnas kompletterande 
verksamhet såsom avlastningsplatser och dagverksamhet samt en mötesplats, 
liknande den som finns på Karidal. 
 
Enligt scenario C ska en byggnad stå klar 2027, detta är en mycket snäv tidplan som 
kommer att kräva prioriteringar inom flera av kommunens förvaltningar. 
 
För att komma vidare i projektet är den främsta frågan idag var ett nytt boende ska 
placeras. I den inledande basutredningen har följande kriterier tagits med. 
- Boendet bör ligga i centralorten 
- Det behöver inte ligga centralt men ha goda allmänna kommunikationer 
- Byggnaden bör uppföras i två eller flera plan, anpassad utifrån verksamhetens 
behov 
 
Då även frågan om vem som ska äga ett nytt vård- och omsorgsboende är av stor vikt 
för projektet har den ingått i basutredningen och överlämnats till 
kommunledningskontoret som äger frågan. 
 
I den inledande basutredningen bedöms alla befintliga boende lämpliga för den 
verksamhet som bedrivs där idag, se bilaga 1 Förutsättningar inriktningsbeslut och 
bilaga 4 Befintliga boende. För att säkerställa att boendena även är långsiktigt 
hållbara behöver en hållbarhetsanalys göras. Då vård- och omsorgsnämnden saknar 
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kompetens för detta arbete önskas stöd av Servicenämnden. 
 
Förutom kostnaden för byggnaden behöver vikten av personalförsörjningskostnader 
lyftas fram då äldreomsorgen är en personalintensiv verksamhet som väger tyngst i 
den totala budgeten för vård- och omsorgsnämnden. 
 
Till protokollet biläggs även bilagorna, 4. Befintliga boende, 5. Referensobjekt, 6. 
Demensplatser i Skåne, 7 Demensdiagnos SÄBO. Dessa bilagor har tagits med för 
att redovisa det underlag som arbetet med basutredningen bygger på. 

Yrkanden 
Marlén Ottesen (SD) yrkar att första punkten i tredje beslutssatsen ”Placering i 
centralorten” stryks. 

Agneta Nilsson (S) och Bo-Göran Hansen (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag 
till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar först om nämnden kan bifalla alla delar i förvaltningens förslag 
förutom den punkt som avser ”placering i centralorten” och finner att nämnden 
bifaller detta. 

Ordförande frågar därefter om nämnden kan bifalla punkten ”Placering i 
centralorten”, och finner att nämnden bifaller punkten. 

Beslut 
- Vård- och omsorgsnämnden beslutar att som underlag i kommunens fortsatta arbete 
med lokalförsörjningsplanering arbeta utifrån förslag C i bilaga Fyra olika scenarier, 
dvs nybyggnation av ett vård- och omsorgsboende med 80 boendeplatser till år 2027 
och förberedelser för utökning med ytterligare 40 boendeplatser. 

- Vård- och omsorgsnämnden beslutar att som underlag i kommunens fortsatta arbete 
med lokalförsörjningsplanering arbeta utifrån att byggnaden ska innehålla ett vård- 
och omsorgsboende med inriktning mot demensboende inklusive gemensamma 
utrymmen, lokaler för administration, storkök mm samt kompletterande 
verksamheter så som avlastningsplatser, dagverksamhet, växelvård, mötesplats typ 
Karidal. 

- Vård- och omsorgsnämnden beslutar att som underlag i kommunens fortsatta arbete 
med lokalförsörjningsplanering arbeta utifrån följande förutsättningar för lokalisering 
av ett nytt vård- och omsorgsboende:  

 Placering i centralorten 
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 Det behöver inte ligga centralt men ha goda allmänna kommunikationer. 
 Byggnaden kan uppföras i två eller flera plan utifrån verksamhetens behov. 

Reservationer 
Ledamöterna i Sverigedemokraterna reserverar sig mot punkten "Placering i 
centralorten", i tredje beslutssatsen. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
Servicenämnden 
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Sofia Svensson Kommunstyrelsens arbetsutskott 
+4641362367  
sofia.svensson@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 
 

 

Planområdet för detaljplan för Ölycke 1:228 utökas 
med fastigheten Ölycke 1:165 

Ärendebeskrivning 
Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till samrådshandlingar för detaljplan 
för Ölycke 1:228 i Löberöd, Eslövs kommun. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutade den 29 mars 2022 § 42 att detaljplanen ska hållas tillgänglig för samråd 
och att sista dag för samråd är 8 juni.  

Beslutsunderlag 
Karta utökning av planområdet 

Beredning 
Inom fastigheten Ölycke 1:228 finns ICA Nära. Fastighetsägaren till Ölycke 1:228 
har för avsikt att köpa grannfastigheten Ölycke 1:165 som har legat ute till 
försäljning. På fastigheten finns det i dagsläget ett bostadshus och enligt gällande 
detaljplan får fastigheten endast bebyggas med bostadshus, men byggnadsnämnden 
får medge inredning av samlingssalar och garage, samt lokaler för handel och 
hantverk. 
 
ICA-handlaren har för avsikt att nyttja fastigheten Ölycke 1:165 för ändamål som hör 
samman med verksamheten ICA Nära. Exakt på vilket sätt är inte fastställt än. 
Gällande detaljplan kan medge ett sådant ändamål på fastigheten Ölycke 1:165, men 
Kommunledningskontoret bedömer att det är lämpligt att utöka planområdet för 
pågående detaljplan för att reglera användningen av fastigheterna i ett sammanhang. 
Fastigheten Ölycke 1:165 ligger längs med Gamla torget och i ett fortsatt planarbete 
där planområdet utökas är det viktigt att den rumsliga definitionen av torget samt 
eventuella kulturvärden beaktas.  
 
Syftet med pågående detaljplan är att pröva utökad handelsverksamhet i centrala 
Löberöd genom att möjliggöra för en tillbyggnad av ICA Nära. Planen ska även 
säkerställa hantering av dagvatten samt en god trafiksituation kring butiken.  
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Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att planområdet för Detaljplan för 

fastigheten Ölycke 1:228, i Löberöd, Eslövs kommun ska utökas så det även 
omfattar fastigheten Ölycke 1:165. 

Beslutet skickas till 
Sökande 
 
 
 
Eva Hallberg Katarina Borgstrand 
Kommundirektör Avdelningschef 
Kommunledningskontoret Kommunledningskontoret 
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Planbesked för fastigheten Åkarp 1:4 i Marieholm, 
Eslövs kommun 

Ärendebeskrivning 
Ägaren till fastigheten har den 12 april 2022 inkommit med en begäran om 
planbesked för en del av fastigheten Åkarp 1:4 vilket är ICAs tomt i centrala 
Marieholm. Östra halvan av tomten är strax under 2000 kvadratmeter stor och utgör 
idag en gräsyta invid ICAs parkering. Tilltänkt bebyggelse är en till två villatomter, 
men även några små radhus är tänkbara.  

Beslutsunderlag 
Ansökan om planbesked 2022-04-12 
Orienteringskarta 
Projektbeskrivning 

Beredning 
Ansökan redovisar önskemål om en till två villatomter. I samtal med sökanden har 
också möjligheten till att pröva annan tänkbar bebyggelse tagits upp som lämplig. 
Hela fastigheten Åkarp 1:4 är i gällande plan avsedd för handel men endast västra 
halvan är utnyttjad och den östra är i illustrationen till planen betecknad som 
”reserv”. Enligt fastighetsägaren har det inte varit aktuellt att nyttja denna del av 
tomten för handel och är det inte heller i dagsläget. Kommunledningskontoret anser 
att ansökan om bostadsbebyggelse bör ges positivt planbesked och att frågan prövas i 
en planprocess. Kommunledningskontoret bedömer att det är lämpligt att planera för 
bostäder av flera skäl. Att planera för bostäder på den aktuella fastigheten är i 
enlighet med den föreslagna markanvändningen i översiktsplanen. Fastigheten ligger 
centralt i Marieholm, i direkt anslutning till andra bostäder och nära Laddran och bör 
kunna utvecklas till en attraktiv boendemiljö. Ytan har inte varit aktuell att ta i 
anspråk i enlighet med gällande detaljplan och därför är det rimligt att pröva med en 
annan markanvändning.   
 
Närheten till väg i ett relativt lågt läge medför att buller- dagvatten- och 
skyfallsfrågor behöver utredas i ett tidigt skede i planarbetet. 
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Detaljplanen kommer handläggas med standardförfarande, då samtliga kriterier för 
standardförfarandet är uppfyllda. Innan planarbetet påbörjas avser Eslövs kommun 
att teckna ett planavtal med sökande i enlighet med antagen plan- och bygglovstaxa. 
Detaljplanen föreslås enligt kommunens riktlinjer ha prioritet 3, vilket innebär att 
uppstart ska ske inom 2 år från att planavtal tecknats och målsättningen är att 
handläggningstiden efter uppstart inte ska vara mer än 20 månader.  

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna positivt planbesked för 

Detaljplan för del av Åkarp 1:4, Eslövs kommun  
- Kommunstyrelsens arbetsutskott ger Kommunledningskontoret i uppdrag att 

upprätta detaljplan för Åkarp 1:4, Eslövs kommun. 
 

Beslutet skickas till 
- Sökanden 
- VA SYD, registrator@vasyd.se 
- Räddningstjänsten, info@rsyd.se 
- Miljö och Samhällsbyggnad 
 
 
 
Eva Hallberg Katarina Borgstrand  
Kommundirektör Chef tillväxtavdelningen 
Kommunledningskontoret Kommunledningskontoret  
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PROJEKTPLAN FÖR  
ÅKARP 1:4, MARIEHOLM 
Upprättad 30 maj 2022 
Beslutas av KSAU: 21 juni 2022 
 
 
  
  

54 (182)



Projektplan för Åkarp 1:4 

Diarienummer: KS.2022.0205 
 
  2(4) 

Projektgrupp 
Projektledare Torsten Helander, planarkitekt 

Referenspersoner 
Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen  

Christian Nielsen, bygglovschef 

Fastighetsägare 
Se ansökan om planbesked 

Projektinformation 
Diarienummer KS.2022.0205  

Kartbild som visar planområdets placering i Marieholm. 

1 Bakgrund och syfte 
1.1 Bakgrund 
Fastighetsägaren har 2022-04-12 inkommit med begäran om planbesked för 
fastigheten.  
 
1.2 Syftet med projektet 
Syftet med projektet är att i en detaljplan pröva lämpligheten att uppföra en 
tvåvånig bostadsbebyggelse. En till två villor eller ett mindre radhus vore 
möjliga. 
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1.3 Nulägesbeskrivning 
På fastigheten ligger idag ICAs lokaler och parkering samt en gräsyta som 
liksom hela fastigheten har handel som planbestämmelse. Denna har genom 
åren inte visat sig aktuell att bebygga för handel. 
 
i fyra våningar, ursprungligen uppfört under 1940/1950-talet. Innergården har 
parkering och uteplats för de boende.  Gällande detaljplan anger endast 
handel. 
 

 
 
 
  

2 Förutsättningar för projektet 
2.1 Gällande dokument och politiska beslut 
Eslövs översiktsplan, antagen 2018, föreslår att Marieholm förtätas med ett 
sjuttiotal bostäder. Den aktuella fastigheten har i översiktsplanen 
markanvändningen ”stadsbygd”, vilket inkluderar användningen bostäder. 
 
Eslövs vision 2025 talar om Eslöv –Skånes bästa kommun att bo och verka i. 
I visionen beskrivs bland annat kommunen som en hållbar, spännande 
kommun där människor möts, utvecklas och trivs. 
 

Fastigheten Åkarp 1:4
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Eslövs antagna bostadsförsörjningsstrategi, listar aktuella bostadsprojekt. 
Åkarp 1:4 finns inte listad. 
 

2.2 Förutsättningar för planarbetet 
 
Centrum och planområdets placering i staden 
Fastigheten har en central placering med korta avstånd till viktiga målpunkter 
som exempelvis handel, skola och tågstation. 
 

3 Beskrivning av projektet 
3.1 Avgränsning 
Planområdet omfattar västra halvan av fastigheten Åkarp 1:4  

3.2 Möjliga frågeställningar i projektet och utredningar 
 

• Arkitektur och byggnadsvolym  
• Trafikbuller 
• Dagvatten och skyfall 

 
Buller-, Dagvatten- och Skyfallsutredningar behöver tas fram i ett tidigt 
skede av planprocessen för att en bild av förutsättningar och lösningar. 

4 Tidplan för planarbetet 
Uppstart   innan januari 2024 
Samråd  vår 2024 
Beslut om granskning  höst 2024 
Granskning   vår 2025 
Beslut om antagande höst 2025 
 

5 Ekonomi 
Kostnader för projektet bekostas av fastighetsägaren, plankostnadsavtal ska 
upprättas. Eventuella kostnader för iordningsställande av allmän platsmark 
bekostas av fastighetsägaren. 

7 Projektavslut 
Projektet avslutas när detaljplanen för Åkarp 1:4 vinner laga kraft. 
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Planbesked för fastigheten Abborren 2, Eslövs 
kommun 

Ärendebeskrivning 
Ägaren till Abborren 2 har den 22 april 2022 inkommit med en begäran om 
planbesked för fastigheten. Fastighet ligger på Kvarngatan 12, mellan gatan och 
stambanan. Idag ligger Företagsmix lokaler på fastigheten. Fastigheten ägs av BA-
bygg.  

Beslutsunderlag 
Ansökan om planbesked 2022-04-12 
Orienteringskarta 
Projektbeskrivning 

Beredning 
Fastigheten har sedan 2017 en ny detaljplan för vård och kontor och bostäder. Planen 
medger sex våningar till en byggnadshöjd av 22 meter. De tre nedre våningarna är 
avsedda för vård och kontor och de tre övre för bostäder. Nu har tankar på 
vårdverksamheten blivit inaktuell och sökanden önskar bostäder i hela huset. 
Kommunledningskontoret delar uppfattningen att det därför är lämpligt att göra en 
ny detaljplan. Fastigheten är belägen centralt i Eslöv och har förutsättningar att bli en 
attraktiv boendemiljö. Den föreslagna användningen överensstämmer också med 
Översiktsplan Eslöv 2035. 
 
Efter att ansökan kommit in har skisser på en ny byggnad presenterats för 
förvaltningen. Dessa visar en byggnad upp till åtta våningar på mellan 21 och 25 
meters byggnadshöjd. Detta bedömer förvaltningen är för högt och att byggnaden bör 
hålla sig under 19 meters byggnadshöjd och högst sex våningar för att harmoniera 
med intilliggande bebyggelse. Gällande plan har i sina nedre tre våningar en högre 
våningshöjd än de tre övre, vilket gjorde att en byggnadshöjd på 22 meter krävdes för 
att klara sex våningar. Om huset istället enbart innehåller bostäder behövs inte mer 
än 19 meter.  
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Närheten till järnväg i ett relativt lågt läge medför att buller- risk-, dagvatten- och 
skyfallsfrågor behöver utredas i ett tidigt skede i planarbetet. 
 
Detaljplanen kommer handläggas med standardförfarande, då samtliga kriterier för 
standardförfarandet är uppfyllda. Innan planarbetet påbörjas avser Eslövs kommun 
att teckna ett planavtal med sökande i enlighet med antagen plan- och bygglovstaxa. 
Detaljplanen föreslås enligt kommunens riktlinjer ha prioritet 3, vilket innebär att 
uppstart ska ske inom 2 år från att planavtal tecknats och målsättningen är att 
handläggningstiden efter uppstart inte ska vara mer än 20 månader. 

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna positivt planbesked för 

Detaljplan för Abborren 2, Eslövs kommun  
- Kommunstyrelsens arbetsutskott ger Kommunledningskontoret i uppdrag att 

upprätta detaljplan för Abborren 2, Eslövs kommun. 
 

Beslutet skickas till 
- Sökanden 
- VA SYD, registrator@vasyd.se 
- Räddningstjänsten, info@rsyd.se 
- Miljö och Samhällsbyggnad 
 
 
 
 
Eva Hallberg Katarina Borgstrand  
Kommundirektör Chef tillväxtavdelningen 
Kommunledningskontoret Kommunledningskontoret  
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PROJEKTPLAN FÖR 
ABBORREN 2, ESLÖV 
Upprättad 30 maj 2022 
Beslutas av KSAU: 21 juni 2022 
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Projektgrupp 
Projektledare Torsten Helander, planarkitekt 

Referenspersoner 
Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen  

Christian Nielsen, bygglovschef 

Fastighetsägare 
Bert Andersson Fastighets AB 

Projektinformation 
Diarienummer KS.2022.0219 

Kartbild som visar planområdets placering i centrala Eslöv. 

1 Bakgrund och syfte 
1.1 Bakgrund 
Bert Andersson Fastighets AB har 2022-04-22 inkommit med begäran om 
planbesked för fastighet Abborren 2.  
 
1.2 Syftet med projektet 
Syftet med projektet är att i en detaljplan pröva lämpligheten att uppföra ett 
bostadshus. 
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1.3 Nulägesbeskrivning 
På fastigheten Abborren 2, på Kanalgatans norra del står idag en 
envåningsbyggnad (Företagsmix). Gällande detaljplan, antagen 2017, tillåter 
vård och bostadsbebyggelse i max sex våningar. Vårddelen har blivit 
inaktuell varför sökanden nu önskar bostäder i alla våningar. 

 
  
 
 

2 Förutsättningar för projektet 
2.1 Gällande dokument och politiska beslut 
Eslövs översiktsplan, antagen 2018, föreslår att Eslöv öster om järnvägen ska 
förtätas med 1600 bostäder. Fastigheten är markerad som stadsbygd vilket 
innefattar bostäder. 
 
Eslövs vision 2025 talar om Eslöv – Skånes bästa kommun att bo och verka i. 
I visionen beskrivs bland annat kommunen som en hållbar, spännande 
kommun där människor möts, utvecklas och trivs.  
 
Eslövs antagna bostadsförsörjningsstrategi listar aktuella bostadsprojekt 
bostäder. Eventuella bostäder på Abborren 2 finns inte ännu redovisade 
utöver de trettiotal som ligger i gällande plan.  

Fastighet på kv. Abborren 2.
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2.2 Förutsättningar för planarbetet 

Kulturmiljö 
Eslövs stadskärna omfattas av ett statligt riksintresse för kulturmiljövård, 
M182, stadsmiljö-järnvägsstad. Eslövs kulturhistoriska värde motiveras med 
att stadsmiljön visar järnvägens och industrialismens betydelse för den 
moderna tätortsutvecklingen, hur en hållplats på den rena landsbygden 
successivt utvecklades till ett planmässigt uppbyggt stationssamhälle och så 
småningom stad.    
 
Centrum och planområdets placering i staden 
Fastigheten har en central placering med korta avstånd till viktiga målpunkter 
som exempelvis handel, skola och tågstation. 
 

3 Beskrivning av projektet 
3.1 Avgränsning 
Planområdet omfattar fastigheten Abborren 2.  

3.2 Möjliga frågeställningar i projektet och utredningar 
 

• Arkitektur och byggnadsvolym – Undersök lämplig höjd och 
förhållandet till omgivande bebyggelse. 

• Skuggstudie- Skuggpåverkan på närliggande fastigheter  
• Trafikbuller- Trafikbuller från järnväg och väg 
• Risker från järnväg och väg 
• Friyta och gårdsmiljö – Identifiera eventuell behovet av tillgänglig 

friyta. 
• Förhållandet till grannfastigheter – Identifiera fastighetens koppling 

till övriga fastigheter inom kvarteret och genomförandet. 
• Dagvatten och skyfallsutredning 

 
Buller- Risk-, Dagvatten- och Skyfallsutredningar behöver tas fram i ett 
tidigt skede av planprocessen för att en bild av förutsättningar och lösningar. 
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4 Tidplan för planarbetet 
Uppstart   innan januari 2024 
Samråd  vår 2024 
Beslut om granskning  höst 2024 
Granskning   vår 2025 
Beslut om antagande höst 2025 
 

5 Ekonomi 
Kostnader för projektet bekostas av fastighetsägaren, plankostnadsavtal ska 
upprättas. Eventuella kostnader för iordningsställande av allmän platsmark 
bekostas av fastighetsägaren. 

7 Projektavslut 
Projektet avslutas när detaljplanen för Banbyggaren 4 vinner laga kraft. 
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2022-06-02 
Torsten Helander Kommunstyrelsens arbetsutskott 
+4641362995  
torsten.helander@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 
 

 

Kompletterat planuppdrag för Sibbarp 4:6, 4:36, 
4:111, 4:138 

Ärendebeskrivning 
Fastighetsägaren inkom den 10 juli 2018 med en begäran om planbesked för sina, 
med yllefabriken sammanhängande fastigheter Sibbarp 4:6, 4:36, 4:111 och Reslöv 
3:4 inklusive nytillkommen bebyggelse öster och väster om befintliga yllefabriken.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 5 mars 2019 §36 att ge positivt 
planbesked för rubricerad detaljplan, och att återkomma för ett planuppdrag när 
Kommunledningskontoret stämt av frågan med Miljö och Samhällsbyggnad och 
beskrivit en tids- och prioriteringsplan.  
 
När detta gjorts gav kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 maj 2021 §70 i uppdrag 
att upprätta detaljplan för fastigheterna. 
 
Under tiden mellan de två besluten hade tankar på nytillkommen bebyggelse tonats 
ner och ärendet beskrevs i första hand till att omfatta befintliga byggnader och en 
ändrad markanvändning från industri, till en mer blandad bebyggelse, vilken 
inkluderar småverksamheter, bostäder, handel, service och boende kombinerat med 
mindre verksamhet. Planarbetet har pågått sedan sensommaren 2021, utredningar har 
gjorts och förslag har skissats. Sökanden har under våren inkommit med skisser på 
en kompletterande radhusbebyggelse och uttryckt önskemål om att också i planen 
pröva möjligheten till denna bebyggelse. Denna skulle bestå av ett par radhuslängor 
om vardera 5-10 lägenheter, placerade i södra delen av Sibbarp 4:111, öster om 
Yllegatan. 

Beslutsunderlag 
Ansökan planbesked 2018-07-10 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-03-05 § 36 Positivt planbesked 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-05-25 § 70 Planuppdrag 
Skiss tilltänkt radhusbebyggelse 
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Beredning 
Tilltänkt mark ligger drygt 50 meter söder om, och parallellt med, Saxån. Området är 
idag detaljplanelagt som allmän plats för park och plantering, men inte utbyggt enligt 
plan.  

 
En fråga om planbesked har 2018 ställts om att bebygga ytan oberoende av att ställa 
krav på Yllefabrikens upprustning. Denna avvisades 2018 med hänvisning till att 
området skulle vara oattraktivt om inte ett helhetsgrepp togs som inkluderade 
yllefabriken, samt att oklarheter angående översvämningsrisk i förhållande till Saxån 
behövde redas ut. En vatten- och skyfallsutredning är idag gjord som visar på 
möjlighet att bebygga tilltänkt yta. Vidare samplaneras önskade radhus nu med 
yllefabrikens befintliga byggnader och förutsätter åtgärder, ändrad användning och  
iordningställande av de befintliga byggnaderna och utemiljön. Tilltänkt 
radhusbebyggelse ligger i ett attraktivt läge i förhållande till landskapet i söder. 
Radhusen måste dock, för att bli en lyckad bebyggelse, bilda en integrerad helhet 
med tilltänkt ny användning av yllefabrikens lokaler. För att säkra denna integrerade 
helhet, avses startbesked av radhus villkoras med att de närmsta delarna av fabriken 
restaurerats till sin nya användning, innan radhusen får uppföras. Detta villkor säkras 
med med stöd av planbestämmelse enligt PBL 4 kap 14§ punkt 2 (som anger att 
startbesked för en åtgärd som innebär en väsentlig ändring av markens användning 
endast får ges under förutsättning att ett visst byggnadsverk på tomten har rivits, 
byggts om, flyttats eller fått den ändrade användning som anges i planen). 
 
Strandskyddet kommer, i samband med att den gällande planen ersätts, att återinträda 
och åter behöva upphävas eller dispenseras i förhållande till den nya planens 
intentioner. För detta krävs särskilda skäl enligt miljöbalken 7 kap. I detta 
sammanhang kan nämnas att planens genomförande som helhet kommer att innebära 
en väsentligt ökad tillgänglighet för allmänheten, ett av strandskyddets syften. I 
dagsläget är i princip ingen mark i planområdet tillgängligt för allmänheten då all 
mark ligger inom fabriksområdet eller i jordbruksmarken i sydöst. Planen avser säkra 
tillträde för allmänheten, dels i bro över ån mot Sundelius park, dels genom servitut 
och allmän plats genom fabriksområdet, mellan tilltänkt radhusbebyggelsen och 
Saxån och söder om radhusbebyggelsen mellan Yllegatan och Saxån.  
 
Sammanfattningsvis finner Kommunledningskontoret det lämpligt att förtydliga 
planuppdraget med att också inkludera en prövning av tilltänkt radhusbebyggelse. 

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att i planuppdraget också inkludera en 

prövning av 10 till 20 radhuslägenheter i södra delen av Sibbarp 4:111. 
 

Beslutet skickas till 
- De två fastighetsägarna  
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  
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Eva Hallberg  Katarina Borgstrand 
Kommundirektör   Chef Tillväxtavdelningen 
Kommunledningskontoret   Kommunledningskontoret 
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Natur- och rekreationsområde

Promenadstråk

Radhusbebyggelse:
Förslagsvis 2 rader om vardera 10 st. 
tvåvåningshus, något förskjutna i förhål-
lande till varandra för att levandegöra 
bostadsgatan samt skilja de olika bostä-
derna från varandra.

Entréer placeras i norr medan trädgår-
darna placeras i söderläge.

Till varje bostad finns parkeringsplatser 
för 2 bilar på gräsarmerad yta i direkt 
anslutning till bostaden. Dessa är place-
rade längs den norra sidan av bostads-
gatan.
 

Byggnaderna ges industrikaraktär som 
till form och färg anknyter till befintliga 
industribyggnader, förslagsvis rött tegel, 
papp- eller plåttak samt solceller. 

Gemensamt miljörum placeras mellan de 
båda parkeringsplatserna.

Befintlig buskmark mellan parkerings-
platserna och Saxån planers som natur- 
och rekreationsområde. På så sätt blir 
området längs ån tillgängligt för alla.

Spinnaren - Marieholm

Privata trädgårdar

Privata trädgårdar

Parkeringsplatser

Parkeringsplatser

Bostadsgata
Miljöhus
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SAMMANFATTNING 

I samband med pågående detaljplanearbete för Marieholms Yllefabrik har denna 

dagvattenutredning och skyfallsanalys för området tagits fram. Utredningen omfattar 

endast förhållanden vid nuläge samt planera exploatering. Inga detaljerade 

åtgärdsförslag har gjorts. Utredningen följer riktlinjer i Svenskt Vattens publikation 

P110 och tar hänsyn till förväntad ökning i regnintensitet i framtiden.  

 

Recipient är Saxån, precis norr om planområdet. I dagsläget finns inga kommunala 

dagvattenledningar inom planområdet utan dagvattnet leds direkt till Saxån. Med 

planerad exploatering beräknas flödet från planområdet öka med ca 200 l/s. Dock 

ökar endast hårdgöringsgraden marginellt, varför den största delen av ökningen 

kommer från att en klimatfaktor har använts. Saxån bedöms kunna ta emot ökningen 

av flödet, varför fördröjning inte bedöms behövas. En liten ökning av 

föroreningsbelastningen till recipienten ses efter planerad exploatering, framförallt av 

metaller, medan mängden kväve minskar. För att minska föroreningsbelastningen kan 

t.ex. regnbäddar anläggas i anslutning till gator/parkeringar. 

 

Den planerade exploateringen bedöms inte medföra ökad skyfallsavrinning, då den 

innebär en marginell ökning av hårdgjorda ytor. Dock visar resultatet från 

skyfallsanalysen att delar av planområdet riskerar att drabbas av översvämningar. För 

att i största mån undvika de skador ett skyfall kan medföra bör hänsyn till rinnvägar 

och lågpunkter tas vid utformningen av exempelvis höjdsättningen i området. Enligt 

exploatören kommer befintliga byggnader få färdiggolvhöjd höjd med ca 40 cm vilket 

minskar risken för skador för dessa byggnader. 

 

Baserat på resultat från dagvattenutredningen och skyfallsanalysen bedöms inte 

planerad exploatering i form av bostäder/handel påverka dagvattenhantering eller 

risker kopplat till skyfall negativt. Inför bygglov bör kompletterande utredningar göras, 

se avsnitt 5.  
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1 BAKGRUND OCH SYFTE 

Gamla Yllefabriken i södra Marieholm, ca 1 mil väster om Eslöv, planeras att 

exploateras för att möjliggöra bostäder och verksamheter. Ny detaljplan ska upprättas 

och i samband med detta behöver en dagvattenutredning och översvämningsrisker 

kopplat till skyfall tas fram. Se Figur 1 för översiktskarta.  

 

Syftet med utredningen är att beskriva förändringen i dagvattenflöde och 

föroreningsbelastning i samband med exploateringen samt ur ett skyfallsperspektiv 

beskriva och utvärdera konsekvensen av att exploatera planområdet. Utredningen tar 

inte fram eller utreder åtgärdsalternativ i detta skede. 

  

Figur 1 - Översiktskarta över planområdets geografiska placering. Planområdet markeras med rött. 
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1.1 PLANERAD UTFORMNING 

I den västra delen av planområdet ligger gamla Yllefabrikens lokaler, vilka ska byggas 

om för att möjliggöra bl.a. bostäder och kontor. Befintligt grönområde norr om 

fabriken behålls och nya grönytor skapas där det idag är hårdgjort. I den östra delen 

planeras det för två radhuslängor med infartsväg och gräsarmerade parkeringar på vad 

som idag utgörs av åkermark. Även i detta område behålls befintlig grönstruktur 

mellan Saxån och bebyggelsen. Se Figur 2 för illustrationsskiss.  

1.2 OMFATTNING  

Utredningen omfattar endast förhållanden vid nuläge samt planerat. Inga 

åtgärdsförslag görs.  

1.3 UNDERLAG 

Följande underlag ligger till grund för utredningen 

• Yllefabriken, illustrationsskiss, Lokal XXX Arkitekter (2022-01-12) 

• Spinnaren, illustrationsskiss, Lokal XXX Arkitekter (2022-01-12) 

• Lokalt ledningsnät, skiss (2022-01-12) 

• Skyfallskartering, gjord av Tyréns AB åt Eslövs kommun (2019) 

• Ledningsunderlag (dwg), VA syd (2022-02-07) 

• Grundkarta (dwg), Eslövs kommun (2022-02-09) 

 

  

Figur 2 - Planerad utformning av planområdet. T.v. omdaning av gamla Yllefabrikens lokaler. T.h. 

Nybyggnation av två radhuslängor i sydöstra delen. Skiss: Lokal XXX Arkitekter (2022-01-12) 
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2 OMRÅDESBESKRIVNING/BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 

2.1 OMRÅDESBESKRIVNING 

Planområdet ligger i södra Marieholm. Befintlig bebyggelse utgörs av Marieholm 

Yllefabriks gamla lokaler, där det idag bedrivs olika typer av verksamhet. I övrigt 

består planområdet av grönytor i form av skog samt en bit jordbruksmark i söder. I 

norr avgränsas planområdet av Saxån och i söder av jordbruksmark, se Figur 3. 

Planområdet är flackt med en höjd på strax över +35 m, med undantag för det 

sydöstra hörnet som ligger på ca +34,5 m.  

 

  

Figur 3 - Översikt över planområdet (markerat med rött). Planområdet avgränsas av Saxån i norr och 
jordbruksmark i söder.   
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2.2 MARKFÖRHÅLLANDEN  

Enligt SGU:s jordartskartering består planområdet nästan uteslutande av svämsediment 

av sand, se Figur 4. Svämsedimentet har ett observerat jorddjup > 4 m och bedöms ha 

hög genomsläpplighet enligt SGUs kartunderlag.  

 

2.3 RECIPIENT OCH MILJÖKVALITETSNORMER 

Recipient för planområdet är Saxån, vilken mynnar i Öresund strax söder om 

Landskrona. Saxån är klassad som vattenförekomst, vilket innebär att den har klassats 

utifrån ekologisk och kemisk status. I tillägg har vattenförekomsten fastställda 

miljökvalitetsnormer (MKN) vilka anger vilken kemisk och ekologisk status som ska 

uppnås samt till vilket år statusen ska vara uppnådd. Statusklassning samt MKN för 

Saxån kan ses i Tabell 1.  

 

Tabell 1 - Statusklassning samt satta MKN för Saxån (VISS, 2022) 

 

Saxån uppnår ej god ekologisk status då den framför allt är påverkad av övergödning, 

men även påverkan på morfologi och hydrologi spelar in. I tillägg har nitrat uppmätts 

halter över gränsvärden. Den kemiska statusen klassas som ej god med avseende på 

bromerade difenyletrar (PBDE) och kvicksilverhalter i vattendraget. Dessa överskrids i 

samtliga Sveriges vattenförekomster och beror till största delen på långväga 

atmosfärisk deposition och omfattas därför av undantag. 

STATUS STATUSKLASSNING MKN KOMMENTAR 

Ekologisk Måttlig 
God ekologisk status 

2033 
 

Kemisk Uppnår ej god 
God kemisk 

ytvattenstatus 

Undantag för bromerade difenyletrar samt 

kvicksilver och kvicksilverföreningar 

Figur 4 - Jordarter enligt SGU:s jordartskartering 1:25000 - 1:100000. Planområde markerat med rött. 
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2.4 BEFINTLIGT AVVATTNINGSSYSTEM 

Västra delen av planområdet, kring gamla Yllefabriken, ingår i kommunalt 

verksamhetsområde för dagvatten. Dock finns det inga kommunala dagvattenledningar 

inom området. Det finns däremot ett lokalt ledningsnät på Yllefabrikens område, med 

tre olika utsläppspunkter till Saxån enligt erhållet underlag. Se Figur 5 för 

utsläppspunkternas läge och dimensioner. Enligt information från fastighetsägaren 

fungerar befintligt ledningssystem utan problem för dagens regnintensitet. 

 

2.5 STRANDSKYDD 

I dag är strandskyddet för Saxån upphävt för den befintliga planen, dock återinträder 

strandskydd automatiskt vid ny detaljplan. En betydande del av planområdet ligger 

inom 100 m från Saxån om kommer därmed omfattas av strandskydd. Möjligheterna 

till att få detta hävt även för ny plan eller hur strandskyddet påverkar planen har inte 

utretts i denna utredning. 

  

Figur 5 - Lokalt ledningsnät inom planområdet. 
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3 DAGVATTEN 

3.1 BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 

Rationella metoden enligt Svenskt Vatten P110 har använts för att beräkna 

dimensionerande dagvattenflöden, se ekvation (1):  

 

𝑞𝑑 𝑑𝑖𝑚 = 𝐴 ∙ 𝜑 ∙ 𝑖(𝑡𝑟)  (1) 

 

Där 

𝑞𝑑 𝑑𝑖𝑚 Dimensionerande flöde, [l/s] 

𝐴  Avrinningsområdets area, [ha] 

𝜑 Avrinningskoefficient, [-] 

𝑖(𝑡𝑟) Dimensionerande regnintensitet, [l/s*ha] 

𝑡𝑟 Regnets varaktighet 

 

Avrinningskoefficienter har valts utifrån rekommendationer i P110. Regnintensiteten 

har beräknats enligt Dahlströms formel i Svenskt Vatten P104 och är en funktion av 

regnhändelsens statistiska återkomsttid och varaktighet. Återkomsttiden har valts till 

20 år enligt rekommendationer i P110 och varaktigheten har satts till 10 minuter 

utifrån områdets storlek.  

 

För att ta höjd för ökad nederbörd i samband med framtida klimatförändringar 

multipliceras regnintensiteten för framtida scenarier med en klimatfaktor. Denna har 

valts till 1,3. 

3.2 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN  

I dagsläget utgörs planområdet av grönområden, en remsa jordbruksmark samt 

Yllefabrikens byggnader. Markanvändning och flöden för befintliga förhållanden har 

beräknats utifrån en översiktlig kartering och redovisas i Tabell 2. Karteringen grundar 

sig på erhållen grundkarta samt ortofoto.  

 

Tabell 2 - Markanvändning vid befintliga förhållanden och motsvarande flöde för ett 20-årsregn utan 
klimatfaktor. 

Markanvändning Area (ha) 
Avrinnings-

koefficient 

Reducerad 

area (ha) 

Flöde 20-årsregn 

utan kf (l/s) 

Byggnad 1,1 0,9 1,0 293 

Grönområde 3,8 0,1 0,4 108 

Hårdgjort 1,0 0,8 0,8 219 

Sammanlagt 5,9 0,37 2,2 620 

 

3.3 FRAMTIDA FÖRHÅLLANDEN 

Med planerad utformning av området behålls majoriteten av Yllefabrikens gamla 

byggnader. En lagerbyggnad inne på området planeras att rivas för att göra plats för 

en grönyta med uteplatser. Öster om Yllegatan planeras det för två radhuslängor med 

infartsgata samt parkeringsplatser. Markanvändning och flöden för framtida 

förhållanden har beräknats utifrån en översiktlig kartering och redovisas i Tabell 3. 

Karteringen utgår från erhållen illustrationsskiss daterad 2021-09-03. För parkeringen i 
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anslutning till radhusområdet har avrinningskoefficienten satts till 0,6 då den enligt 

illustrationsskissen blir gräsarmerad. 

 

Tabell 3 -  Markanvändning vid planerad utformning av planområdet samt motsvarande 20-årsregn med 
klimatfaktor 1,3. 

Markanvändning Area (ha) 
Avrinnings-

koefficient 

Reducerad 

area (ha) 

Flöde 20-årsregn 

med kf (l/s) 

Byggnad 1,2 0,9 1,0 388 

Grönområde 3,6 0,1 0,4 132 

Hårdgjort 1,0 0,8 0,8 306 

Parkering 0,1 0,6 0,07 26 

Sammanlagt 5,9 0,39 2,3 853 

 

Med planerad exploatering kommer flödet ut från planområdet öka med drygt 200 l/s. 

Dock ökar hårdgöringsgraden i området endast marginellt. Flödesökningen beror i 

stället huvudsakligen på att beräkningar med klimatfaktor tagit höjd för en ökad 

framtida nederbörd.  

 

Utredningen förutsätter att Saxån kan ta emot tillkommande flöden, varför 

fördröjningsbehov inom planområdet inte har utretts.  

3.4 LEDNINGSKAPACITET  

En grov kontroll har gjorts av kapacitet ut från planområdet via befintligt lokalt 

ledningsnät. Då uppgifter om lutning på ledningar ej funnits att tillgå har den antagits 

vara 3‰. Kapaciteten har beräknats för fylld ledning med hjälp av Colebrooks formel. 

Ett antagande har gjorts angående vilka ytor som avleds via respektive utlopp, se Figur 

6. Grönytor längs ån samt radhusområdet i öst antogs inte anslutas till ledningsnät. 

Återkomsttiden har valts till 5 år enligt rekommendationer för fylld ledning i P110 och 

flöde från respektive delområde har beräknats baserat på planerad markanvändning.  
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Beräkningar för kapacitet och flöde visas i Tabell 4.  

 

Tabell 4 - Översiktliga beräkningar av ledningskapacitet ut från planområdet. 

Delområde 
Skrovlighet 

(mm) 

Dimension 

(mm) 

Lutning  

(‰) 
Kapacitet  

(l/s) 

Flöde 5-årsregn m. kf  

(l/s)  

A 1 300 3 60 240 

B 1 200 3 20 40 

C 1 200 3 20 90 

 

Observera att beräkningarna är översiktliga och baseras på antagande. Beräkningarna 

visar att det finns risk för kapacitetsbrist i det befintliga ledningsnätet i samband med 

exploateringen. Enligt fastighetsägaren fungerar dock befintligt ledningsnät för 

avvattningen idag. För att vara säker på att ledningsnätet klarar av att avleda vattnet 

efter exploatering kan exempelvis öppen dagvattenfördröjning ske i form av 

regnbäddar eller ytlig avledning. 

3.5 FÖRORENINGSBELASTNING 

Föroreningsberäkningar för planområdet har utförts i det webbaserade verktyget 

StormTac. Beräkningar utgår från schablonmässiga värden för olika typer av 

markanvändning och ska därför inte ses som några exakta värden. I Tabell 5 nedan 

redovisas föroreningsbelastningen före och efter exploatering, utan någon rening av 

dagvattnet.  

 

Enligt schablonberäkningar minskar kväve (N) något i dagvattnet och fosfor (P) är 

oförändrad medan förekomsten av framför allt metaller ökar något. Minskningen av 

kväve följer av att jordbruksmark inom området omdanas till radhusområde. Ökningen 

Figur 6 - Delområden som avleds via olika utloppsledningar (gröna pilar), baserat på skiss över lokalt 

ledningsnät. 
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av metaller i dagvattnet beror på största del till en antagen ökad trafikmängd inom 

området till följd av planerade bostäder.  

 

Tabell 5 - Schablonmässiga föroreningsmängder samt -halter vid befintliga förhållanden samt planerad 
utformning. 

 Föroreningsmängd [kg/år] Föroreningshalt [µg/l] 

 
Befintligt Planerat Befintligt Planerat 

P 2,4 2,4 110 110 

N 33 28 1500 1300 

Pb 0,07 0,08 3,0 3,6 

Cu 0,24 0,24 11 11 

Zn 0,47 0,57 21 25 

Cd 0,008 0,009 0,37 0,41 

Cr 0,081 0,11 3,7 4,9 

Ni 0,07 0,09 3,1 4 

Hg 0,0003 0,0005 0,02 0,02 

SS 480 550 22000 25000 

Oil 5,2 6,3 230 280 

PAH16 0,005 0,007 0,21 0,3 

BaP 0,0003 0,0004 0,01 0,02 

 

För att minska föroreningsbelastningen till recipienten kan dagvatten från 

parkeringsytor och gator ledas till regnbäddar och oljeavskiljare för rening av vattnet 

innan det släpps till recipienten, se Figur 7. Reningsåtgärder har inte utretts i denna 

utredning. Med mindre reningsåtgärder som nämns ovan bedöms inte möjligheterna 

att nå satta MKN försämras, då de flesta föroreningshalter efter planerad exploatering 

endast ökar marginellt och fortfarande ligger på låga nivåer. I tillägg minskar halterna 

av kväve och fosfor, vilka är de ämnen som bidrar till övergödning i Saxån i dagsläget.  
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Figur 7 - Exempel på utformning av regnbäddar i gatumiljö (foto: Tyréns) 
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4 SKYFALLSANALYS 

Modellen som resultaten är tagna från är uppbyggd i MIKE 21 av Tyréns för Eslövs 

kommun år 2019. För att ta hänsyn till klimatförändringar i framtiden innefattar 

modellen ett 100-års regn med en klimatfaktor på 1,3.  

4.1 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 

För det befintliga läget har det gjorts en skyfallsanalys där ett 100-års regnevent med 

en klimatfaktor på 1,3 använts. Beräkningarna visar att vid ett sådant event kommer 

vatten framför allt att samla sig på Yllefabrikens innergård samt i en lågpunkt i 

nordväst av den östra delen av planområdet, se Figur 8. 

 

Inom Yllefabriken handlar det om en ansamling av maximalt ca 55 m
3

 som kan komma 

att ställa sig. Det maximala vattendjupet beräknas ligga kring 0,2 m. Medeldjupet på 

översvämningarna på innergården ligger kring 0,05 m.  

 

 
Figur 8 - Uppskattning på hur mycket vatten det är som samlar sig vid ett skyfallsevent för de olika delarna 
av planområde (markerade med gröna rektanglar). För det östra området beräknades ca 960 m3 samla 
sig och på innergården ca 50 m3 

I den östra delen av planområdet ansamlas avrinning från åkermark i söder. Den 

sammanlagda volymen beräknas till ca 960 m
3

 och det maximala djupet på ca 0,45 m. 

 

Avrinningsprincipen varierar i de olika delarna av planområdet, vilket illustreras i Figur 

9. I den östra delen, där det planeras radhus på åkermark, rinner vattnet direkt norrut 

mot Saxån. Avrinning till detta område sker från åkermarken söder om området. 

Denna avrinning passerar således genom exploateringsområdet på sin väg mot Saxån. 

Avrinningen till planområdet från åkermark beräknas som mest till ca 20 l/s, men då 

vattnet rinner fram på en relativt bred front på 64 m så handlar det inte om några 

särskilt höga flöden.   
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Figur 9 - Maximala vattensamlingar från modellresultat. Rinnvägarna för aktuella områden är markerade 
med svarta pilar 

I den västra delen av området ansamlas vatten på Yllefabrikens innergård. Vattnets 

rinnväg går via det nordvästra hörnet av gården ut i ett skogsområde, för att längre 

västerut avrinna till Saxån, se Figur 10 nedan.  

 

 

Figur 10 - Rinnvägar för området kring Yllefabriken (Scalgo Live, 2022 [2022-01-25]). De svarta pilarna 
markerar rinnvägarna för planområdet och området runt omkring. 
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4.2 FRAMTIDA FÖRHÅLLANDEN 

Vid exploatering av ett område finns det möjligheter att påverka avrinningsvägar och 

var vatten ansamlas genom exempelvis höjdsättning. Fler hårdgjorda ytor bidrar 

generellt med mer avrinning som vid ett skyfall inte kan infiltrera eller fördröjas av 

gröna ytor, utan som istället kommer rinna av på ytan. I Figur 11 visas var den 

planerade bebyggelsen kommer att ligga gentemot översvämningarna som uppstår i 

resultatet från modellen. I samband med exploateringen kommer befintliga innergolv 

höjas med +0,4 m vilket minskar risken för översvämningar i entréer. 

 

 

 

Figur 11 - Planområdet i förhållande till resultatet av skyfallsmodellen. 

För de befintliga fabriksbyggnaden är det viktigt att bevara rinnvägen ut från 

innergården. Ifall rinnvägen i fråga blockeras så att vattnet istället blir stående inom 

fastigheten, kommer risken för skador på kringliggande byggnader att öka. Eftersom 

färdiggolvhöjd kommer höjas med +0,4 m jämfört med befintligt golv bedöms risken 

för skador vara låg. Den planerade grönytan, och därmed minskningen av hårdgjord 

yta i området, kommer att bidra till att minska avrinningen och således risken för 

översvämningar. 

 

I den östra delen samlar sig en relativt stor mängd vatten kring de planerade radhusen 

som tidigare nämnts. Att bebygga en grön yta kommer att öka andelen hårdgjorda ytor 

och därmed bidra till att större vattenmängder rinner av. Utöver detta bidrar även 

åkermark i söder och öst med avrinning. För att säkra området mot skyfall krävs en 

höjdsättning som möjliggör avrinning mot Saxån utan att vatten riskerar att ställa sig 

mot planerade radhus. Detta görs exempelvis genom lågspråk i form av svackdiken 

runt bebyggelsen. Förslagsvis kan ett avskärande dike anläggas längs med södra 

gränsen till radhusområdet. Detta för att hindra att vatten från åkermarken avrinner in 

mot radhusen. Diket får sedan fortsätta norrut längs med radhusområdets västra kant 
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för att avleda skyfallet mot Saxån. Se Figur 12 för förslag på dikessträckning. Enligt 

skyfallsmodellen är flödet in från åkermarken ca 20 l/s, för att avleda detta krävs ett 

dike med t.ex. slänter 1:3, total bredd ca 1 m och vattendjup 15 cm. Under 

infartsvägen läggs en trumma. Strax norr om infartsvägen är det i dagsläget en liten 

höjdrygg (se Figur 13. Höjdprofil längs röd linje, från söder till norr.Figur 13). 

Svackdiket kan efter infartsvägen övergå i en ledning för att avleda vattnet. Alternativt 

kan diket fortsätta hela vägen till Saxån men då krävs schaktning av ett större område 

för att få tillräckligt fall på diket. 

 

 

 
Figur 12. Förslag på dikessträckning för avledning av skyfall. 

 
Figur 13. Höjdprofil längs röd linje, från söder till norr. 
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Figur 14. Exempel på svackdike med vegetation (källa: Milford) 
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5 FORTSATT ARBETE 

En principlösning för hur dagvatten vid ett dimensionerande 20-årsregn ska avledas 

inom planområdet bör utformas, då risk finns att det befintliga lokala ledningsnätet 

inte klarar av att avleda avrinningen med framtida klimatförändring. Vidare bör 

utformning och placering av eventuella reningsåtgärder inom utredningsområdet 

utredas för att säkerställa att ekologisk och kemisk status i recipienten inte försämras. 

Reningsåtgärder bör fokusera på de ämnen som kan förväntas öka till följd av en 

antagen ökad trafikbelastning inom området.  

 

Utformning av åtgärder för att hantera ett skyfall, framför allt för radhusområdet i 

öster, behöver tas fram för att undvika att översvämningar uppkommer som riskerar 

att skada byggnader. 

6 SLUTSATSER 

Dagvattenberäkningar har utförts för dimensionerande 20-årsregn, för framtida 

förhållanden har en klimatfaktor 1,3 använts. Med planerad exploatering ökar 

avrinningen från planområdet, vilket till största del på en förmodad ökad 

nederbördsintensitet i framtiden snarare än en ökad hårdgöringsgrad, då den senare 

endast ökar marginellt.  

 

Det befintliga ledningsnätet inom planområden har enligt översiktliga beräkningar ej 

kapacitet att avleda dagvattnet från planområdet medräknat klimatfaktor. 

Ledningsnätet klarar dock enligt fastighetsägaren av att avleda vattnet för dagens 

regnintensitet. Huruvida avledning kan ske ytligt eller med ett nytt ledningsnät bör 

utredas. 

 

Förekomsten av föroreningar i dagvattnet, då speciellt metaller, kan förväntas öka i 

framtiden enligt schablonberäkningar i verktyget StormTac. Ökningen kommer framför 

allt från gator samt parkeringar i samband med en ökad trafikbelastning. Någon typ av 

rening av dagvattnet, till exempel regnbäddar och oljeavskiljare, bör anläggas. 

Reningsåtgärder har inte utretts i denna utredning. Med mindre reningsåtgärder 

bedöms inte möjligheterna att nå satta MKN försämras, då de flesta föroreningshalter 

efter planerad exploatering endast ökar marginellt och fortfarande ligger på låga 

nivåer. I tillägg minskar halterna av kväve och fosfor, vilka är de ämnen som bidrar till 

övergödning i Saxån i dagsläget. 

 

Den planerade exploateringen bedöms inte medföra ökad skyfallsavrinning, då den 

innebär en marginell ökning av hårdgjorda ytor. Dock visar resultatet från 

skyfallsanalysen att delar av planområdet riskerar att drabbas av översvämningar. 

Detta gäller särskilt för den östra delen av området, där vatten ansamlas och rinnvägar 

passerar igenom en lokal lågpunkt. För att i största mån undvika de skador ett skyfall 

kan medföra bör hänsyn till rinnvägar och lågpunkter tas vid utformningen av 

exempelvis höjdsättningen i området. Detta för att säkerställa att vattnet kan ledas 

förbi fastigheterna och ansamlas på annan plats än där ny bebyggelse är tänkt. Det 

bedöms finnas plats för åtgärder i form av svackdiken för att omhänderta dessa flöden 

och leda vattnet ner mot Saxån. För den västra delen av planområdet, dvs. Yllefabriken, 

kommer skyfallssituationen snarare att förbättras då hårdgjorda ytor i området 

minskar samt att man höjer färdiggolvhöjd med +0,4 m från befintlig nivå. Dock 

rekommenderas att bevara rinnvägar i det nordvästra hörnet av fastigheten för att inte 

riskera att skapa instängda områden. 
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Uppföljning av prioritering av detaljplaner 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 19 november 2019, §146, vilka 
kriterier som ska gälla för prioriteringar av detaljplaner. Vid samma möte beslöts 
även att: 

Kommunledningskontoret ges i uppdrag att redovisa befintlig prioriteringslista en 
gång per halvår för godkännande av kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Kommunledningskontoret lyfter därför prioriteringslistan för godkännande. 

Beslutsunderlag 
• Prioriteringslista för detaljplaner maj 2022 

Beredning 
Prioriteringen av detaljplaner fungerar bra utifrån tre aspekter:   
• Det finns en tydlig ordning vilka detaljplaner som ska göras och 

planarkitekterna vet vilken detaljplan de ska arbeta med.  
• Kommunikationen med exploatörer är tydligare än före prioriteringarna. Det är 

enklare att förstå varför en detaljplan kan behöva vänta för de som har fått 
planbesked och det är enklare för tjänstemän att bedöma när kommunen 
kommer att kunna starta arbetet med enskilda detaljplaner.   

• Kommunstyrelsens arbetsutskott styr vilka detaljplaner som 
Kommunledningskontoret arbetar med. 

 
Prioriteringen av detaljplaner fungerar däremot inte bra när man ser till de uppsatta 
målen för hur lång tid en detaljplan ska ta att ta fram. Det beror framför allt på att 
antalet detaljplaner är fler än vad verksamheten klarar av men även att exploatörer 
avvaktar med att skriva på plankostnadsavtal eller ta fram nödvändiga utredningar. 
Kommunen kan inte ha full kontroll på tidplanerna eftersom exploatörerna ansvarar 
för att ta fram utredningar och en detaljplan inte kan påbörjas innan 
plankostnadsavtal är påskrivna, förutsatt att det är så den aktuella detaljplanen ska 
finansieras. De uppsatta tiderna för att ta fram detaljplaner, i prioriteringen av 
detaljplaner, är också satta utifrån mycket höga ambitioner om framdriften. Om det 
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ska vara realistiskt att klara dem behöver det vara fler som arbetar med kommunens 
detaljplaner. 

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna Prioriteringslista för 

detaljplaner maj 2022. 

Beslutet skickas till 
Tillväxtavdelningen 
 
 
 
 
Eva Hallberg Katarina Borgstrand 
Kommundirektör Tillväxtchef 
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Information om förslag till riktlinje för prioritering av 
detaljplaner 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 19 november 2019, §146, vilka 
kriterier som ska gälla för prioriteringar av detaljplaner.  

 
Kommunledningskontoret har nyligen gjort en uppföljning av prioriteringen av 
detaljplaner. I samband med den uppföljningen konstaterades att de kriterier som 
används för att prioritera detaljplaner lämpligen bör göras om till en riktlinje.  
 
Kommunledningskontoret planerar att lyfta riktlinjen för beslut i kommunstyrelsen 
efter sommaren. 

Beslutsunderlag 
• Riktlinje för prioritering av detaljplaner 

Beredning 
Förslaget till ny riktlinje är baserad på de kriterier som beslutades av 
kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 november 2019, §146. De texter som 
Kommunledningskontoret föreslår att ta bort är markerade med gul färg och ny text 
är markerad med grön färg i bilagan.  
 
Justeringen av kravet på antal bostäder på kommunal mark för att en detaljplan ska 
ges högsta prioriteringen är en anpassning till hur prioriteringen av 
exploateringsprojekt ser ut. Kommunledningskontoret föreslår vidare att förlänga 
tider för framtagande av detaljplaner så att målen i prioriteringen av detaljplaner blir 
mer realistiska. De förlängningarna är dock inte tillräckliga för att 
Kommunledningskontoret ska ha förutsättningar för att klara tiderna för majoriteten 
av detaljplaner i dagsläget. Kommunledningskontoret menar dock att 
förutsättningarna kommer att ändras långsiktigt med den nya plantaxa som antogs av 
kommunfullmäktige den 30 maj 2022 § 49 och att större ändringar därför bör 
avvakta. 
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Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner informationen. 

Beslutet skickas till 
Tillväxtavdelningen 
 
 
 
Katarina Borgstrand Eva Hallberg 
Tillväxtchef Kommundirektör 
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Prioritering av detaljplaner, syfte och arbetssätt 
 
Riktlinje för prioritering av detaljplaner 
Beslutad av kommunstyrelsen 2022-XX-XX  
 
Riktlinjen är ett övergripande och strategiskt sätt att hantera prioriteringar 
av detaljplaner. Kommunstyrelsens arbetsutskott har möjlighet att besluta att 
enskilda detaljplaner ska prioriteras annorlunda. 
Kommunledningskontoret (KLK) har i dagsläget 48 detaljplaneuppdrag och 
ett antal förfrågningar om planbesked ser ut att bli aktuella inom kort. Klk 
har inte resurser att arbeta aktivt med alla detaljplaneuppdrag.  
 
Därför behöver planuppdragen prioriteras och nedan presenteras syfte, 
prioriteringar, arbetssätt och utmaningar. 
 
Syfte  

1. God service till medborgare och företag  
KLK ska vara tydligt i dialogen med medborgare och företag om när 
detaljplaner kan göras och hur lång tid det beräknas ta. En detaljplan 
görs oftast för att göra det möjligt för stora investeringar och 
osäkerhet i tidplaner kan försvåra projekt. 
 

2. Politiken ska styra vilka detaljplaner som är prioriterade  
Planmonopolet innebär både ansvar och möjligheter för kommuner 
och politiken behöver kunna fatta beslut om planprioriteringar på 
strategisk nivå.  
 

3. Effektivisering av arbetet och en god arbetsmiljö 
För att kunna arbeta effektivt behöver handläggare kunna fokusera 
på ett begränsat antal arbetsuppgifter. En bra arbetsmiljö 
kännetecknas också av tydliga och rimliga förväntningar.  

 
Prioriteringar  
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KLK föreslår en enkel modell för prioriteringar som baseras på 
detaljplanernas omfattning och funktion.  
 
Prioritet 1 
Detaljplaner som har högsta prioritet ska påbörjas inom 3 månader efter 
planbesked och ska prioriteras i alla skeden. Målsättning är att 
handläggningstiden inte ska vara mer än 18  20 månader. Handläggare ska 
max ha två detaljplaner med prioritet 1.  
 
För att en detaljplan ska uppfylla krav som ställs för att vara prioritet 1 
krävs att de uppfyller något av nedanstående kriterier: 

• Kommunala detaljplaner med stort allmänt intresse (t ex skolor och 
förskolor)  

• Detaljplaner av särskild vikt för kommunen 
• Detaljplaner på kommunal mark som medger bostadsbebyggelse för 

mer än 50 10 bostäder. De detaljplanerna är prioriterade för att 
kunna styra mot ett bredare boendeutbud (villor och bostadsrätter är 
underrepresenterat i nyproduktion de senaste åren)  

• Detaljplaner som uppfyller något av nedanstående kriterier: 
o Planer som möjliggör infrastruktur som är av regional 

och/eller nationell betydelse 
o Planer som möjliggör attraktivt boende för minst 150 

bostäder 
o Planer som möjliggör verksamheter som genererar minst 30 

nya arbetstillfällen 
 
Sju detaljplaner och ett planprogram uppfyller kraven för prioritet 1. 
 
Prioritet 2 
Detaljplaner med prioritet 2 arbetar handläggare med när detaljplaner med 
prioritet 1 är på samråd, väntar på utredningar eller av andra skäl inte kan 
arbetas med. Detaljplaner med prioritet 2 ska ha uppstart inom 6 månader 
från planbesked och målsättningen är att handläggningstiden inte ska vara 
mer än 20 24 månader.  
 
För att en detaljplan ska uppfylla krav som ställs för att vara prioritet 2 
krävs att de uppfyller något av nedanstående kriterier: 

• Detaljplaner som omfattar minst 50 bostäder    
• Detaljplaner som möjliggör verksamheter som genererar minst 10 

nya arbetstillfällen 
 
Åtta detaljplaner uppfyller kraven för prioritet 2. 
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Prioritet 3 
Detaljplan med prioritet 3 placeras i kö efter planbeskedet och när den 
påbörjas hanteras den som en detaljplan med prioritet två. När planbesked 
ges ska det uppges en bedömd starttid. Uppstart ska ske inom 2 år och 
målsättningen är att handläggningstiden inte ska vara mer än 20 24 
månader.  
 
Det finns 24 detaljplaner som uppfyller kraven för prioritet 3. 
 
För att en detaljplan ska uppfylla krav som ställs för att vara prioritet 3 
krävs att de uppfyller nedanstående kriterier: 

• Detaljplaner som inte uppfyller kraven för prioritet 1 eller 2    
• Detaljplaner som inte uppfyller kraven för prioritet 4 

 
Prioritet 4 
Detaljplaner med prioritet 4 placeras utanför kön. Detaljplaner i prioritet 4 
ska antingen avskrivas eller avvakta.  
 
Nio detaljplaner uppfyller kraven för prioritet 4. 
 
För att en detaljplan ska uppfylla krav som ställs för att vara prioritet 4 
krävs att de uppfyller något av nedanstående kriterier: 

• Detaljplaner som bör avslutas.  
• Detaljplaner som bör vila. Det kan vara detaljplaner som bedöms 

vara utvecklande för kommunen men som det inte finns 
förutsättningar att genomföra inom överskådlig tid  

 
Arbetssätt  
Att arbeta med detaljplanerna i enlighet med prioriteringarna ovan innebär 
följande förändringar i arbetssättet: 
 

• Beslut om prioritering av enskilda detaljplaner kommer att fattas av 
kommunstyrelsens arbetsutskott i samband med när en detaljplan 
lyfts för beslut om planbesked och planuppdrag 

• Kommunstyrelsens arbetsutskott ska informeras om prioriteringar 
och framdrift av detaljplaneärenden 2 ggr/år   

• Det ska skapas en kölista för detaljplaner som väntar 
• Planuppdrag kommer att ges i samband med planbesked, men 

kommer att formuleras så att förvaltningen få i uppdrag att starta 
detaljplanen i enlighet med tiderna för den prioritet som ärendet 
beslutas ha  
 

Utmaningar 
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1. Övergångsperiod 
Att ta fram en detaljplan tar tid och det stora antalet aktuella 
detaljplaner innebär att det kommer att ta tid, uppskattningsvis ett år, 
innan KLK kommer att klara de tider som anges i prioriteringarna 
ovan.  
 

2. Resurser – ambitionsnivå 
Erfarenhet visar att för att uppnå en effektiv hantering av 
detaljplaner, utan plankonsulter, ska en handläggare inte ha mer än 
fyra aktiva detaljplaner samtidigt. Ett sätt att minska arbetsbördan 
för kommunen är att anlita konsulter, dock kan en konsult inte göra 
kommunens hela arbete med detaljplanen. Det har gjorts en 
uppskattning av hur mycket tid Eslövs kommuns handläggare idag 
lägger på ärenden där vi har anlitat konsulter och det uppskattas till 
30 % av den totala handläggningstiden.   

 
På KLK finns tre planhandläggartjänster som arbetar med 
detaljplaner och en operativ planchef som delvis arbetar med 
detaljplaner. Resurserna är knappa i förhållande till mängden 
uppdrag. Uppföljningar av planarbetet får visa om det är möjligt att 
klara framtagandet av detaljplaner inom de tider som föreslås ovan. 
Om inte så kommer antingen prioriteringskriterierna behöva ändras, 
ambitionsnivån sänkas eller resurser tillsättas. 

 
3. Ekonomi 

För de flesta detaljplaner i prioritetslistan finns ett planavtal som 
reglerar kostnaden för framtagandet av detaljplanen. Planenheten är 
till stor del intäktsfinansierad och kostnaderna för detaljplaner har 
tidigare beräknats utifrån att anställda gör dem. Kostnader för att ta 
fram en detaljplan med konsult brukar bli dyrare. Om tiderna i 
förslaget till prioriteringar ska klaras innebär det att vi kommer att 
behöva anlita konsulter i stor utsträckning och det innebär en 
ekonomisk risk. 
 

4. Övriga förbättringsarbeten 
KLK arbetar med förbättringsarbete på flera fronter: inför ett nytt 
ritprogram samt tar fram rutiner och mallar för hela planprocessen. 
Det finns en risk att det arbetet får stå tillbaka för att framtagande av 
detaljplaner behöver prioriteras. 
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Målsättningar och förutsättningar

• Exploateringsverksamheten ska bl.a. bidra till att uppnå inriktningsmålet 
”Tillgång till varierande bostäder i hela kommunen” med effektmålet 
”Kommunen ska ha ett bredare boendeutbud jämfört med idag”.

• För att nå målen behöver en större andel av nyproduktionen utgöra 
bostadsrätter och äganderätter. 

• Det råder brist på byggklara villatomter i stora delar av kommunen.
• Tydliga signaler att ta fram fler byggklara villatomter på kommunal mark.
• Just nu finns cirka 30 pågående exploateringsprojekt som kommunen 

arbetar med. 
• Ny byggklar mark för verksamheter behöver tas fram.
• Genomförande FÖP Östra Eslöv
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Pågående exploateringsprojekt

Totalt antal pågående exploateringsprojekt – 32 st (prio 1-3)

Exploateringsprojekt, kommunen exploatör/markägare – 16 st
• Varav exploateringsprojekt där detaljplan pågår – 4 st
• Varav exploateringsprojekt under genomförande – 12 st

• Exploateringsprojekt, privat exploatör/markägare – 16 st
• Varav exploateringsprojekt där detaljplan pågår– 9 st
• Varav exploateringsprojekt under genomförande – 7 st

Initiering Planering Genomförande Förvaltning
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Exploateringsprojekt, prioritet 1

Hantering
• Exploateringsprojektet ska prioriteras i alla skeden och genomföras så fort som 

möjligt.
Kriterier för prioritet 1:
• Exploateringsprojekt som uppfyller något av nedanstående kriterier:

• Exploateringsprojekt på kommunal mark som omfattar minst 50 bostäder. 6 st
• Exploateringsprojekt på kommunal mark som omfattar minst 10 villatomter. (3 st)
• Stort allmänt intresse (t ex skolor och förskolor). 1 st
• Omfattar verksamheter som genererar minst 30 nya arbetstillfällen. 2 st
• Andra exploateringsprojekt av särskild vikt för kommunen.
• Projekt som inte uppfyller något av ovan men där detaljplan har prio 1. 3 st

12 st
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Kommunala projekt, prioritet 1
• Marieholm Tegelbruksområdet
• Berga Trädgårdsstad
• Ny verksamhetsmark
• Långåkra 1 etapp 2
• Demensboende?
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Exploateringsprojekt, prioritet 2

Hantering:
• Exploateringsprojektet ska drivas framåt när exploateringsprojekt med prioritet 

1 är i ett skede där handläggaren väntar på något eller det av andra skäl inte 
kräver några resurser. 

Kriterier för prioritet 2:
• Exploateringsprojekt som uppfyller något av nedanstående kriterier:

• Omfattar minst 150 bostäder. 1 st
• Omfattar verksamheter som genererar minst 10 nya arbetstillfällen. 1 st
• Exploateringsprojekt på kommunal mark där utbyggnad eller försäljning är påbörjad och området 

ska färdigställas. 3 st

5 st
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Exploateringsprojekt, prioritet 3

Hantering:
• Exploateringsprojektet ska drivas framåt när exploateringsprojekt med prioritet 

1 och 2 är i ett skede där handläggaren väntar på något eller det av andra skäl 
inte kräver några resurser. Handläggs när projektet kräver det för fortsatt 
framdrift.

Kriterier för prioritet 3:
• Exploateringsprojekt som uppfyller något av nedanstående kriterier:

• Exploateringsprojekt som inte uppfyller kriterierna för prioritet 1,2 eller 4. 15 st
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Exploateringsprojekt, prioritet 4

Hantering:
• Exploateringsprojektet vilar och inget arbete sker.

Kriterier för prioritet 4:
• Exploateringsprojekt som uppfyller något av nedanstående kriterier:

• Exploateringsprojekt som bör avslutas. 8 st
• Förutsättningar eller resurser saknas för att projektet ska genomföras. 12 st

• Varav 2 avvaktar antagande av fördjupad översiktsplan Östra Eslöv

20 st
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Förutsättningar för prioritering

• Riktlinjer för exploateringsavtal antagna av kommunfullmäktige
• Tecknade avtal; markanvisningsavtal, exploateringsavtal, optionsavtal
• Kommunens skyldighet att iordningställa allmän plats -

exploateringsavtal
• Exploateringsprojekten behöver lång framförhållning och samordnas 

med Miljö och Samhällsbyggnad och VASYD
• Följa prioritering av detaljplaner
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Prioritering med GTP
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Långåkra etapp 1a

Färdigställande Långåkra
etapp 1a

Föreningstorget

Färdigställande Kv Gåsen

Marieholm 
Tegelbruksområdet
Långåkra etapp 1 a, 
flerbostadshus
Långåkra etapp 1 b,
hästskon
Långåkra etapp 2,
norr om etapp 1 a-b

Nytt verksamhetsområde

Berga trädgårdsstad,
etapp 1

Gäddan 41

Badhusparken

Ölyckegården, etapp 3

Örtofta Pendlarparkering

Åtgärder Översvämning 
Harlösa Stehag

Demensboende

Stehag trafiksäkring

Planering
Proj

Upphandling

Utförande

Färdigställande
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Förslag till beslut; Hemställan om ändring i 
förordningen (2001:100) om den officiella statistiken  

Ärendebeskrivning 
SCB föreslår att bilagan i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken 
ändras för att överensstämma med reviderade ämnes- och statistikområden. Förslaget 
till ändringar har tagits fram gemensamt av statistikansvariga myndigheter (SAM). 
Ändringarna innebär att: 

• nuvarande 23 ämnesområden blir 22 ämnesområden 
• nuvarande 115 statistikområden minskar till 102 
• 6 nya statistikområden införs för att kunna möjliggöra att statistik som är annan 

statlig statistik kan bli officiell statistik 
• 10 statistikområden får nya benämningar utan någon ändring av innehållet 
• 10 statistikområden vidgas och får nya benämningar 
• 12 nya statistikområden införs genom sammanslagningar av nuvarande 

statistikområden 
• 8 statistikområden bildas eller ombildas genom delningar av nuvarande 

statistikområden 
• 14 SAM berörs direkt av ändringarna i statistikområdena 

Beslutsunderlag 
Remiss Statistiska centralbyråns hemställan om ändring i förordningen (2001:100) 
om den officiella statistiken 
Remisslista SCBs hemställan om ändring i förordningen om den officiella statistiken 
Förslag till beslut; Delegera rätten till yttrande till kommunstyrelsens arbetsutskott 

Beredning 
Kommunledningskontoret har tagit del av förslaget till ändringar av den officiella 
statistiken och finner dem vara väl motiverade. Statistikområdena blir med 
förändringarna tydligare och lättare för användare att tolka och använda. 
Kommunledningskontoret har därför inget att erinra mot förslaget.  

118 (182)



 KS.2022.0209 
 

 2 (2) 

 

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har inget att erinra mot ändringarna i 

förordningen om den officiella statistiken.  

Beslutet skickas till 
Finansdepartementet 
 
 
 
Eva Hallberg Patrik Linder 
Kommundirektör Avdelningschef  
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Sammanträdesprotokoll 
2022-05-31 

 

Kommunstyrelsen  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 137    KS.2022.0209 

Delegerande av yttrande till kommunstyrelsens arbetsutskott avseende 
hemställan från Statistiska centralbyrån om ändring i förordningen 
(2001:100) om den officiella statistiken  

Ärendebeskrivning  
Statistiska centralbyrån har skickat ut hemställan om ändring i förordningen 
(2002:100) om den officiella statistiken på remiss och Eslövs kommun är en av de 
utvalda kommunerna. Finansdepartementet önskar svar på denna remiss senast den 
31 augusti 2022. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Delegera rätten till yttrande till kommunstyrelsens 

arbetsutskott 
 Remiss Statistiska centralbyråns hemställan om ändring i förordningen 

(2001:100) om den officiella statistiken – Svar senast 31/8 2022 
 Remisslista SCBs hemställan om ändring i förordningen om den officiella 

statistiken 
 

Beredning 
Kommunledningskontoret har inte haft tid och möjlighet att på ett sammanhållet och 
seriöst sätt gå igenom förslaget till ändringar i den officiella statistiken som föreslås 
av Statistiska centralbyrån. Bedömningen är dock att det är viktigt att titta på och 
analysera förslaget och eventuella konsekvenser för verksamheterna inom 
kommunen och att därefter även svara på remissen. Då kommunstyrelsen inte har fler 
sammanträden inplanerade innan svarstiden för remissen går ut, föreslår 
Kommunledningskontoret att kommunstyrelsen delegerar rätten att yttra sig om 
remissen till kommunstyrelsens arbetsutskott som har sammanträde den 23 augusti, 
vilket är en vecka innan svarstiden går ut. 

Yrkanden 
Catharina Malmborg (M), Janet Andersson (S) och Sven-Olov Wallin (L) yrkar bifall 
till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslut 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott ges rätten att yttra sig gällande Statistiska 
centralbyråns hemställan om ändring i förordningen (2002:100) om den officiella 
statistiken. 
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Sammanträdesprotokoll 
2022-05-31 

 

Kommunstyrelsen  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Kommunledningskontoret - juridiska avdelningen 
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Besöksadress: 
Klostergatan 23, Örebro  
Solna strandväg 86, Solna 

Telefon 
 
E-post 

010-479 40 00 
 
scb@scb.se 

Momsregistreringsnr: 
SE202100083701 
Organisationsnr:  
20 21 00-0837 

 

  

 Regeringskansliet 
Finansdepartementet 
103 33 Stockholm 

Hemställan om ändring i 
förordningen (2001:100) 
om den officiella statisti-
ken (bilagan)  

1. Sammanfattning 
Statistiska centralbyrån (SCB) föreslår att bilagan i förordningen 

(2001:100) om den officiella statistiken (hädanefter statistikförord-

ningen) ändras för att överensstämma med reviderade ämnes- och sta-

tistikområden. Mot bakgrund av att officiell statistik ska finnas för all-

män information, utredningsverksamhet och forskning, är det viktigt 

att ändringen kommer till stånd för att skapa bättre förutsättningar för 

de statistikansvariga myndigheterna (SAM) att tillgodose samhällets in-

formationsbehov med officiell statistik som är relevant, tillgänglig och 

tydlig.  

 

Förslaget till ändringar har tagits fram gemensamt av SAM. SCB har 

samordnat arbetet samt vid behov bistått enskilda SAM med ämnes- 

och språkexpertis.  

Ändringarna innebär i korthet att 

• antalet ämnesområden minskar från 23 till 22 

• antalet statistikområden minskar från 115 till 102 

• 6 nya statistikområden införs med nytt innehåll 

• 20 av de nuvarande statistikområdena ändrar benämningar 

• 20 nya statistikområden bildas eller ombildas till följd av sam-

manslagningar respektive delningar av nuvarande statistikom-

råden 

• 14 SAM berörs direkt av ändringarna i statistikområdena. 

122 (182)

mailto:scb@scb.se


2/53 

Bakgrund 
Regeringen meddelar i statistikförordningen vilka ämnes- respektive 

statistikområden för vilka det ska finnas officiell statistik, samt vilka 

myndigheter som ska ansvara för respektive statistikområde. Enligt 2 § 

statistikförordningen beslutar en statistikansvarig myndighet om sta-

tistikens innehåll och omfattning inom sitt statistikområde om inte nå-

got annat följer av ett särskilt beslut av regeringen. I utredningen Vad 

är officiell statistik? (SOU 2012:83)1 konstateras att avgränsningen mel-

lan officiell statistik och annan statlig statistik inte alltid är tydlig för 

statistikanvändarna. Även den senaste expertgranskningen av SCB 

(2014) som gjordes inom EU (den så kallade Peer Review) pekade på 

otydligheter i den praktiska tillämpningen av konceptet, officiell sta-

tistik, såväl i relation till europeisk statistik och annan statlig statistik.2  

 

För att förtydliga begreppet officiell statistik beslutade SCB 2018 om 

Riktlinjer för vad som är officiell statistik3. Riktlinjerna anger två princi-

per som stöd till SAM i sitt ställningstagande:  

• Återkommande anslagsfinansierad statistik är officiell statistik.  

• Återkommande europeisk statistik4 är officiell statistik. 

Vid avsteg från dessa principer bör SAM dokumentera skälen. 

 

I samband med riktlinjernas tillämpning blev behovet av en översyn 

ännu mer påtagligt. Nuvarande benämningar och indelningar i sta-

tistikområden enligt statistikförordningens bilaga hänför sig till stora 

delar från 1990-talets statistikreform. De är inte alltid ändamålsenliga 

för att uppfylla det första kvalitetskriteriet, relevans, enligt 3a § lagen 

(2001:99) om den officiella statistiken (hädanefter statistiklagen), dvs. 

att tillgodose statistikanvändarnas nuvarande och potentiella behov. 

Nuvarande terminologi är också i många fall föråldrad eller missvisande 

vilket inte är i linje med det femte kvalitetskriteriet, tillgänglighet och 

tydlighet, i 3a § statistiklagen, dvs. hur användarna kan få tillgång till, 

använda och tolka uppgifter.  

Översynens genomförande 
Arbetet med översynen påbörjades hösten 2018 med en enkät till samt-

liga SAM för att kartlägga behoven av vidare utredningar avseende de 

statistikområden för vilka respektive SAM ansvarade. Utredningsarbetet 

 

1 https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2012/12/sou-201283/, 

sid 244–247. 

2 https://ec.europa.eu/eurostat/documents/64157/4372828/2015-SE-Report/55cec2a2-b964-4940-

83c8-8950176ae683 

3 https://www.scb.se/contentassets/0cd92207266d40eb8829244d51d90b94/riktlinjer-for-vad-som-ar-

officiell-statistik.pdf  

4 Enligt EU-förordningen 223/2009 framgår i programmet för europeisk statistik om vad som är euro-

peisk statistik. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32009R0223. Den 

europeiska statistiken regleras vidare i särskilda EU-förordningar. 
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gjordes 2020–2021 inom ramen för arbetet med Målbilden för den offici-

ella statistiken, ”Vi beskriver Sverige”, som togs fram gemensamt av 

SAM.5 Inom målet, Aktuell och användbar statistik, utgjorde översynen 

en av huvudaktiviteterna. Översynen avslutades i augusti 2021. 

 

Utredningarna har bedrivits ämnesområdesvis.6 Under den tid som ar-

betet har pågått har två ändringar i förordningen gjorts vilka påverkar 

antalet SAM, samt antalet ämnes- och statistikområden. Den 1 februari 

2021 tillkom statistikområdet Film7 (under ämnesområdet Kultur och 

fritid) samt i augusti 2021 tillkom Folkhälsomyndigheten som statisti-

kansvarig myndighet med ämnesområdet Folkhälsa samt underliggande 

statistikområden Folkhälsans utveckling respektive Smittskydd.8 

 

Under utredningsarbetet har samtliga SAM sett över strukturen och ter-

minologin beträffande de statistikområden för vilka de är ansvariga. 

SCB har samordnat arbetet som helhet samt, vid behov, bistått enskilda 

SAM med ämnes- och språkexpertis. Mycket av arbetet har gjorts av 

flera SAM i samverkan. 

 

Arbetet har gjorts utifrån flera vägledande aspekter. Dessa är att ett sta-

tistikområde ska 

• vara lagom avgränsat (med bl.a. flexibilitet för framtida inform-

ationsbehov hos statistikanvändarna) samtidigt som det har en 

viss stabilitet över tid 

• ha en benämning som undviker uppradningar av variabler, samt 

förkortningar och onödiga ord, till exempel undersökning, sta-

tistik 

• ha en unik benämning relativt andra statistikområden 

• ha en benämning som är så begriplig som möjligt, till exempel 

genom att den redan är etablerad hos statistikanvändare. 

Även företeelsen att officiell statistik inom ett statistikområde angrän-

sar eller till och med överlappar annan officiell statistik inom ett annat 

statistikområde med olika SAM har uppmärksammats i översynen. SAM 

har i så fall sett över hur likheter och olikheter kan tydliggöras i förhål-

lande till statistikens ändamål för respektive statistik. Om SAM, i dialog 

 

5 https://www.scb.se/contentassets/15740059c3c74fde9310ff95126a9f21/malbild-sveriges-officiella-

statistik.pdf 

6 Översynen har omfattat de 22 ämnesområden enligt statistikförordningens bilaga. Ämnesområdet, 

Folkhälsa, som tillkom i augusti 2021 har inte omfattats av översynen.  

7 https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2020/11/film-

-ett-nytt-officiellt-statistikomrade/  

8 https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/juni/nu-far-folkhals-

omyndigheten-storre-ansvar-for-statistik/ 

 

124 (182)

https://www.scb.se/contentassets/15740059c3c74fde9310ff95126a9f21/malbild-sveriges-officiella-statistik.pdf
https://www.scb.se/contentassets/15740059c3c74fde9310ff95126a9f21/malbild-sveriges-officiella-statistik.pdf
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2020/11/film--ett-nytt-officiellt-statistikomrade/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2020/11/film--ett-nytt-officiellt-statistikomrade/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/juni/nu-far-folkhalsomyndigheten-storre-ansvar-for-statistik/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/juni/nu-far-folkhalsomyndigheten-storre-ansvar-for-statistik/


4/53 

med statistikanvändarna, kan konstatera att ett tydligt behov av kom-

pletterande redovisningar med liknande innehåll finns är det viktigt att 

statistikens samanvändbarhet beskrivs på ett tydligt sätt. Om det däre-

mot inte finns ett tydligt behov av kompletterande statistikredovis-

ningar bör överlapp undvikas – inte minst ur ett resurshushållningsper-

spektiv. SAM bör även fortsättningsvis vara vaksamma på överlapp och 

samverka för att, med hushållande av statens resurser, uppnå lösningar 

som bäst gagnar statistikanvändarna.  

 

Det kan noteras att det är svårt att ta hänsyn till samtliga vägledande 

aspekter på en och samma gång. Betoningen har varit att se till hel-

heten och överskådligheten, dvs. hur väl de ingående statistikområdena 

tillsammans beskriver ett ämnesområde, också från internationellt per-

spektiv.  

 

Denna hemställan har tagits fram av SCB i sin samordnande roll inom 

systemet för den officiella statistiken och i samråd med övriga SAM.  

Den baseras på de förslag med motiveringar som har kommit fram i 

översynsarbetet. Samtliga SAM har varit involverade. Förslagen till 

ändringar har sammanställts av SCB och löpande presenterats för öv-

riga SAM vid möten med statistikchefer och med rådet för den officiella 

statistiken. De slutliga förslagen har även remitterats till samtliga SAM 

och inkomna synpunkter beaktats.  

Översynens resultat 
Sammantaget innebär resultatet att 

• nuvarande 23 ämnesområden blir 22 ämnesområden eftersom 

två tas bort och ett tillkommer 

• nuvarande 115 statistikområden minskar till 102 

• 6 nya statistikområden införs för att kunna möjliggöra att sta-

tistik som är annan statlig statistik kan bli officiell statistik 

• 10 statistikområden får nya benämningar utan någon ändring 

av innehållet 

• 10 statistikområden vidgas och får nya benämningar 

• 12 nya statistikområden införs genom sammanslagningar av 

nuvarande statistikområden (35)  

• 8 statistikområden bildas eller ombildas genom delningar av 

nuvarande statistikområden  

• 14 SAM berörs direkt av ändringarna i statistikområdena. 
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2. Författningsförslag 
Härigenom föreskrivs i fråga om bilagan till förordningen (2001:99) om 

den officiella statistiken att följande ämnes- och statistikområden samt 

statistikansvariga myndigheter ska ändras.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 

Områden inom vilka det ska produceras officiell statistik 

Arbetsmarknad 

Befolkning 

Boende, byggande och bebyggelse 

Demokrati 

Energi 

Finansmarknad 

Folkhälsa 

Handel med varor och tjänster 

Hälso- och sjukvård 

Hushållens ekonomi 

Jord- och skogsbruk, fiske 

Kultur och fritid 

Levnadsförhållanden 

Miljö 

Nationalräkenskaper 

Näringsverksamhet 

Offentlig ekonomi 

Priser och konsumtion 

Rättsväsende 

Socialförsäkring m.m. 

Socialtjänst 

Transporter och kommunikationer 

Utbildning och forskning 

Arbetsmarknad 

Befolkning och levnadsförhållanden 

Boende, bebyggelse och mark 

Demokrati 

Energi 

Finansmarknad 

Folkhälsa 

Forskning och det digitala samhället 

Hälso- och sjukvård 

Hushållens ekonomi 

Jordbruk, skogsbruk och fiske 

Kultur, bibliotek och fritid 

Miljö 

Nationalräkenskaper 

Näringsverksamhet och utrikeshan-

del 

Offentlig ekonomi 

Priser och ekonomiska tendenser 

Rättsväsende 

Socialförsäkring 

Socialtjänst 

Transporter och kommunikationer 

Utbildning samt forskning inom 

högskolan 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Nuvarande lydelse 

Officiell statistik och vilka myndigheter som ansvarar för respek-

tive område 

Ämnesområden Statistikområden Statistikansvarig myndighet 

Arbetsmarknad   
 

Löner och arbetskostnader Medlingsinstitutet 
 

Sysselsättning, förvärvsar-
bete och arbetstider 

Statistiska centralbyrån                                        
(SCB) 

 
Lönesummor SCB 

 
Arbetskraftsundersökningar SCB 

 
Vakanser och arbetslöshet SCB 

 
Arbetsmiljö Arbetsmiljöverket 

 
Arbetsskador Arbetsmiljöverket 

 
Sjuklöner SCB 

Behandling av känsliga personuppgifter 
För framställning av statistik över Sysselsättning, förvärvsarbete och arbetstider, Ar-
betskraftsundersökningar, Vakanser och arbetslöshet, Arbetsmiljö och Arbetsskador får 
personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser enskilda personers hälsotillstånd och 
medlemskap i fackförening. 

Befolkning   
 

Befolkningens storlek och 
förändringar 

SCB 

 
Befolkningens sammansätt-
ning 

SCB 

 
Befolkningsframskrivningar SCB 

 
Invandring och asylsökande SCB 

Boende, byggande och 
bebyggelse 

  

 
Bostadsbyggande och om-
byggnad 

SCB 

 
Bygglovsstatistik för bostä-
der och lokaler 

SCB 

 
Byggnadskostnader SCB 

 
Intäkter, kostnader och out-
hyrt i flerbostadshus 

SCB 

 
Bostads- och hyresuppgifter SCB 

 
Fastighetspriser och lagfar-
ter 

SCB 

 
Fastighetstaxeringar SCB 
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Demokrati   
 

Allmänna val SCB 

  Partisympatier SCB 

Behandling av känsliga personuppgifter 
För framställning av statistik över Allmänna val och Partisympatier får personuppgifter 
enligt 8 § behandlas som avser enskilda personers politiska åsikter, om de har samtyckt 
till behandlingen, och medlemskap i fackförening.  

Energi   
 

Tillförsel och användning av 
energi 

Statens energimyndighet 

 
Energibalanser Statens energimyndighet 

 
Prisutveckling inom energi-
området 

Statens energimyndighet 

Finansmarknad   
 

Finansräkenskaper Finansinspektionen 
 

Aktieägarstatistik Finansinspektionen 
 

Finansiella företag utom 
försäkring 

Finansinspektionen 

  Försäkring Finansinspektionen 

Folkhälsa   

 Folkhälsans utveckling Folkhälsomyndigheten 

 Smittskydd Folkhälsomyndigheten 

Behandling av känsliga personuppgifter m.m. 
För framställning av statistik över Folkhälsans utveckling och Smittskydd får personupp-
gifter enligt 8 § behandlas som avser enskilda personers hälsotillstånd och sexualliv el-
ler sexuella läggning. 

Handel med varor och 
tjänster 

  

 
Inrikeshandel SCB 

  Utrikeshandel SCB 

Hälso-och sjukvård   
 

Hälsa och sjukdomar Socialstyrelsen 
 

Hälso- och sjukvård Socialstyrelsen 

  Dödsorsaker Socialstyrelsen 

Behandling av känsliga personuppgifter 
För framställning av statistik över Hälsa och sjukdomar och Hälso- och sjukvård får per-
sonuppgifter enligt 8 § behandlas som avser enskilda personers hälsotillstånd. 
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Hushållens ekonomi   
 

Inkomster och inkomstfördel-
ning 

SCB 

 
Hushållens utgifter SCB 

Behandling av känsliga personuppgifter 
För framställning av statistik över Inkomster och inkomstfördelning och Hushållens utgif-
ter får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser utbetalningar i samband med en-
skilda personers ohälsa samt medlemskap i fackförening och trossamfund. 

Jord- och skogsbruk, fiske   
 

Jordbrukets struktur Statens jordbruksverk 
 

Jordbrukets produktion  Statens jordbruksverk 
 

Sysselsättning i jordbruket Statens jordbruksverk 
 

Jordbrukets ekonomi Statens jordbruksverk 
 

Prisutveckling i jordbruket Statens jordbruksverk 
 

Djurhälsa Statens jordbruksverk 
 

Vattenbruk Statens jordbruksverk 
 

Produktion i skogsbruket Skogsstyrelsen 
 

Sysselsättning i skogsbru-
ket 

Skogsstyrelsen 

 
Miljö och sociala frågor i 
skogsbruket 

Skogsstyrelsen 

 
Skogarnas tillstånd och för-
ändring 

Sveriges lantbruksuniversi-
tet 

  Fiske Havs- och vattenmyndig-
heten 

Kultur och fritid   
 

Bibliotek Kungliga biblioteket 
 

Kulturmiljövård Myndigheten för kulturanalys 
 

Museer Myndigheten för kulturanalys 
 

Studieförbund SCB 
 

Samhällets kulturutgifter Myndigheten för kulturana-
lys 

 
Film Myndigheten för kulturanalys 

Behandling av känsliga personuppgifter 
För framställning av statistik över Studieförbund får personuppgifter enligt 8 § behand-
las som avser enskilda personers hälsotillstånd. 

  

129 (182)



9/53 

Levnadsförhållanden   
 

Levnadsförhållanden SCB 

  Jämställdhet SCB 

Behandling av känsliga personuppgifter 
För framställning av statistik över Levnadsförhållanden får personuppgifter enligt 8 § be-
handlas som avser enskilda personers hälsotillstånd och medlemskap i fackförening. 

Miljö   
 

Utsläpp Naturvårdsverket 
 

Avfall Naturvårdsverket 
 

Miljötillstånd Naturvårdsverket 
 

Miljöbalkens tillämpning Naturvårdsverket 
 

Kemikalier, försäljning och 
användning 

Kemikalieinspektionen 

 
Miljöekonomi och hållbar 
utveckling 

SCB 

 
Gödselmedel och kalk SCB 

 
Markanvändning SCB 

 
Vattenanvändning SCB 

  Havs- och vattenmiljö Havs- och vattenmyndig-
heten 

Nationalräkenskaper   
 

Nationalräkenskaper SCB 
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Näringsverksamhet   
 

Nystartade företag Myndigheten för tillväxtpoli-
tiska utvärderingar och ana-
lyser 

 
Internationella företag Myndigheten för tillväxtpoli-

tiska utvärderingar och ana-
lyser 

 Konkurser och offentliga ack-
ord 

Myndigheten för tillväxtpoli-
tiska utvärderingar och ana-
lyser 

 
Näringslivets struktur SCB 

 
Industriproduktionens ut-
veckling 

SCB 

 
Industrins kapacitetsutnytt-
jande 

SCB 

 
Industrins lager SCB 

 
Industrins leveranser och or-
der 

SCB 

 
Näringslivets investeringar SCB 

  Inkvartering Tillväxtverket 

Offentlig ekonomi   
 

Finanser för den kommu-
nala sektorn 

SCB 

 
Statlig upplåning och stats-
skuld 

Riksgäldskontoret 

 
Beskattning SCB 

  Utfallet av statsbudgeten Ekonomistyrningsverket 

Priser och konsumtion   
 

Konsumentprisindex SCB 
 

Prisindex i producent- och 
importled 

SCB 

 
Köpkraftspariteter SCB 

 
Byggnadsprisindex samt fak-
torprisindex för byggnader 

SCB 

  Hushållens inköpsplaner Konjunkturinstitutet 
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Rättsväsende   
 

Brott Brottsförebyggande rådet 
 

För brott lagförda personer Brottsförebyggande rådet 
 

Domstolarnas verksamhet Domstolsverket 
 

Kriminalvård Brottsförebyggande rådet 

  Återfall i brott Brottsförebyggande rådet 

Behandling av känsliga personuppgifter m.m. 
För framställning av statistik över Brott, För brott lagförda personer, Kriminalvård och 
Återfall i brott får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser brott, domar i brottmål 
och straffprocessuella tvångsmedel. 

Socialförsäkring m.m.   
 

Stöd till barnfamiljer Försäkringskassan 
 

Stöd vid sjukdom och handi-
kapp 

Försäkringskassan 

  Stöd vid ålderdom Pensionsmyndigheten 

Behandling av känsliga personuppgifter m.m. 
För framställning av statistik över Stöd till barnfamiljer, Stöd vid sjukdom och handikapp 
och Stöd vid ålderdom får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser enskilda per-
soners hälsotillstånd.  

Socialtjänst   
 

Familjerådgivning Myndigheten för familjerätt 
och föräldraskapsstöd 

 
Familjerätt Myndigheten för familjerätt 

och föräldraskapsstöd 
 

Individ- och familjeomsorg Socialstyrelsen 
 

Äldre- och handikappomsorg Socialstyrelsen 

  Stöd och service till 
funktionshindrade 

Socialstyrelsen 

Behandling av känsliga personuppgifter m.m. 

För framställning av statistik över Individ- och familjeomsorg får personuppgifter enligt 8 
§ behandlas som avser uppgift om att hälsotillstånd utgjort orsak till och ändamål med 
ekonomiskt bistånd, administrativa frihetsberövanden samt enskildas hälsotillstånd när 
det gäller tvångsingripanden med stöd av lagen (1988:870) om vård av missbrukare i 
vissa fall. 

För framställning av statistik över Äldre- och handikappomsorg får personuppgifter en-
ligt 8 § behandlas som avser utbetalningar och andra insatser i samband med enskilda 
personers hälsotillstånd. 

För framställning av statistik över Stöd och service till funktionshindrade får personupp-
gifter enligt 8 § behandlas som avser enskildas hälsotillstånd och andra uppgifter i sam-
band med insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshind-
rade. 
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Transporter och kommu-
nikationer 

  

 
Vägtrafik Trafikanalys 

 
Bantrafik Trafikanalys 

 
Sjöfart Trafikanalys 

 
Luftfart Trafikanalys 

 
Postverksamhet Trafikanalys 

 
Televerksamhet Trafikanalys 

 
Kommunikationsvanor Trafikanalys 

  Kollektivtrafik och sam-
hällsbetalda resor 

Trafikanalys 

Behandling av känsliga personuppgifter m.m. 
För framställning av statistik över trafikolyckor inom området Vägtrafik får personuppgif-
ter enligt 8 § behandlas som avser brott, domar i brottmål samt trafikskadades hälsotill-
stånd. 

Utbildning och forskning   
 

Skolväsende och barnom-
sorg 

Statens skolverk 

 
Högskoleväsende Universitetskanslersämbetet 

 
Studiestöd Centrala studiestödsnämn-

den 
 

Forskning SCB 
 

Befolkningens utbildning SCB 
 

Eftergymnasial yrkesutbild-
ning 

SCB 

  Folkhögskola SCB 

Behandling av känsliga personuppgifter m.m. 

För framställning av statistik över Skolväsende och barnomsorg får personuppgifter en-
ligt 8 § behandlas som avser hälsa för elever i grundsärskola, specialskola, gymnasie-
särskola och kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning. 

För framställning av statistik över Folkhögskola får personuppgifter enligt 8 § behandlas 
som avser enskilda personers hälsotillstånd. 
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Föreslagen lydelse 

Officiell statistik och vilka myndigheter som ansvarar för respek-

tive område  

Ämnesområde Statistikområde Statistikansvarig myndighet 

Arbetsmarknad   

 Löner och arbetskostna-
der 

Medlingsinstitutet 

  Arbetsmiljö Arbetsmiljöverket 

  Arbetsskador Arbetsmiljöverket 

  Utbud av arbetskraft Statistiska centralbyrån                                        
(SCB) 

  Efterfrågan på arbetskraft SCB 

Behandling av känsliga personuppgifter 
För framställning av statistik över Arbetsmiljö, Arbetsskador, Utbud av arbetskraft och 
Efterfrågan på arbetskraft får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser enskilda 
personers hälsotillstånd och medlemskap i fackförening. 

Befolkning och levnadsför-
hållanden 

  

 
Befolkningens samman-
sättning och utveckling 

SCB 

  Levnadsförhållanden SCB 

  Jämställdhet SCB 

  Integration SCB 

Behandling av känsliga personuppgifter 
För framställning av statistik över Levnadsförhållanden får personuppgifter enligt 8 § be-
handlas som avser enskilda personers hälsotillstånd och medlemskap i fackförening. 

Boende, bebyggelse och 
mark 

  

 
Byggande och ombyggnad SCB 

  Bostäder och boende SCB 

  Fastigheter SCB 

  Markanvändning SCB 

  Bebyggelseområden SCB 

Demokrati   
 

Allmänna val SCB 

  Partisympatier SCB 

Behandling av känsliga personuppgifter 
För framställning av statistik över Allmänna val och Partisympatier får personuppgifter 
enligt 8 § behandlas som avser enskilda personers politiska åsikter och medlemskap i 
fackförening. 
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Energi   
 

Tillförsel, användning och 
effektivisering av energi 

Statens energimyndighet 

  Energibalanser Statens energimyndighet 

  Prisutveckling inom ener-
giområdet 

Statens energimyndighet 

  Infrastruktur inom energi-
området 

Statens energimyndighet 

Finansmarknad   
 

Aktieägarstatistik Finansinspektionen 

  Finansiella företag utom 
försäkring 

Finansinspektionen 

  Försäkring Finansinspektionen 

Folkhälsa   

 Folkhälsans utveckling Folkhälsomyndigheten 

 Smittskydd Folkhälsomyndigheten 

Behandling av känsliga personuppgifter m.m. 
För framställning av statistik över Folkhälsans utveckling och Smittskydd får personupp-
gifter enligt 8 § behandlas som avser enskilda personers hälsotillstånd och sexualliv el-
ler sexuella läggning. 

Forskning och det digitala 
samhället 

  

 Forskning och utveckling  SCB 

 Innovation  SCB 

 Det digitala samhället SCB 

Behandling av känsliga personuppgifter m.m. 
För framställning av statistik över Det digitala samhället får personuppgifter enligt 8 § 
behandlas som avser enskilda personers hälsotillstånd. 

Hälso-och sjukvård   
 

Hälsa och sjukdomar Socialstyrelsen 

  Hälso- och sjukvård Socialstyrelsen 

  Dödsorsaker Socialstyrelsen 

Behandling av känsliga personuppgifter  
För framställning av statistik över Hälsa och sjukdomar och Hälso- och sjukvård får per-
sonuppgifter enligt 8 § behandlas som avser enskilda personers hälsotillstånd. 
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Hushållens ekonomi   
 

Hushållens inkomster, till-
gångar och skulder 

SCB 

  Hushållens utgifter SCB 

  Pensioner Pensionsmyndigheten 

Behandling av känsliga personuppgifter  
För framställning av statistik över Hushållens inkomster, tillgångar och skulder och Hus-
hållens utgifter får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser utbetalningar i sam-
band med enskilda personers ohälsa samt medlemskap i fackförening och trossamfund. 

Jordbruk, skogsbruk och 
fiske 

  

 
Jordbrukets struktur Statens jordbruksverk 

  Jordbrukets produktion  Statens jordbruksverk 

  Sysselsättning i jordbru-
ket 

Statens jordbruksverk 

  Jordbrukets ekonomi Statens jordbruksverk 

  Prisutveckling i jordbruket Statens jordbruksverk 

  Djurhälsa Statens jordbruksverk 

  Vattenbruk Statens jordbruksverk 

   Skogsbrukets produktion Skogsstyrelsen 

  Sysselsättning i skogsbru-
ket 

Skogsstyrelsen 

  Skogens brukande och nytt-
jande för ekonomiska, soci-
ala och miljömässiga ända-
mål 

Skogsstyrelsen 

  Skogsbrukets struktur Skogsstyrelsen 

  Skogsbrukets ekonomi Skogsstyrelsen 

  Prisutveckling i skogsbru-
ket 

Skogsstyrelsen 

  Skogarnas tillstånd och 
förändring 

Sveriges lantbruksuniversi-
tet 

  Fiske Havs- och vattenmyndig-
heten 

Kultur, bibliotek och fritid   
 

Bibliotek Kungliga biblioteket 

  Kulturarv Myndigheten för kulturanalys 

  Samhällets utgifter för kul-
tur 

Myndigheten för kulturana-
lys 

  Kulturens verksamheter Myndigheten för kulturanalys 
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Miljö   
 

Utsläpp Naturvårdsverket 

  Avfall Naturvårdsverket 

  Tillståndet i miljön Naturvårdsverket 

  Miljöbalkens tillämpning Naturvårdsverket 

  Kemikalier: försäljning och 
användning 

Kemikalieinspektionen 

  Miljöekonomi och hållbar 
utveckling 

SCB 

  Växtnäring och odlingsåt-
gärder 

SCB 

  Vattenanvändning SCB 

  Havs- och vattenmiljö Havs- och vattenmyndig-
heten 

Nationalräkenskaper   
 

Nationalräkenskaper SCB 

  Finansräkenskaper  Finansinspektionen 

Näringsverksamhet och 
utrikeshandel 

  

 
Internationella företag Myndigheten för tillväxtpoli-

tiska utvärderingar och ana-
lyser 

  Företagens demografi Myndigheten för tillväxtpoli-
tiska utvärderingar och ana-
lyser 

  Företagens produktion, för-
säljning och ekonomi 

SCB 

 Utrikeshandel  SCB 

  Turism Tillväxtverket 

Offentlig ekonomi   
 

Finanser för den kommu-
nala sektorn 

SCB 

  Statlig upplåning och 
statsskuld 

Riksgäldskontoret 

  Utfallet av statsbudgeten Ekonomistyrningsverket 
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Priser och ekonomiska ten-
denser 

  

 
Priser SCB 

  Ekonomiska tendenser hos 
företag och hushåll 

Konjunkturinstitutet 

Rättsväsende   
 

Otrygghet och utsatthet för 
brott i befolkningen 

Brottsförebyggande rådet 

 Registrering av brott Brottsförebyggande rådet 

 Utredning och lagföring av 
brott 

Brottsförebyggande rådet 

  Rättsliga följder av brott Brottsförebyggande rådet 

  Domstolarnas verksamhet Domstolsverket 

  Kriminalvårdens verksam-
heter 

Brottsförebyggande rådet 

  Återfall i brott Brottsförebyggande rådet 

Behandling av känsliga personuppgifter m.m. 
För framställning av statistik över Otrygghet och utsatthet för brott i befolkningen, Regi-
strering av brott, Utredning och lagföring av brott, Rättsliga följder av brott, Kriminalvår-
dens verksamheter och Återfall i brott får personuppgifter enligt 8 § behandlas som av-
ser brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel, politiska åsikter och en-
skilda personers hälsotillstånd eller sexuella läggning. 

Socialförsäkring   
 

Stöd till familjer och barn Försäkringskassan 

  Stöd vid sjukdom och funkt-
ionsnedsättning 

Försäkringskassan 

  Allmän pension och pens-
ionsrelaterade förmåner 

Pensionsmyndigheten 

Behandling av känsliga personuppgifter  
För framställning av statistik över Stöd till familjer och barn, Stöd vid sjukdom och funkt-
ionsnedsättning och Allmän pension och pensionsrelaterade förmåner får personuppgif-
ter enligt 8 § behandlas som avser enskilda personers hälsotillstånd. 
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Socialtjänst   
 

Familjerådgivning Myndigheten för familjerätt 
och föräldraskapsstöd 

  Familjerätt Myndigheten för familjerätt 
och föräldraskapsstöd 

  Individ- och familje-
omsorg 

Socialstyrelsen 

  Insatser till äldre och perso-
ner med funktionsnedsätt-
ning 

Socialstyrelsen 

Behandling av känsliga personuppgifter m.m. 

För framställning av statistik över Individ- och familjeomsorg får personuppgifter enligt 8 
§ behandlas som avser uppgift om att hälsotillstånd utgjort orsak till och ändamål med 
ekonomiskt bistånd, administrativa frihetsberövanden samt enskildas hälsotillstånd när 
det gäller tvångsingripanden med stöd av lagen (1988:870) om vård av missbrukare i 
vissa fall. 
 
För framställning av statistik över Insatser till äldre och personer med funktionsnedsätt-
ning får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser utbetalningar och andra insat-
ser i samband med enskilda personers hälsotillstånd eller som avser enskildas hälsotill-
stånd och andra uppgifter i samband med insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och 
service till vissa funktionshindrade. 

Transporter och kommuni-
kationer 

  

 
Vägtrafik Trafikanalys 

  Bantrafik Trafikanalys 

  Sjöfart Trafikanalys 

  Luftfart Trafikanalys 

  Brev- och paketdistribution Trafikanalys 

  Elektronisk kommunikation Trafikanalys 

  Transportmönster Trafikanalys 

  Kollektivtrafik och sam-
hällsbetalda resor 

Trafikanalys 

Behandling av känsliga personuppgifter m.m. 
För framställning av statistik över trafikolyckor inom området Vägtrafik får personuppgif-
ter enligt 8 § behandlas som avser brott, domar i brottmål samt trafikskadades hälsotill-
stånd. 
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Utbildning samt forskning 
inom högskolan 

  

 
Skolväsende och barnom-
sorg 

Statens skolverk 

  Högskoleväsende  Universitetskanslersämbetet 

  Studiestöd Centrala studiestödsnämn-
den 

  Befolkningens utbildning 
och studiedeltagande 

SCB 

  Eftergymnasial yrkesut-
bildning 

SCB 

  Folkbildning SCB 

Behandling av känsliga personuppgifter m.m. 
För framställning av statistik över Skolväsende och barnomsorg får personuppgifter en-
ligt 8 § behandlas som avser hälsa för elever i grundsärskola, specialskola, gymnasie-
särskola och kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning. 
För framställning av statistik över Folkbildning får personuppgifter enligt 8 § behandlas 
som avser enskilda personers hälsotillstånd. 
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3. Konsekvensutredning 

Problem idag och mål med förändringen 
Nuvarande benämningar och indelningar i statistikområden enligt sta-

tistikförordningens bilaga hänför sig till stora delar från 1990-talets 

statistikreform. De uppfyller inte alltid det första kvalitetskriteriet, re-

levans, enligt 3a § lagen (2001:99) om den officiella statistiken (hädan-

efter: statistiklagen), dvs. att tillgodose statistikanvändarnas nuvarande 

och potentiella behov. Nuvarande terminologi är också i många fall 

föråldrad eller missvisande vilket strider mot det femte kvalitetskrite-

riet tillgänglighet och tydlighet i 3a § statistiklagen, dvs. hur använ-

darna kan få tillgång till, använda och tolka uppgifter.  

Mot bakgrund av att officiell statistik ska finnas för allmän information, 

utredningsverksamhet och forskning, är det viktigt att ändringen kom-

mer till stånd för att skapa bättre förutsättningar för de statistikansva-

riga myndigheterna att tillgodose samhällets informationsbehov med 

officiell statistik som är relevant, tillgänglig och tydlig.  

 

När den officiella statistiken bygger på uppgifter som hämtas in med 

stöd av uppgiftsskyldighet, utfärdar den statistikansvariga myndigheten 

föreskrifter om detaljerna i uppgiftsskyldigheten enligt 15 § statistik-

förordningen. I samband med att sådana föreskrifter tas fram, genomför 

också myndigheten en konsekvensutredning enligt förordningen 

(2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Det innebär att 

det sker en djupare analys av konsekvenserna av uppgiftsskyldigheten 

än de analyser som framgår av denna hemställan, när det väl blir aktu-

ellt att hämta in uppgifter till statistiken. 

 

Följande kan tilläggas till ovanstående enligt 5 § SCB:s föreskrifter 

(SCB-FS 2016:17) om kvalitet för den officiella statistiken9: 

 

Innan den statistikansvariga myndigheten definierar de målstor-

heter som ska skattas gör myndigheten avvägningar med hänsyn 

till användarnas behov, tillhörande kvalitetskrav på statistiken, 

kostnader för framtagandet av statistiken och uppgiftslämnar-

bördan. 

 

Det kan således finnas informationsbehov som SAM bedömer vara vik-

tiga, men som myndigheten ändå inte tillgodoser, till exempel av hän-

syn till kostnader eller uppgiftlämnarbörda. 

 

9 Statistiska centralbyråns föreskrifter om kvalitet för den officiella statistiken (scb.se) 
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Alternativa lösningar och konsekvenser om en reglering 

inte skulle göras 
Förslagen är resultatet av ett gemensamt arbete med samtliga SAM som 

står bakom förslagen. Därför presenteras inte några alternativa lös-

ningar.  

Att inte genomföra ändringen skulle innebära att problemen med nuva-

rande indelning i statistikområden kvarstår med bristande relevans, 

tillgänglighet och tydlighet, som beskrevs i Sammanfattningen under 

Bakgrund. Problemen beskrivs i detalj nedan.  

Vilka som berörs av regleringen 
De som berörs av den föreslagna regleringen är SAM och användare av 

den officiella statistiken och de personer vars uppgifter skulle ligga till 

grund för statistik i utökade områden för den officiella statistiken. Föl-

jande 14 SAM är direkt berörda av de föreslagna ändringarna av sta-

tistikområdena:  

− Statistiska centralbyrån 

− Socialstyrelsen 

− Myndigheten för kulturanalys  

− Brottsförebyggande rådet 

− Statens energimyndighet 

− Skogsstyrelsen 

− Myndigheten för tillväxtpoli-

tiska utvärderingar och analyser  

− Pensionsmyndigheten 

− Naturvårdsverket 

− Kemikalieinspektionen 

− Försäkringskassan 

− Konjunkturinstitutet 

− Tillväxtverket 

− Trafikanalys 

 

 

Statistikansvariga myndigheter som, enligt förslaget, berörs av minskningar eller ök-
ningar i antalet statistikområden 

SAM 
Antal i nuva-
rande lydelse 

Antal i föresla-
gen lydelse 

Differens 

Statistiska centralbyrån 45 28 -17 

Socialstyrelsen 6 5 -1 

Myndigheten för kulturanalys 4 3 -1 

Brottsförebyggande rådet 4 6 +2 

Statens energimyndighet 3 4 +1 

Skogsstyrelsen 3 6 +3 

Myndigheten för tillväxtpolitiska 
utvärderingar och analyser 

3 2 -1 

Pensionsmyndigheten 1 2 +1 

Totalt antal 69 56 -13 
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I flera fall skulle förslagen i hemställan innebära att olika SAM skulle 

kunna framställa ny statistik såsom officiell statistik. Uppgifter till den 

officiella statistiken kan hämtas in från olika uppgiftslämnare med upp-

giftsskyldighet, det gäller inte bara inhämtande av uppgifter om upp-

giftslämnaren själv. Ett exempel är förslagen om utökat område för den 

officiella statistiken om pensioner, se avsnitt 3.9. Det här skulle på-

verka många enskilda individer, vars uppgifter finns i olika register och 

skulle komma att ligga till grund för ny officiell statistik.  

Det framgår av 2 kap. 6 § andra stycket regeringsformen att var och en 

gentemot det allmänna är skyddad mot betydande intrång i den person-

liga integriteten, om det sker utan samtycke och innebär övervakning 

eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden. Begräns-

ningar i denna rättighet får ske genom lag eller förordning i den ord-

ning som framgår av 2 kap. 20 § regeringsformen. Sådana begräns-

ningar har genomförts för den officiella statistiken genom statistik-

lagen, där regeringen också har bemyndigats att utfärda närmare be-

stämmelser, vilket regeringen har gjort i statistikförordningen. De hu-

vudsakliga övervägandena om inskränkning av personers integritet för 

den officiella statistikens skull har därför redan genomförts i de olika 

arbeten med att utveckla statistiklagen och statistikförordningen som 

har skett över tid. För nya eller utvidgade statistikområden i den här 

hemställan finns en utveckling av skälen till detta för respektive sta-

tistikområde. 

Individers personliga integritet är även skyddad i EU genom bestäm-

melser om personuppgifter i dataskyddsförordningen.10 Det framgår 

bland annat av dataskyddsförordningen att personuppgifter bara får be-

handlas om det finns en laglig grund för behandlingen i art. 6 förord-

ningen. När personuppgifter behandlas för den officiella statistiken, 

och annan statistik av statliga myndigheter, räknas det som en sådan 

behandling av personuppgifter som är nödvändig för att utföra en upp-

gift av allmänt intresse. Det finns därför laglig grund enligt art. 6.1.e 

dataskyddsförordningen. Lagliga grunder enligt art. 6.1.e ska enligt art. 

6.3 vara fastställda i unionsrätten eller i nationell rätt. När en SAM 

framställer officiell statistik eller annan statlig statistik finns den kom-

pletterande rättsliga grunden i nationell rätt normalt i statistiklagen 

och statistikförordningen. När en SAM framställer europeisk statistik, 

finns den kompletterande rättsliga grunden i de EU-rättsakter som lig-

ger till grund för statistiken. Där denna hemställan innehåller argument 

för nya eller utökade områden för den officiella statistiken, får argu-

 

10 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska 

personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter 

och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). 
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menten också ses som argument för att utöka områdena där personupp-

gifter får användas för statistik för ett allmänt intresse enligt data-

skyddsförordningen.  

Kostnadsmässiga konsekvenser 
SCB:s bedömning är att förslagen från denna översyn i allt väsentligt är 

kostnadsmässigt neutrala avseende systemet för den officiella statisti-

ken som helhet. I den här bedömningen tas dock inte hänsyn till kom-

mande EU-regleringar som kan påverka SAM:s kostnader framöver.  

Utgångspunkten för översynen har varit att modernisera uppsättningen 

statistikområden sett till både indelning, avgränsningar och termino-

logi. Därmed kan annan statlig statistik som redan tas fram kunna göras 

till officiell statistik givet att kvaliteten bedöms vara anpassad till sta-

tistikens ändamål. Två SAM har i sina remissvar påpekat att när försla-

gen handlar om utvidgningar av statistikområden för att skapa större 

flexibilitet för SAM att kunna tillgodose användarnas informationsbe-

hov kan detta åtminstone initialt innebära ökade kostnader för att ta 

fram ny officiell statistik.  

Givetvis kommer anpassningar behöva göras av SCB:s webbplats vilka 

kommer att göras inom arbetet med ständiga förbättringar och inom ra-

men för myndighetens nuvarande anslag.  

Överensstämmelse med EU-rätten 
Som nämndes i sammanfattningen, under Bakgrund, beslutade SCB om 

Riktlinjer för vad som är officiell statistik 2018. Riktlinjerna säger bland 

andra att återkommande europeisk statistik är officiell statistik. Vad 

som är europeisk statistik framgår i programmet för europeisk statistik 

och regleras enligt särskilda EU-förordningar. Varje SAM som också är 

ansvarig för europeisk statistik har tagit hänsyn till EU-regleringarna i 

sitt utredningsarbete. Även i SCB:s granskning av SAM:s förslag Euro-

stats indelning i ämnesområden studerats liksom hos andra länder. Syf-

tet var att så långt som möjligt kunna främja jämförbarheten i Sveriges 

officiella statistik med statistik från andra länder.  

Baserat på ovanstående anser SCB att det är säkerställt att förslagen 

överensstämmer med EU-rätten. 

Tidpunkten för ikraftträdande och behovet av informations-

insatser 
SCB föreslår att förslagsändringarna träder i kraft till 1 juli 2022.  

Det bedöms inte finnas behov av särskilda informationsinsatser i sam-

band med de föreslagna förordningsändringarna. Särskilda informat-

ionsinsatser kan respektive SAM besluta om när det blir aktuellt att 

framställa eller sprida ny officiell statistik. 

144 (182)



24/53 

Disposition 
SCB:s förslag struktureras enligt nuvarande lydelse avseende ämnes-

områdena i statistikförordningens bilaga. 

Förslaget till ändring i listan över områden inom vilka det ska produce-

ras officiell statistik motiveras för respektive område. 

3.1. Arbetsmarknad 
SCB:s förslag: Statistikområdena Sysselsättning, förvärvsarbete och ar-

betstider, Lönesummor, Arbetskraftsundersökningar, Vakanser och ar-

betslöshet samt Sjuklöner för vilka SCB ansvarar, tas bort. De ersätts 

med två nya statistikområden: Utbud av arbetskraft och Efterfrågan på 

arbetskraft. 

Nuvarande indelning i statistikområden är inte logisk, med bland andra 

otydliga överlapp. Benämningarna är inte enhetliga och har språkliga 

brister (består till exempel av kombination av ett namn på en undersök-

ning och uppradningar av olika variabler). Den nu föreslagna indel-

ningen är mer logisk och relevant, bland annat eftersom den utgår från 

utbud och efterfrågan på en marknad. Indelningen med endast två sta-

tistikområden ger också en större flexibilitet för SCB att vidareutveckla 

dagens statistik utifrån förändrade förutsättningar med nya datakällor.  

3.2. Befolkning 
SCB:s förslag: Ämnesområdet Befolkning slås samman med ämnesom-

rådet Levnadsförhållanden och bildar ett nytt ämnesområde: Befolk-

ning och levnadsförhållanden. 

SCB bedömer är att den officiella statistik som presenteras inom äm-

nesområdena Befolkning respektive Levnadsförhållanden ligger ämnes-

mässigt mycket nära varandra och kompletterar varandra. Statistikan-

vändare kan därmed gynnas av att statistiken samlas i ett enda ämnes-

område. 

SCB:s förslag: Statistikområdena Befolkningens storlek och föränd-

ringar, Befolkningens sammansättning, Befolkningsframskrivningar, 

Invandring och asylsökande för vilka SCB ansvarar, slås samman till ett 

statistikområde: Befolkningens sammansättning och utveckling.  

Nuvarande uppdelning av befolkningsstatistiken i olika statistikområ-

den bedöms inte som ändamålsenligt för statistikanvändarna. 

SCB:s förslag: Ett nytt statistikområde införs, Integration, för vilket 

SCB ansvarar.  

SCB publicerar idag annan statlig statistik om integration som är 

mycket efterfrågad och bedöms av särskild vikt för beskrivningen av 
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samhället. Den finansieras genom SCB:s anslag. Med ett nytt statistik-

område om Integration får SCB möjlighet att besluta om att statistiken 

blir officiell statistik. Detta ökar relevansen i den officiella statistiken.  

3.3. Boende, byggande och bebyggelse 
SCB:s förslag: Ämnesområdet, Boende, byggande och bebyggelse änd-

rar benämning till Boende, byggande och mark. 

En ändring av benämningen föreslås för att bättre spegla de ingående 

statistikområdena utifrån nedanstående förslag om att flytta statistik-

området Markanvändning från ämnesområdet Miljö till detta ämnes-

område.   

SCB:s förslag: Statistikområdet Markanvändning, för vilket SCB ansva-

rar, flyttas från ämnesområdet Miljö till ämnesområde Boende, byg-

gande och bebyggelse. Statistikområdet Markanvändning delas dessu-

tom i två delar: Markanvändning och Bebyggelseområden. 

Den officiella statistiken om markanvändning har tydligare samband 

med den officiella statistiken om boende, byggande och bebyggelse än 

vad den har inom ämnesområdet Miljö. Att flytta Markanvändning kan 

underlätta samanvändningen av statistiken inom Boende, Byggande 

och bebyggelse.  

Då den officiella statistiken om markanvändning är omfattande och 

svåröverblickbar är det en fördel att skilja av den officiella statistiken 

om bebyggelseområden i ett särskilt statistikområde. 

SCB:s förslag: Statistikområdena Bostadsbyggande och ombyggnad, 

Bygglovsstatistik för bostäder och lokaler samt Byggnadskostnader, för 

vilka SCB ansvarar, slås samman till ett statistikområde: Byggande och 

ombyggnad.  

Den nuvarande officiella statistiken om byggande och ombyggnad är 

onödigtvis splittrad mellan olika statistikområden, vilket skapar otyd-

lighet för användarna. Större tydlighet för statistikanvändarna och en 

bättre helhet skapas genom att slå samman dessa statistikområden. 

Dessutom ges en större flexibilitet för att SCB ska kunna tillgodose an-

vändarnas nuvarande och potentiella behov. 

SCB:s förslag: Statistikområdena Intäkter, kostnader och outhyrt i fler-

bostadshus, och Bostads- och hyresuppgifter, för vilka SCB ansvarar, 

slås samman till ett statistikområde: Bostäder och boende. 

Den nuvarande officiella statistiken om bostäder och boende kan med 

fördel samlas för att skapa en större tydlighet och hittbarhet för sta-

tistikanvändarna utifrån innehållet i statistiken. Dessutom finns behov 

av att förbättra benämningarna på statistikområdena språkligt. 
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SCB:s förslag: Statistikområdena Fastighetspriser och lagfarter samt 

Fastighetstaxeringar för vilka SCB ansvarar, slås samman till ett sta-

tistikområde: Fastigheter.  

Den officiella statistiken om fastigheter kan enkelt sammanfattas under 

en rubrik vilket skapar större tydlighet för statistikanvändarna och en 

större flexibilitet för att SCB ska kunna tillgodose användarnas potenti-

ella behov.  

3.4. Demokrati 
SCB:s förslag: För ämnesområdet Demokrati ändras bestämmelserna 

om känsliga personuppgifter så att det inte krävs uttryckligt samtycke 

av den vars personuppgifter om egen politisk övertygelse behandlas. I 

övrigt görs ingen ändring inom ämnesområdet. SCB är ansvarig för de 

ingående statistikområdena. 

SCB bedömer att de nuvarande statistikområdena är tillräckligt rele-

vanta samt tydliga för att tillgodose användarnas nuvarande och poten-

tiella informationsbehov. Vid framställningen av statistik är det emel-

lertid ett problem att förordningen ställer ett särskilt krav på samtycke 

från alla de personer vars personuppgifter om politiska åsikter ligger till 

grund för statistiken. Det gäller särskilt statistik om förtroendevalda, 

där vissa uppgifter skulle kunna hämtas in från andra källor än perso-

nerna själva utan krav på samtycke. Den som är förtroendevald har re-

dan genom sin kandidatur till ett uppdrag uttryckligen samtyckt till att 

partitillhörighet blir allmänt känd. Ett sådant krav finns inte heller för 

några andra känsliga personuppgifter enligt förordningen och gäller 

inte inom ämnesområdet för uppgift om medlemskap i fackförening. 

För att underlätta för de förtroendevalda och göra framställningen av 

statistik mer effektiv, föreslås därför att det särskilda kravet på uttryck-

ligt samtycke tas bort. 

3.5. Energi 
SCB:s förslag: Statistikområdet Tillförsel och användning av energi, 

för vilket Statens energimyndighet ansvarar, ändrar benämning till Till-

försel, användning och effektivisering av energi. 

En ändring av benämningen motiveras av att Statens energimyndighet 

vill tillgodose ökande informationsbehov som vuxit fram om energief-

fektivisering, bland annat ur ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv.  
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SCB:s förslag: Ett nytt statistikområde införs, Infrastruktur inom ener-

giområdet, för vilket Statens energimyndighet ansvarar.   

Statens energimyndighet ser att det finns ett stort behov av officiell 

statistik om infrastruktur inom energiområdet, exempelvis om ladd-

infrastruktur, lagring, batterier, osv. för att följa utvecklingen mot 

energi- och klimatmål. Detta behöver tillgodoses vilket kan göras till 

viss del idag. 

3.6. Finansmarknad 
SCB:s förslag: Statistikområdet Finansräkenskaper, för vilket Finansin-

spektionen ansvarar, flyttas från ämnesområdet Finansmarknad till äm-

nesområdet, Nationalräkenskaper. 

Finansräkenskaperna är en del av nationalräkenskapernas kontosystem 

som utgår från regelverket Europeiska national- och regionalräken-

skapssystemet (ENS 2010)11, dvs. finansräkenskaper, produkträken-

skaper, reala sektorräkenskaper m.fl. som redovisas under ämnesområ-

det Nationalräkenskaper. Tillsammans ger de en fullständig bild av Sve-

riges ekonomiska utveckling och ställning.  

Vikten av att finansräkenskaperna och övrig statistik inom nationalrä-

kenskapssystemet är samstämmiga har ökat främst genom internation-

ellt tryck från EU-kommissionen (genom Eurostat) samt Europeiska 

centralbanken. Eurostat genomför regelbundna granskningar av dessa 

räkenskaper för att analysera samband. Med en flytt av statistikområdet 

Finansräkenskaper till ämnesområdet Nationalräkenskaper betonas 

vikten av samstämmighet på ett starkare sätt. Flytten bedöms öka rele-

vansen i den officiella statistiken om nationalräkenskaperna som hel-

het samt ge bättre förutsättningar för en ökad samanvändbarhet mellan 

å ena sidan produkt- och de reala sektorräkenskaperna och å andra si-

dan finansräkenskaperna.  

3.7. Folkhälsa 
SCB:s bedömning: Ingen ändring görs avseende ämnesområdet Folk-

hälsa. Folkhälsomyndigheten är ansvarig för de ingående statistikområ-

dena. 

Ämnesområdet är tillsammans med de ingående statistikområdena nytt 

med Folkhälsomyndighet som SAM, enligt beslut av regeringen i juni 

2021. Diskussioner har förts mellan Folkhälsomyndigheten och SCB om 

den pågående översynen av statistikområden som en del av Folkhälso-

myndighetens beredningsprocess att bli statistikansvarig myndighet. 

SCB gör bedömningen att inga ändringar är befogade.  

 

11 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0549&from=FI 
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3.8. Handel med varor och tjänster 
SCB:s förslag: Ämnesområdet Handel med varor och tjänster tas bort 

och statistikområdet Inrikeshandel, för vilket SCB ansvarar, tas bort.  

 

Den officiella statistik som SCB redovisar nu inom Inrikeshandel vilken 

i princip handlar om försäljning, integreras mer och mer, i takt med för-

ändringar inom den europeiska statistiken, med den officiella statisti-

ken om produktion och ekonomi inom ämnesområdet Näringsverksam-

het. En integrerad redovisning som speglar en större helhet bedöms 

vara en fördel för statistikanvändarna. Ett särskilt statistikområde för 

inrikeshandel behövs därför inte.  

SCB:s förslag: Statistikområdet Utrikeshandel, för vilket SCB ansvarar, 

flyttas till ämnesområdet Näringsverksamhet.   

Förslaget följer av att statistikområdet Inrikeshandel tas bort. Kvar blir 

endast ett statistikområde, Utrikeshandel, inom ämnesområdet. Utri-

keshandel kan med fördel läggas inom ämnesområdet Näringsverksam-

het.    

3.9. Hushållens ekonomi 
SCB:s förslag: Statistikområdet Inkomster och inkomstfördelning, för 

vilket SCB ansvarar, ändrar benämning till Hushållens inkomster, till-

gångar och skulder.  

En ändring av benämningen på statistikområdet föreslås för att bättre 

beskriva innehållet samt ge plats för ny officiell statistik som SCB ut-

vecklar om hushållens tillgångar och skulder.   

SCB:s förslag: Ett nytt statistikområde införs, Pensioner, inom ämnes-

området Hushållens ekonomi, med Pensionsmyndigheten som statisti-

kansvarig myndighet. 

Statistikområdet Pensioner är helt nytt. Det bildas för att ge Pensions-

myndigheten möjlighet att tillgodose användarnas nuvarande och po-

tentiella behov av officiell statistik över pensioner som helhet inklusive 

tjänstepensioner och privata pensioner. I dagsläget samlar Pensions-

myndigheten in statistikuppgifter om utbetalningar av tjänstepens-

ioner och privata pensioner från Skatteverket och den föreslagna änd-

ringen möjliggör att dessa uppgifter kan presenteras såsom officiell sta-

tistik och en mer ändamålsenlig indelning och utformning av den offi-

ciella statistiken. Detta ger en mer heltäckande bild än det som redovi-

sas under ämnesområdet Socialförsäkring och statistikområdet Allmän 

pension och pensionsrelaterade förmåner.  
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Den föreslagna ändringen skulle också ge Pensionsmyndigheten en 

möjlighet att med stöd av 7 § statistiklagen respektive 5–5 d §§ sta-

tistikförordningen inhämta uppgifter om individuella intjänade pens-

ionsrättigheter från enskilda näringsidkare. Enligt Pensionsmyndig-

heten kommer dock en sådan insamling inte att påbörjas förrän beho-

vet av informationen och kostnaderna för detta har utretts av myndig-

heten. Av Pensionsmyndighetens rapport till regeringen 2017, För ökad 

kunskap om tjänstepensioner, framgår att det är ett mycket omfattande 

arbete att utveckla och förvalta en sådan informationsmängd. Även frå-

gan om det är Pensionsmyndigheten eller SCB som ska administrera in-

formationen skulle med fördel avvakta mer kunskap om uppgiftens om-

fattning och art. Enligt Pensionsmyndigheten preliminära bedömning 

skulle dess statistikverksamhet behöva fördubblas om myndigheten 

skulle samla in och hantera sådan information. Därutöver behöver 

Pensionsmyndigheten närmare utreda konsekvenserna för de uppgifts-

skyldiga i enlighet med vad som angetts under avsnitt 3, i samband med 

framtagandet av de föreskrifter som skulle behöva utfärdas om inform-

ationen ska samlas in. 

3.10. Hälso- och sjukvård 
SCB:s bedömning: Ingen ändring görs av ämnesområdet Hälso- och 

sjukvård. 

Diskussioner har förts mellan Socialstyrelsen som är ansvarig för de in-

gående statistikområdena och Försäkringskassan om behoven av att ta 

fram officiell statistik om tandvård samt om nya statistikområden be-

hövs i så fall. Socialstyrelsen och Försäkringskassan har tillsammans 

kommit fram till att officiell statistik kan tillhandahållas inom de sta-

tistikområden för vilka de redan ansvarar. För Socialstyrelsens del 

handlar det om nuvarande statistikområde, Hälsa och sjukdomar, inom 

ämnesområdet Hälso- och sjukvård. För Försäkringskassans del handlar 

det om det nuvarande statistikområdet Stöd vid sjukdom och handi-

kapp, inom nuvarande ämnesområde, Socialförsäkring m.m. Socialsty-

relsen och Försäkringskassan ser att respektive myndighets statistik 

kan komplettera varandra.  

Socialstyrelsen bedömer att de nuvarande statistikområdena är tillräck-

ligt relevanta inom detta ämnesområde samt tydliga för att tillgodose 

användarnas nuvarande och potentiella informationsbehov.  

3.11. Jord- och skogsbruk, fiske 
SCB:s förslag: Ämnesområdet, Jord- och skogsbruk, fiske ändrar be-

nämning till Jordbruk, skogsbruk och fiske.   

En ändring av ämnesområdets benämning föreslås för att tydliggöra att 

ämnesområdet rör tre olika, likvärdiga näringar: jordbruk, skogsbruk 

och fiske.  
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SCB:s förslag: Statistikområdet, Produktion i skogsbruket, för vilket 

Skogsstyrelsen ansvarar, ändrar benämning till Skogsbrukets produkt-

ion.  

En ändring av benämningen föreslås för att statistikområdet Produkt-

ion i skogsbruket bli mer jämförbart med statistikområdet Jordbrukets 

produktion, för vilket Jordbruksverket ansvarar och som ligger under 

samma ämnesområde.  

SCB:s förslag: Statistikområdet Miljö och sociala frågor i skogsbruket, 

för vilket Skogsstyrelsen ansvarar, ändrar benämning till Skogens bru-

kande och nyttjande för ekonomiska, sociala och miljömässiga ända-

mål. 

Det nuvarande statistikområdet bedöms vara för snävt och behöver ut-

vidgas för att Skogsstyrelsen ska kunna tillgodose användarnas nuva-

rande och potentiella behov avseende både skogens brukande och nytt-

jande för olika ändamål. 

SCB:s förslag: Tre nya statistikområden bildas – Skogsbrukets struktur, 

Skogsbrukets ekonomi, och Prisutveckling i skogsbruket – inom ämnes-

området Jord- och skogsbruk, fiske, med Skogsstyrelsen som statisti-

kansvarig myndighet. 

Statistikområdena bildas för att tydliggöra att den officiella statistiken 

om Skogsbruket i många delar är innehållsligt jämförbar med den offi-

ciella statistiken om jordbruket. Benämningarna på de nybildade sta-

tistikområdena blir då jämförbara med statistikområdena – Jordbrukets 

ekonomi och Prisutveckling i jordbruket – för vilka Jordbruksverket an-

svarar och som finns inom samma ämnesområde. 

3.12. Kultur och fritid 
SCB:s förslag: Ämnesområdet Kultur och fritid, ändrar benämning till 

Kultur, bibliotek och fritid. 

En ändring av benämningen föreslås för att bättre spegla de ingående 

statistikområdena för vilka Kungliga biblioteket och Myndigheten för 

kulturanalys ansvarar.  

SCB:s förslag: Statistikområdet Kulturmiljövård, för vilket Myndig-

heten för kulturanalys ansvarar, ändrar benämning till Kulturarv. 

En ändring av benämningen föreslås för att även kunna täcka in sta-

tistik om arkiv.  
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SCB:s förslag: Statistikområdet Samhällets kulturutgifter, för vilket 

Myndigheten för kulturanalys ansvarar, ändrar benämning till Sam-

hällets utgifter för kultur. 

Den föreslagna ändringen av benämningen är en språklig förbättring.  

SCB:s förslag: Statistikområdena Museer och Film, för vilka Myndig-

heten för kulturanalys ansvarar, slås samman till ett nytt statistikom-

råde: Kulturens verksamheter.  

Statistikområdena Museer och Film utgör smala områden. Därför be-

döms den föreslagna sammanslagningen skapa större möjligheter att 

tillföra ytterligare officiell statistik inom närliggande verksamheter.  

SCB:s förslag: Statistikområdet Studieförbund, för vilket SCB ansvarar, 

flyttas till ämnesområdet Utbildning och forskning. Tillsammans med 

statistikområdet Folkhögskolan bildar Studieförbund ett nytt statistik-

område: Folkbildning. 

Enligt regeringen räknas folkhögskolor, studieförbund och studerande-

organisationer inom folkhögskolan till folkbildningen12. Därför ser SCB 

en fördel med att statistikområdena Studieförbund och Folkhögskolan 

redovisas i ett sammanslaget statistikområde, Folkbildning. 

3.13. Levnadsförhållanden 
SCB:s förslag: se avsnitt 3.2 om sammanslagning av ämnesområdet 

Levnadsförhållanden med ämnesområdet Befolkning. 

3.14. Miljö 
SCB:s förslag: Statistikområdet Miljötillstånd, för vilket Naturvårds-

verket ansvarar, ändrar benämning till Tillståndet i miljön.  

En ändring av benämningen föreslås för att förtydliga statistikområdets 

innehåll.  

SCB:s förslag: Statistikområdet Kemikalier – försäljning och använd-

ning, för vilket Kemikalieinspektionen ansvarar, ändrar benämning till 

Kemikalier: försäljning och användning.  

En ändring av benämningen föreslås för att språkmässigt tydliggöra in-

nehållet och undvika missförstånd.  

  

 

12 https://www.regeringen.se/regeringens-politik/folkbildning/ 
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SCB:s förslag: Statistikområdet Gödselmedel och kalk, för vilket SCB 

ansvarar, ändrar benämning till Växtnäring och odlingsåtgärder. 

Nuvarande benämning på statistikområdet, Gödselmedel och kalk, be-

döms vara för snävt. En ändring av benämningen föreslås för att bättre 

spegla innehållet i den officiella statistiken inom statistikområdet.  

SCB:s förslag: se avsnitt 3.3 om flytt av statistikområdet Markanvänd-

ning, för vilket SCB ansvarar, till ämnesområdet Boende, bebyggelse 

och mark. 

3.15. Nationalräkenskaper 

Se avsnitt 3.6 om flytt av statistikområdet Finansräkenskaper till       

ämnesområdet Nationalräkenskaper. 

3.16. Näringsverksamhet 
SCB:s förslag: Ämnesområdet Näringsverksamhet, ändrar benämning 

till Näringsverksamhet och utrikeshandel.  

Se vidare avsnitt 3.8 för en förklaring till att statistikområdet Utrikes-

handel flyttar till Näringsverksamhet. 

SCB:s förslag: Statistikområdena Nystartade företag samt Konkurser 

och offentliga ackord, för vilka Myndigheten för tillväxtpolitiska utvär-

deringar och analyser ansvarar slås samman till ett nytt statistikom-

råde: Företagens demografi.  

Det sammanslagna statistikområdet, Företagens demografi, motsvarar 

de två nuvarande statistikområdena till innehållet med en viss utvidg-

ning för att kunna inbegripa delar som utgör europeisk statistik.  

SCB:s förslag: Statistikområdena Näringslivets struktur, Industripro-

duktionens utveckling, Industrins kapacitetsutnyttjande, Industrins la-

ger, Industrins leveranser och order, Näringslivets investeringar, och 

Inrikeshandel, för vilka SCB ansvarar, slås samman till ett nytt statistik-

område: Företagens produktion, försäljning och ekonomi.  

De nuvarande statistikområdena är inte ändamålsenliga med tanke på 

utvecklingen av den europeiska statistiken som förändras i takt med 

omvärldsförändringar. Ett större och mer sammanhållet statistikom-

råde behövs där både institutionell och funktionell statistik, redovisas 

dvs. statistik om företagens produktion uppdelad på bransch, försälj-

ning av varor och tjänster samt ekonomi kan presenteras integrerat.  
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SCB:s förslag: Statistikområdet Inkvartering, för vilket Tillväxtverket 

ansvarar, ändrar benämning till Turism.  

En ändring av benämningen innebär en utvidgning av statistikområdet 

för att Tillväxtverket lätt ska kunna komplettera området med ytterli-

gare officiell statistik för att tillgodose användarnas nuvarande och po-

tentiella behov.  

3.17. Offentlig ekonomi 
SCB:s förslag: Statistikområdet Beskattning, för vilket SCB ansvarar 

tas bort.  

Statistikområdet innehåller officiell statistik om taxeringsutfallet för 

fysiska och juridiska personer. Den statistiken är mycket nära besläktad 

innehållsmässigt med statistiken om skatter inom ämnesområdena, 

Hushållens ekonomi och Näringsverksamhet. Genom att integrera taxe-

ringsutfallet med denna statistik tydliggörs den officiella statistiken om 

skatter för både fysiska och juridiska personer. SCB ser inga övriga be-

hov av att behålla statistikområdet Beskattning.   

3.18. Priser och konsumtion 
SCB:s förslag: Ämnesområdet Priser och konsumtion ändrar benäm-

ning till Priser och ekonomiska tendenser. 

En ändring av benämningen föreslås för att bättre spegla de ingående 

statistikområdena utifrån nedanstående förslag om att ändra benäm-

ningen på statistikområdet Hushållens inköpsplaner till Ekonomiska 

tendenser. 

SCB:s förslag: Statistikområdet Hushållens inköpsplaner, för vilket 

Konjunkturinstitutet ansvarar, ändrar benämning till Ekonomiska ten-

denser hos företag och hushåll.  

En ändring av statistikområdets benämning föreslås dels för att 

närmare spegla nuvarande innehåll i den officiella statistiken, dels för 

att möjliggöra för Konjunkturinstitutet att tillhandahålla officiell 

statistik även från företagens perspektiv. 

SCB:s förslag: Statistikområdena Konsumentprisindex, Prisindex i pro-

ducent- och importled, Köpkraftspariteter, och Byggnadsprisindex samt 

faktorprisindex för byggnader, för vilka SCB ansvarar, tas bort och bil-

dar tillsammans ett nytt statistikområde: Priser.  

De nuvarande statistikområdena som SCB ansvarar för motsvarar i 

princip varsin enskild statistikprodukt. För att förbättra överskådlig-

heten föreslås samtliga statistikprodukter avseende priser samlas i ett 

enda statistikområde.  
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3.19. Rättsväsende 
SCB:s förslag: Statistikområdet Brott, för vilket Brottsförebyggande rå-

det ansvarar, delas i tre nya statistikområden: Otrygghet och utsatthet 

för brott i befolkningen, Registrering av brott, Utredning och lagföring 

av brott.  

Benämningen brott är svår att tolka och området idag innehåller offici-

ell statistik som har olika innehåll och ändamål samt har låg jämförbar-

het sinsemellan, trots användningen av liknande begrepp i de olika sta-

tistikprodukterna. Den föreslagna delningen i tre nya statistikområden 

med snävare benämningar är tydligare. 

SCB:s förslag: Statistikområdet Kriminalvård, för vilket Brottsförebyg-

gande rådet ansvarar, ändrar benämning till Kriminalvårdens verksam-

het. 

En ändring av benämningen föreslås som ett tydliggörande.  

SCB:s förslag: Statistikområdet För brott lagförda personer, för vilket 

Brottsförebyggande rådet ansvarar, ändrar benämning till Rättsliga följ-

der av brott. 

Benämningsändringen föreslås som ett tydliggörande och anpassning 

för att skapa en bättre helhet tillsammans med Brottsförebyggande rå-

dets övriga statistikområden. 

SCB:s förslag: Tillägg görs till bestämmelserna om behandlingen av 

känsliga personuppgifter för samtliga statistikområden för vilka Brotts-

förebyggande rådet ansvarar för att innefatta även politiska åsikter och 

enskilda personers hälsotillstånd eller sexuella läggning.  

Tilläggen föreslås för att Brottsförebyggande rådet ska få möjlighet att 

vidareutveckla den officiella statistiken med avseende enskilda perso-

ners förtroende för rättsväsendet, partipolitisk tillhörighet, otrygghet 

och oro för brott, relation till förövare av brott samt om sexualbrott.  

3.20. Socialförsäkring m.m. 
SCB:s förslag: Ämnesområdet Socialförsäkring m.m. ändrar benäm-

ning till Socialförsäkring.   

En ändring av benämningen föreslås utifrån en bedömning från Försäk-

ringskassan och Pensionsmyndigheten som är berörda statistikansva-

riga myndigheter att enbart Socialförsäkring, utan ”m.m.”, täcker inne-

hållet i statistikområdena som ingår i ämnesområdet.  

SCB:s förslag: Statistikområdet Stöd till barnfamiljer, för vilket Försäk-

ringskassan ansvarar, ändrar benämning till Stöd till familjer och barn.  
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En ändring av benämningen föreslås för att skapa ett vidare begrepp då 

stöd inte bara ges till familjer med barn. Benämningen används även i 

Försäkringskassans anslag.  

SCB:s förslag: Statistikområdet Stöd vid sjukdom och handikapp, för 

vilket Försäkringskassan ansvarar, ändrar benämning till Stöd vid sjuk-

dom och funktionsnedsättning.  

En ändring av benämningen beror på att Socialstyrelsen, som har nat-

ionellt samordningsansvar för terminologin inom fackområdet vård och 

omsorg, avråder från att använda handikapp som synonym till funkt-

ionsnedsättning. I Försäkringskassans kommunikation används ordet 

funktionsnedsättning. I avsnitt 3.10 redogjordes för Försäkringskassans 

planer att ta fram officiell statistik om tandvård, specifikt om tand-

vårdsstöd, inom detta statistikområde. Detta utifrån diskussioner med 

Socialstyrelsen.  

SCB:s förslag: Statistikområdet Stöd vid ålderdom, för vilket Pensions-

myndigheten ansvarar, ändrar benämning till Allmän pension och 

pensionsrelaterade förmåner. 

Pensionsmyndigheten menar att den nuvarande benämningen på sta-

tistikområdet, Stöd vid ålderdom, är för snävt eftersom även officiell 

statistik om barnpension och omställningspension ingår. Den före-

slagna benämningsändringen gör det tydligare att statistiken även om-

fattar den inkomstgrundade pensionen och inte bara grundskyddet. 

3.21. Socialtjänst 
SCB:s förslag: Statistikområdet Äldre- och handikappomsorg, för vil-

ket Socialstyrelsen ansvarar, ändrar benämning till Insatser till äldre 

och personer med funktionsnedsättning. En följdändring blir att Social-

styrelsens statistikområde Stöd och service till funktionshindrade tas 

bort.   

En ändring av benämningen beror på att Socialstyrelsen som har nat-

ionellt samordningsansvar för terminologin inom fackområdet vård och 

omsorg numera förespråkar användning av ordet funktionsnedsättning 

i stället för ordet handikapp. I och med en ändring av benämningen kan 

den officiella statistiken i det nuvarande statistikområdet, Stöd och ser-

vice till funktionshindrade, istället läggas till det föreslagna statistik-

området, Insatser till äldre och personer med funktionsnedsättning. 

3.22. Transporter och kommunikationer 
SCB:s förslag: Statistikområdet Postverksamhet, för vilket Trafikanalys 

ansvarar, ändrar benämning till Brev- och paketdistribution. 
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En ändring av benämningen möjliggör att Trafikanalys bättre kan till-

godose användarnas nuvarande och potentiella behov av officiell sta-

tistik om den numera omfattande paketdistribution som sker med aktö-

rer som saknar tillstånd att bedriva postverksamhet. Sådant tillstånd 

krävs inte för att bedriva paketdistribution.  

SCB:s förslag: Statistikområdet Televerksamhet, för vilket Trafikanalys 

ansvarar, ändrar benämning till Elektronisk kommunikation. 

Syftet med en ändring av benämningen är att beskriva ett vidare sta-

tistikinnehåll som bättre avspeglar den väldigt omfattande kommuni-

kationen som sker via olika plattformar på internet.  

SCB:s förslag: Statistikområdet Kommunikationsvanor, för vilket Tra-

fikanalys ansvarar, ändrar benämning till Transportmönster. 

En ändring av benämningen föreslås för att bättre spegla innehållet i 

den officiella statistiken. Den nuvarande benämningen innebär be-

gränsningar som idag kan uppfattas som ologiska av statistikanvändare.  

3.23. Utbildning och forskning  
SCB:s förslag: Ämnesområdet Utbildning och forskning ändrar benäm-

ning till Utbildning samt forskning inom högskolan. 

 

SCB:s förslag: Ett nytt ämnesområde bildas med benämningen, Forsk-

ning och det digitala samhället, med tre nya statistikområden: Forsk-

ning och utveckling, Innovation och Det digitala samhället för vilka 

SCB ansvarar. Statistikområdet Forskning, för vilket SCB ansvarar, tas 

bort som en följdändring.  

Nuvarande statistikområde Forskning täcker in forskning och utveckl-

ing från samtliga sektorer i samhället. SCB bedömer att statistiken bäst 

hör hemma i ett nytt ämnesområde, eftersom fokus är annat än utbild-

ning. Ytterligare ett skäl att bilda ett nytt ämnesområde är att efterfrå-

gan på officiell statistik inom forskning och utveckling, innovation och 

det digitala samhället ökar. Den officiella statistiken inom detta nya 

ämnesområde utgör även europeisk statistik. 

Statistikområdena, Forskning och utveckling samt Innovation, byggs 

inledningsvis upp utifrån den befintliga officiella statistiken som SCB 

framställer under nuvarande statistikområde Forskning som ligger i 

ämnesområdet, Utbildning och forskning. Statistikområdet, Det digitala 

samhället, byggs inledningsvis upp utifrån den befintliga officiella sta-

tistiken som SCB framställer under nuvarande statistikområden, Lev-

nadsförhållanden och Näringslivets struktur om befolkningens IT-an-

vändning respektive företagens IT-användning. 
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Benämningen på ämnesområdet Utbildning och forskning ändras som 

följd av ett nytt ämnesområde bildas. Den nya benämningen, Utbild-

ning samt forskning inom högskolan, speglar att viss officiell statistik 

om forskning redovisas fortsättningsvis under ämnesområdet, nämli-

gen för den forskning som görs vid universitet och högskolor. Den redo-

visas på ett integrerat sätt med den officiella statistiken om utbildning 

vid universitet och högskolor inom statistikområdet, Högskoleväsende, 

för vilket Universitetskanslersämbetet ansvarar.  

SCB:s förslag: Statistikområdet Befolkningens utbildning ändrar be-

nämning till Befolkningens utbildning och studiedeltagande. 

En ändring av benämningen föreslås för att förtydliga innehållet i den 

officiella statistik som presenteras jämfört med andra statistikområden 

inom ämnesområdet.  

Se även avsnitt 3.12 om förslag till sammanslagning av statistikområ-

dena, Studieförbund och Folkhögskolan, till ett nytt statistikområde, 

Folkbildning.  
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4. Författningskommentar 
Författningskommentarerna struktureras enligt föreslagen lydelse av-

seende ämnesområdena i statistikförordningens bilaga. 

4.1. Områden inom vilka det ska produceras officiell statistik 
Arbetsmarknad 

Befolkning och levnadsförhållanden 

Boende, bebyggelse och mark 

Demokrati 

Energi 

Finansmarknad 

Folkhälsa 

Forskning och det digitala samhället 

Hälso- och sjukvård 

Hushållens ekonomi 

Jordbruk, skogsbruk och fiske 

Kultur, bibliotek och fritid 

Miljö 

Nationalräkenskaper 

Näringsverksamhet och utrikeshandel 

Offentlig ekonomi 

Priser och ekonomiska tendenser 

Rättsväsende 

Socialförsäkring 

Socialtjänst 

Transporter och kommunikationer 

Utbildning samt forskning inom högskolan 

Statistikområdet Befolkning och statistikområdet Levnadsförhållanden 

slås ihop till Befolkning och levnadsförhållanden. Boende, byggande 

och Bebyggelse byter benämning till Boende, bebyggelse och mark. Det 

tillkommer ett område som får benämningen Forskning och det digitala 

samhället, där det bland annat ingår statistik om forskning som inte 

sker vid högskolor. Området Handel med varor och tjänster tas bort, 

statistiken om utrikeshandel flyttas därifrån till Näringsverksamhet, 

som får benämningen Näringsverksamhet och utrikeshandel. Benäm-

ningen Jord-, skogsbruk och fiske byts ut mot Jordbruk, skogsbruk och 

fiske. Området Kultur och fritid får ett tillägg och därmed får det be-

nämningen Kultur, bibliotek och fritid. Området Priser och konsumtion 

byter benämning till Priser och ekonomiska tendenser. I benämningen 

på området Socialförsäkring tas den avslutande förkortningen m.m. 

bort. Området Utbildning och forskning får en något smalare inriktning 

och benämningen Utbildning samt forskning inom högskolan då det 

nya ämnesområdet, Forskning och det digitala samhället, tillkommer.  
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4.2. Arbetsmarknad 
Ämnesområde Statistikområde Statistikansvarig myndighet 

Arbetsmarknad   

  Utbud av arbetskraft Statistiska centralbyrån                                        
(SCB) 

  Efterfrågan på arbetskraft SCB 

Behandling av känsliga personuppgifter 
För framställning av statistik över Arbetsmiljö, Arbetsskador, Utbud av arbetskraft och 
Efterfrågan på arbetskraft får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser enskilda 
personers hälsotillstånd och medlemskap i fackförening 

 

De två föreslagna statistikområdena är nya och utgör en sammanslag-

ning av nuvarande fem statistikområden för vilka SCB ansvarar inom 

ämnesområdet Arbetsmarknad. De nya statistikområdena ger SCB möj-

lighet att samla arbetsmarknadsstatistiken på ett nytt sätt som är mer 

ändamålsenligt utifrån hur statistiken används. De ger också en större 

flexibilitet över tid. Som en följd flyttas bestämmelserna om behand-

lingen av känsliga personuppgifter avseende de nuvarande statistikom-

rådena Sysselsättning, förvärvsarbete och arbetstider, Arbetskraftsun-

dersökningar, Vakanser och arbetslöshet, till de nya statistikområdena.  

SCB har behövt ta ett helhetsgrepp gällande den officiella statistik för 

vilken SCB ansvarar om arbetsmarknaden. Detta då ändrade förutsätt-

ningar råder inom arbetsmarknadsstatistiken med ökande bortfall i Ar-

betskraftsundersökningen, stigande kostnader för insamling från indi-

vider via telefonintervjuer samt tillgången till nya administrativa data; 

främst genom de så kallade arbetsgivardeklarationerna på individnivå 

(AGI). 

SCB:s förslag är resultatet av ett genomgripande utredningsarbete som 

gjorts med löpande dialog med statistikanvändarna för att modernisera 

den officiella statistiken om arbetsmarknaden för vilken SCB ansvarar. 

Detta har gjorts tillsammans med Medlingsinstitutet och Arbetsmiljö-

verket som är statistikansvariga myndigheter inom ämnesområdet Ar-

betsmarknad samt även Arbetsförmedlingen som är en viktig intres-

sent. Fokus har legat på viktiga kvalitetskomponenter för användarna 

nämligen, statistikens relevans och jämförbarhet över tid.  

Arbetet har resulterat i en mot alltmer registerbaserad statistik.  

Ämnesområdet behandlades i avsnitt 3.1. 
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4.3. Befolkning och levnadsförhållanden 
Ämnesområde Statistikområde Statistikansvarig myndighet 

Befolkning och levnadsför-
hållanden 

  

 
Befolkningens samman-
sättning och utveckling 

SCB 

  Levnadsförhållanden SCB 

  Jämställdhet SCB 

  Integration SCB 

Behandling av känsliga personuppgifter 
För framställning av statistik över Levnadsförhållanden får personuppgifter enligt 8 § be-
handlas som avser enskilda personers hälsotillstånd och medlemskap i fackförening. 

 

Ämnesområdet, Befolkning och levnadsförhållanden, är en samman-

slagning av två nuvarande ämnesområden (Befolkning respektive Lev-

nadsförhållanden). Benämningen täcker väl in alla ingående statistik-

områdena som tillsammans bildar en bra helhet för statistikanvän-

darna.  

Statistikområdet, Befolkningens sammansättning och utveckling, är 

nytt och utgör en sammanslagning av nuvarande fyra statistikområden 

för vilka SCB ansvarar inom nuvarande ämnesområde, Befolkning. Be-

greppsmässigt bedöms benämningen kunna täcka in alla aspekter som 

tidigare täcks i den officiella statistiken under de nuvarande statistik-

områdena: Befolkningens storlek och förändringar, Befolkningens sam-

mansättning, Befolkningsframskrivningar, Invandring och asylsökande. 

Dessutom bedöms benämningen vara mer flexibel för att kunna tillgo-

dose potentiella informationsbehov. I övrigt innebär inte förändringen 

någon ändring i sak 

Nuvarande statistikområden, Levnadsförhållanden och Jämställdhet 

bedöms passa väl in under det sammanslagna ämnesområdet. En följd 

av att statistikområdet, Levnadsförhållanden, flyttas till ett samman-

slaget ämnesområde flyttas även tillhörande bestämmelse om behand-

lingen av känsliga personuppgifter för statistikområdet. Flytten till ett 

sammanslaget ämnesområde utgör ingen ändring i sak. 

Statistikområdet, Integration, är nytt och innebär att den statistik som 

utgör annan statlig statistik kan göras till officiell statistik.  

De föreslagna ändringarna innebär ingen större förändring i sak men 

ger SCB möjlighet att bygga ut den officiella statistiken så att den håller 

sig relevant över tid och därmed tillgodoser statistikanvändarnas nuva-

rande och potentiella informationsbehov.  

Ämnesområdet behandlades i avsnitt 3.2.  
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4.4. Boende, bebyggelse och mark 
Ämnesområde Statistikområde Statistikansvarig myndighet 

Boende, bebyggelse och 
mark 

Byggande och ombyggnad SCB 

  Bostäder och boende SCB 

  Fastigheter SCB 

  Markanvändning SCB 

  Bebyggelseområden SCB 

 

Statistikområdena Byggande och ombyggnad, Bostäder och boende och 

Fastigheter är nya. De utgör var och en sammanslagningar av nuva-

rande statistikområden som var svåröverskådliga.  

Statistikområdet Markanvändning är hitflyttad från ämnesområdet, 

Miljö då den har större anknytning med boende och bebyggelse. Mar-

kanvändning är smalare än nuvarande statistikområde eftersom den har 

delats in i två statistikområden: Markanvändning och Bebyggelseområ-

den, vilket skapar bättre överskådlighet. Det innebär också att ämnes-

området får en ny benämning. 

Den föreslagna strukturen innebär en tydligare redovisning av den offi-

ciella statistiken och ger en större flexibilitet för att kunna beakta an-

vändarnas framtida informationsbehov. Då statistikförordningens 

struktur med ämnes- och statistikområden används även för att presen-

tera den officiella statistiken på SCB:s webbplats förväntas statistikan-

vändare hitta lättare till den eftersökta statistiken med den här indel-

ningen.  

Ämnesområdet behandlades i avsnitt 3.3. 

4.5. Demokrati 
Behandling av känsliga personuppgifter 
För framställning av statistik över Allmänna val och Partisympatier får personuppgifter 
enligt 8 § behandlas som avser enskilda personers politiska åsikter och medlemskap i 
fackförening. 

 

För att underlätta för de förtroendevalda och göra framställningen av 

statistik mer effektiv, föreslås att det särskilda kravet på samtycke för 

behandling av politiska åsikter tas bort. Förslaget är närmare behandlat 

i avsnitt 3.4. 
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4.6. Energi 
Ämnesområde Statistikområde Statistikansvarig myndighet 

Energi   

 Tillförsel, användning och 
effektivisering av energi 

Statens energimyndighet 

 Infrastruktur inom energi-
området 

Statens energimyndighet 

 

En ändring av benämningen på statistikområdet till, Tillförsel, använd-

ning och effektivisering av energi innebär en utvidgning för att täcka in 

statistik om energieffektivisering. 

Statistikområdet, Infrastruktur inom energiområdet är helt nytt. Det 

bildas för att ge Statens energimyndighet möjlighet att tillgodose nya 

EU-krav om statistikrapportering.  

Avseende Infrastruktur inom energiområdet behövs till exempel ny sta-

tistik om laddinfrastruktur, lagring, batterier, osv. för att följa utveckl-

ingen mot energi- och klimatmål samt att det blir allt viktigare att den 

sammanställda energieffektiviseringen sammanfogas med energi-

statistikrapporteringen. 

Ämnesområdet behandlades i avsnitt 3.5. 

4.7.  Finansmarknad 
En flytt av statistikområdet Finansräkenskaper till ämnesområdet, Nat-

ionalräkenskaper, behandlades i avsnitt 3.6.  
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4.8. Forskning och det digitala samhället  
Ämnesområde Statistikområde Statistikansvarig myndighet 

Forskning och det digitala 
samhället:   

  

 Forskning och utveckling  SCB 

 Innovation  SCB 

 Det digitala samhället SCB 

Behandling av känsliga personuppgifter m.m. 
För framställning av statistik över Det digitala samhället får personuppgifter enligt 8 § be-
handlas som avser enskilda personers hälsotillstånd. 

 

Ämnesområdet är nytt och speglar en ökad efterfrågan om officiell sta-

tistik inom forskning, innovation och digitalisering. Den statistik som 

planeras ingå utgör europeisk statistik. Indelningen i ett särskilt äm-

nesområde bedöms öka tillgänglighet och tydligheten i den officiella 

statistiken. Indelningen ger SCB möjlighet att vidareutveckla den offici-

ella statistiken inom området för att möta framtida informationsbehov 

och speglar även liknande indelningar i andra länder samt hos Eurostat 

som presenterar den europeiska statistiken under titeln, Science, tech-

nology and digital society13.  

Inom statistikområdet, Forskning och utveckling, belyses ekonomiska 

och personella satsningar på forskning och utveckling (FoU), FoU-verk-

samhetens fördelning regionalt och mellan olika sektorer samt beräk-

nade FoU-medel i statsbudgeten respektive från forskningsstiftelser.  

En dialog har inletts mellan SCB och Statens energimyndighet för att 

utreda hur och om SCB inom detta statistikområde kan tillgodose de 

behov av FoU-statistik som finns inom energiområdet. 

Inom statistikområdet, Innovation, belyses innovationsverksamhet i fö-

retagen, vilken typ av innovation som introducerats och vilka innovat-

ionsrelaterade aktiviteter som genomförts under en tre års period. 

Inom statistikområdet, Det digitala samhället, redovisas officiell sta-

tistik som också utgör europeisk statistik om tillgången till och använd-

ningen av IT, dels hos befolkningen dels hos företagen. Om befolk-

ningen redovisas statistik om tillgången till internet och e-handel. Om 

företagen redovisas statistik om företagens internetanslutning och de-

ras användning av e-handelslösningar. Användningen av nya teknolo-

gier exempelvis Artificiell Intelligens (AI) belyses såväl för befolk-

ningen som för företagen. Statistiken har redovisats splittrat under två 

 

13 https://ec.europa.eu/eurostat/web/science-technology-innovation 
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statistikområden dvs. Näringslivets struktur respektive Levnadsförhål-

landen. Med förslaget om ett nytt statistikområde ges en mer samman-

hållen och ändamålsenlig bild av IT-användningen. 

Som en följd av detta nya statistikområde, ska även bestämmelsen om 

behandlingen av känsliga personuppgifter som nu gäller för statistik-

området, Levnadsförhållanden, gälla även för detta statistikområde. 

Detta då statistiken om befolkningens IT-användning som tidigare le-

gat under statistikområdet, Levnadsförhållanden, flyttas till det nya 

statistikområdet, Det digitala samhället (se avsnitt 4.3 för mer om sta-

tistikområdet, Levnadsförhållanden). 

Ämnesområdet behandlades i avsnitt 3.23. 

4.9. Hushållens ekonomi 
Ämnesområde Statistikområde Statistikansvarig myndighet 

Hushållens ekonomi Hushållens inkomster, till-
gångar och skulder 

SCB 

  Pensioner Pensionsmyndigheten 

 

En ändring av benämningen på statistikområdet till Hushållens in-

komster, tillgångar och skulder innebär en utvidgning jämfört med nu-

varande statistikområde för att SCB ska kunna tillhandahålla statistik 

om hushållens förmögenheter. 

Statistikområdet, Pensioner, är helt nytt. Det bildas för att ge Pensions-

myndigheten möjlighet att tillgodose användarnas nuvarande och po-

tentiella behov av officiell statistik över pensioner som helhet inklusive 

tjänstepensioner och privat pensioner.  

Detta ger en mer heltäckande bild än det som redovisas under ämnes-

området Socialförsäkring inom statistikområdet, Allmän pension och 

pensionsrelaterade förmåner.  

Ämnesområdet behandlades i avsnitt 3.9.  
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4.10. Jordbruk, skogsbruk och fiske 
Ämnesområde Statistikområde Statistikansvarig myndighet 

Jordbruk, skogsbruk 
och fiske 

  

 Skogsbrukets produktion Skogsstyrelsen 

 Skogsbrukets ekonomi Skogsstyrelsen 

 Prisutveckling i skogsbruket Skogsstyrelsen 

 Skogens brukande och nytt-
jande för ekonomiska, sociala 
och miljömässiga ändamål 

Skogsstyrelsen 

 Skogsbrukets struktur Skogsstyrelsen 

 

En ändring av ämnesområdets benämning skapar en större tydlighet 

om tre likvärdiga näringar för vilka det finns officiell statistik.  

En ändring av benämningen av nuvarande statistikområde till Skogs-

brukets produktion innebär att statistikområdet blir smalare och be-

gränsas till själva produktionen i skogsbruket.  

Statistikområdena Skogsbrukets ekonomi och Prisutveckling i skogs-

bruket är nya och täcker in statistik som tidigare redovisats under nuva-

rande statistikområde Produktion i skogsbruket. 

Statistikområdena Skogens brukande och nyttjande för ekonomiska, so-

ciala och miljömässiga ändamål och Skogsbrukets struktur är nya. De 

utgör resultatet av en delning av nuvarande statistikområde, Miljö och 

sociala frågor i skogsbruket men innebär även utvidgningar för att möj-

liggöra ny officiell statistik.  

Statistikområdet Skogens brukande och nyttjande för ekonomiska, soci-

ala och miljömässiga ändamål innebär en utvidgning och möjliggör för 

Skogsstyrelsen att ta fram officiell statistik kring brukandet, till exem-

pel produktions- och miljöåtgärder i skogsbruket, återväxternas kvali-

tet, hänsynstagande till natur- och kulturmiljövärden, frivilliga avsätt-

ningar, certifiering och skogsbruksplaner. Statistiken ska också avse 

nyttjande av skog som inte med självklarhet ryms inom begreppet 

skogsbruk såsom naturvårdsändamål och nyttjande av skog för rennä-

ring, turism och friluftsliv. Området täcker därmed statistik som syftar 

till att belysa såväl produktion som miljö och sociala frågor kopplade 

till skogsbruk och skogens nyttjande, dvs. alla tre dimensioner av håll-

barhet.  

Statistikområdet Skogsbrukets struktur kommer att täcka in fastigheter, 

ägande och företagande samt om virkesköpande företag.  

Ämnesområdet behandlades i avsnitt 3.11. 
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4.11. Kultur, bibliotek och fritid 
Ämnesområde Statistikområde Statistikansvarig myndighet 

Kultur, bibliotek och fritid   

 Kulturarv Myndigheten för kulturanalys 

 Samhällets utgifter för kul-
tur 

Myndigheten för kulturana-
lys 

 Kulturens verksamheter Myndigheten för kulturanalys 

 

En ändring av benämningen på statistikområdet till, Kulturarv, utgör en 

utvidgning av nuvarande statistikområde för att kunna inkludera sta-

tistik om arkiv.  

En ändring av benämningen på statistikområdet till, Samhällets utgifter 

för kultur, görs som en språkförbättring och innebär ingen ändring i 

sak. 

Sammanslagningen av nuvarande statistikområden, Museer och Film, 

till Kulturens verksamheter, skapar en ökad flexibilitet framöver för att 

täcka in flera av kulturens verksamheter utöver museer och film, till ex-

empel scenkonst samt bild och form. 

Ämnesområdet inklusive dess benämningsändring behandlades i av-

snitt 3.12. 

4.12. Miljö 
Ämnesområde Statistikområde Statistikansvarig myndighet 

Miljö   

 Tillståndet i miljön Naturvårdsverket  

 Kemikalier: försäljning och 
användning 

Kemikalieinspektionen 

 Växtnäring och odlingsåt-
gärder 

SCB 

 

En ändring av benämningen på statistikområdet till, Tillståndet i mil-

jön, görs för att förbättra språket och undvika missförstånd. Men nuva-

rande lydelse, Miljötillstånd, kunde användarna lätt missförstå ordet 

tillstånd och tolka betydelsen som tillåtelse i stället för betydelsen, si-

tuation. Ändringen innebär ingen ändring i sak. 

En ändring av benämningen på statistikområdet till, Kemikalier: för-

säljning och användning, görs för att förbättra språket. Ändringen inne-

bär ingen ändring i sak. 

En ändring av benämningen på statistikområdet till, Växtnäring och 

odlingsåtgärder görs för att bättre spegla innehållet av den officiella 
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statistik som redovisas inom statistikområdet. Ändringen innebär ingen 

ändring i sak.  

Ämnesområdet behandlades i avsnitt 3.14. 

4.13. Nationalräkenskaper 
Ämnesområde Statistikområde Statistikansvarig myndighet 

Nationalräkenskaper   

 Finansräkenskaper  Finansinspektionen 

 

Flytten av statistikområdet Finansräkenskaper behandlades i avsnitt 

3.6.  

4.14. Näringsverksamhet och utrikeshandel 
Ämnesområde Statistikområde Statistikansvarig myndighet 

Näringsverksamhet och 
utrikeshandel 

  

 
Företagens demografi Myndigheten för tillväxtpoli-

tiska utvärderingar och ana-
lyser 

 Företagens produktion, för-
säljning och ekonomi 

SCB 

 Utrikeshandel  SCB 

 Turism Tillväxtverket 

 

Statistikområdet, Företagens demografi, är nytt och utgör en samman-

slagning av två nuvarande statistikområden, Nystartade företag och 

Konkurser och offentliga ackord. Sammanslagningen är en anpassning 

till internationell praxis. Den innebär en viss utvidgning jämfört med 

nuvarande statistikområden för att inkludera flera delar som utgör 

europeisk statistik.  

Statistikområdet Företagens produktion, försäljning och ekonomi är 

nytt och utgör en sammanslagning av sju nuvarande statistikområden 

för vilka SCB ansvarar. Sammanslagningen ger en större flexibilitet i 

den framtida redovisningen av officiell statistik inom näringsverksam-

het. Sammanslagningen kommer att bidra till en mer logisk struktur 

gällande statistikredovisningen vilket gör den officiella statistiken mer 

tillgänglig och tydlig.    

En ändring av benämningen på statistikområdet, Turism, innebär en 

utvidgning av nuvarande statistikområde.  

Ämnesområdet inklusive benämningsändringen behandlades i avsnitt 

3.16. Flytt av statistikområdet, Utrikeshandel, behandlades i avsnitt 3.8. 
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4.15. Offentlig ekonomi 
Borttagningen av statistikområdet Beskattning behandlades i avsnitt 

3.17.  

4.16. Priser och ekonomiska tendenser 
Ämnesområde Statistikområde Statistikansvarig myndighet 

Priser och ekonomiska ten-
denser 

  

 Priser SCB 

 Ekonomiska tendenser hos 
företag och hushåll 

Konjunkturinstitutet 

 

Statistikområdet, Priser, är nytt och utgör en sammanslagning av fyra 

nuvarande statistikområden för vilka SCB ansvarar. Ändringen innebär 

inget i sak.  

En ändring av benämningen på statistikområdet till, Ekonomiska ten-

denser hos företag och hushåll, innebär en utvidgning jämfört med nu-

varande statistikområde. Detta möjliggör för Konjunkturinstitutet att 

redovisa motsvarande statistik avseende företag. Dessutom kan en kon-

fidensindikator redovisas som sammanfattar stämningsläget i hela eko-

nomin, där både hushåll och företag ingår.  

En ändring av ämnesområdets benämning är en följdändring av 

ovanstående.  

Ämnesområdet inklusive dess behandlades i avsnitt 3.18.  
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4.17. Rättsväsende 
Ämnesområde Statistikområde Statistikansvarig myndighet 

Rättsväsende   
 

Otrygghet och utsatthet för 
brott i befolkningen 

Brottsförebyggande rådet 

 Registrering av brott Brottsförebyggande rådet 

 Utredning och lagföring av 
brott 

Brottsförebyggande rådet 

  Rättsliga följder av brott Brottsförebyggande rådet 

  Kriminalvårdens verksam-
heter 

Brottsförebyggande rådet 

Behandling av känsliga personuppgifter m.m. 
För framställning av statistik över Otrygghet och utsatthet för brott i befolkningen, Regi-
strering av brott, Utredning och lagföring av brott, Rättsliga följder av brott, Kriminalvårdens 
verksamheter och Återfall i brott får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser 
brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel, politiska åsikter och enskilda 
personers hälsotillstånd eller sexuella läggning. 

 

Statistikområdena, Otrygghet och utsatthet för brott i befolkningen, 

Registrering av brott och Utredning och lagföring av brott är nya sta-

tistikområden. De utgör en delning av ett nuvarande statistikområde, 

Brott, och preciserar på ett tydligare sätt om innehållet i den officiella 

statistiken som redovisas.  

Statistikområdet, Rättsliga följder av brott, är en benämningsändring 

som syftar till att ge en större tydlighet utifrån innehållet i statistiken 

och bättre helhet tillsammans med myndighetens övriga statistikområ-

den samt spegla flödet genom rättsväsendets verksamheter.  

En ändring av benämningen på statistikområdet till Kriminalvårdens 

verksamheter är ett förtydligande och innebär ingen ändring i sak. 

Tre tillägg görs avseende bestämmelsen om behandlingen av känsliga 

personuppgifter. Tillägget avseende politiska åsikter ger Brottsförebyg-

gande rådet möjlighet att behandla känsliga personuppgifter i fram-

ställningen av sin statistik avseende förtroende för rättsväsendet och 

partipolitisk tillhörighet. Tillägget avseende enskilda personers hälso-

tillstånd ger möjlighet för Brottsförebyggande rådet att belysa i statisti-

ken om den otrygghet och oro för brott som rapporteras av enskilda 

personer. Tillägget avseende enskilda personers sexuella läggning möj-

liggör dels behandling av uppgifter om en uppgiftslämnares relation till 

en förövare, dels behandlingen av uppgifter för att utveckla statistiken 

om personer som begått sexualbrott.  

Ämnesområdet behandlades i avsnitt 3.19. 
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4.18. Socialförsäkring  
Ämnesområde Statistikområde Statistikansvarig myndighet 

Socialförsäkring   

 Stöd till familjer och barn  Försäkringskassan 

 Stöd vid sjukdom och funkt-
ionsnedsättning 

Försäkringskassan 

 Allmän pension och pens-
ionsrelaterade förmåner 

Pensionsmyndigheten 

 

En ändring av benämningen på statistikområdet till, Stöd till familjer 

och barn, görs för att bättre spegla innehållet i statistiken och avser 

ingen ändring i sak.  

En ändring av benämningen på statistikområdet till, Stöd vid sjukdom 

och funktionsnedsättning, görs för att modernisera språket och avser 

ingen ändring i sak.  

En ändring av benämningen på statistikområdet till, Allmän pension 

och pensionsrelaterade förmåner, görs för att bättre spegla innehållet 

av den officiella statistiken som presenteras inom statistikområdet. 

Ändringen innebär ingen ändring i sak.  

Ändringen på ämnesområdets benämning innebär inte heller någon 

ändring i sak.  

Ämnesområdet behandlades i avsnitt 3.20.  
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4.19. Socialtjänst 
Ämnesområde Statistikområde Statistikansvarig myndighet 

Socialtjänst   

 Insatser till äldre och perso-
ner med funktionsnedsätt-
ning 

Socialstyrelsen 

Behandling av känsliga personuppgifter m.m. 
För framställning av statistik över Insatser till äldre och personer med funktionsnedsätt-
ning får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser utbetalningar och andra insat-
ser i samband med enskilda personers hälsotillstånd eller som avser enskildas hälso-
tillstånd och andra uppgifter i samband med insatser enligt lagen (1993:387) om stöd 
och service till vissa funktionshindrade. 

 

En ändring av benämningen på statistikområdet till, Insatser till äldre 

och personer med funktionsnedsättning, görs för att modernisera språ-

ket. Ändringen innebär som följd en sammanslagning med nuvarande 

statistikområde, Stöd och service till funktionshindrade, vilket tas bort. 

En annan följd avser bestämmelsen om behandlingen av känsliga per-

sonuppgifter, där de två nuvarande bestämmelserna för statistikområ-

det, Äldre- och handikappomsorg, respektive, Insatser till äldre och 

personer med funktionsnedsättning, slås samman. Ändringarna innebär 

ingen ändring i sak.  

Ämnesområdet behandlades i avsnitt 3.21.  
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4.20. Transporter och kommunikationer 
Ämnesområde Statistikområde Statistikansvarig myndighet 

Transporter och kommuni-
kationer 

  

 Brev- och paketdistribution Trafikanalys 

 Elektronisk kommunikation Trafikanalys 

 Transportmönster Trafikanalys 

 

En ändring av benämningen av statistikområdet till, Brev- och paket-

distribution, innebär en utvidgning för att täcka in omvärldsföränd-

ringar inom paketdistribution som sker med aktörer som saknar till-

stånd att bedriva postverksamhet. 

En ändring av benämningen av statistikområdet till, Elektronisk kom-

munikation, ger möjlighet för Trafikanalys att utvidga statistikinnehål-

let med den kommunikation som sker via olika plattformar på internet. 

Här finns behov av samarbete mellan Trafikanalys och SCB för att und-

vika risk för överlapp med den europeiska statistik för vilken SCB an-

svarar (se avsnitt 4.8). En dialog mellan Trafikanalys och SCB bör be-

akta om det finns behov av kompletterande statistikredovisningar med 

liknande innehåll från olika statistikansvariga myndigheter. I så fall be-

höver samanvändbarheten också beskrivas tydligt.  

En ändring av benämningen av statistikområdet till, Transportmönster, 

bättre speglar innehållet i den statistik som publiceras. Den nya be-

nämningen ger en ökad flexibilitet för Trafikanalys att kunna ta fram 

ytterligare statistik, exempelvis om transportarbete.  

Ämnesområdet behandlades också i avsnitt 3.22. 
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4.21. Utbildning samt forskning inom högskolan 
Ämnesområde Statistikområde Statistikansvarig myndighet 

Utbildning samt forskning 
inom högskolan 

  

 Befolkningens utbildning 
och studiedeltagande 

SCB 

 Folkbildning  SCB 

Behandling av känsliga personuppgifter m.m. 
För framställning av statistik över Folkbildning får personuppgifter enligt 8 § behandlas 
som avser enskilda personers hälsotillstånd. 

 

En ändring av benämningen på ämnesområdet är en följd av att sta-

tistikområdet, Forskning bildar ett nytt ämnesområde. Ordet Forskning 

avgränsas därför till den del som utförs inom universitet och högskolor 

vilket ses av Universitetskanslersämbetet som en integrerad verksam-

het med utbildning.  

En ändring av benämningen av statistikområdet till, Befolkningens ut-

bildning och studiedeltagande, görs för att spegla innehållet av den of-

ficiella statistiken jämfört annan statistik inom ämnesområdet. Änd-

ringen innebär ingen ändring i sak.  

Statistikområdet, Folkbildning, är nytt och utgör en sammanslagning av 

nuvarande statistikområdet, Studieförbund, under nuvarande ämnes-

området Kultur och fritid, samt nuvarande statistikområde, Folkhögs-

kolor, under nuvarande ämnesområde, Utbildning och forskning. En 

följd avser bestämmelsen om behandlingen av känsliga personuppgif-

ter, där de två nuvarande bestämmelserna för statistikområdet, Studie-

förbund, respektive, Folkhögskolan, slås samman. Ändringarna innebär 

ingen ändring i sak.  

Ämnesområdet behandlades i avsnitt 3.23. 
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(2001:100) om den officiella statistiken 

Remissinstanser 
1 Affärsverket svenska kraftnät 

2 Arbetsförmedlingen 

3 Arbetsgivarverket 

4 Arbetsmiljöverket 

5 Arvidsjaurs kommun 

6 Bodens kommun 

7 Boverket 

8 Brottsförebyggande rådet 

9 Båstads kommun 

10 Centrala studiestödsnämnden 

11 Degerfors kommun 

12 Delegationen mot segregation 

13 Domstolsverket 

14 Ekonomistyrningsverket 

15 Eslövs kommun 

16 Finansinspektionen 

17 Folkbildningsrådet 

18 Folkhälsomyndigheten 

19 Företagarna 
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20 Försäkringskassan 

21 Energiföretagen Sverige 

22 Gotlands kommun 

23 Göteborgs kommun 

24 Halmstads kommun 

25 Havs- och vattenmyndigheten 

26 Integritetsskyddsmyndigheten 

27 Jämställdhetsmyndigheten 

28 Kalmar kommun 

29 Kemikalieinspektionen 

30 Kiruna kommun 

31 Konjunkturinstitutet 

32 Konstnärsnämnden 

33 Krokoms kommun 

34 Kumla kommun 

35 Kungl. biblioteket 

36 Kävlinge kommun 

37 Landsorganisationen i Sverige (LO) 

38 Lantbrukarnas riksförbund 

39 Lerums kommun 

40 Luleå kommun 

41 Länsstyrelsen i Gävleborgs län 

42 Länsstyrelsen i Jämtlands län 

43 Länsstyrelsen i Södermanlands län 

44 Länsstyrelsen i Västernorrlands län 

45 Malmö kommun 

46 Medlingsinstitutet 

47 Motala kommun 

48 Myndigheten för digital förvaltning 

49 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 
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50 Myndigheten för kulturanalys 

51 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 

52 Naturvårdsverket 

53 Nykvarns kommun 

54 Näringslivets regelnämnd 

55 Pensionsmyndigheten 

56 Post- och telestyrelsen 

57 Regelrådet 

58 Region Dalarna 

59 Region Norrbotten 

60 Region Skåne 

61 Region Östergötland 

62 Riksantikvarieämbetet 

63 Riksarkivet 

64 Riksgäldskontoret 

65 Ronneby kommun 

66 Sandvikens kommun 

67 Skogsstyrelsen 

68 Socialstyrelsen 

69 Statens energimyndighet 

70 Statens jordbruksverk 

71 Statens kulturråd 

72 Statens skolverk 

73 Statskontoret 

74 Strömstads kommun 

75 Studieförbunden 

76 Sundbybergs kommun 

77 Svenska Bankföreningen 

78 Svenskt Näringsliv 

79 Sveriges akademikers centralorganisation (Saco) 
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80 Sveriges Kommuner och Regioner  

81 Sveriges lantbruksuniversitet 

82 Sveriges riksbank 

83 Tillväxtverket 

84 Tjänstemännens centralorganisation (TCO) 

85 Tjörns kommun 

86 Trafikanalys 

87 Ulricehamns kommun 

88 Umeå kommun 

89 Universitetskanslersämbetet 

90 Uppsala kommun 

91 Verket för innovationssystem 

92 Vimmerby kommun 

93 Visita 

94 Västra Götalandsregionen 

95 Ystads kommun 

96 Åmåls kommun 

97 Åre kommun 

98 Örebro universitet 

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 31 

augusti 2022. Svaren bör lämnas per e-post till 

fi.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till 

fi.ofa.esa@regeringskansliet.se. Ange diarienummer Fi2021/03526 och 

remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. 

Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. 

Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven 

enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. 

Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument. 

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats. 
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I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslaget i Statistiska 

centralbyråns hemställan om ändringar i förordningen (2001:100) om den 

officiella statistiken. 

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.  

Statistiska centralbyråns hemställan bifogas. 

Magnus Bengtson 

Expeditions- och rättschef 

 

 

Kopia till 

Statistiska centralbyrån 
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Från: Hallberg, Eva
Till: Heintz, Helena
Ärende: Fwd: Uppdatering Energikontoret Skåne, juni 2022 och förtydligande gällande bidrag EKR
Datum: den 13 juni 2022 13:20:33

Eva Hallberg
Kommundirektör
Kommunledningskontoret 
Eslövs kommun 241 80 Eslöv 
0413-625 15
www.eslov.se

Vidarebefordrat brev:

Från: "Skånes Kommuner, kansli" <info@skaneskommuner.se>
Datum: 9 juni 2022 17:09:42 CEST
Kopia: Gustaf Wiklund <gustaf.wiklund@skaneskommuner.se>, Jonas
Lundell <jonas.lundell@skaneskommuner.se>, Nina Mårtensson
<nina.martensson@skaneskommuner.se>,
christel.liljegren@energikontorsydost.se
Ämne: Uppdatering Energikontoret Skåne, juni 2022 och förtydligande
gällande bidrag EKR


Till kontaktpersoner i de skånska kommunerna

Hej,

Här kommer en uppdatering och mer information kring några av de frågor som
ställts till Skånes Kommuner från flera kommuner inför en eventuell
medlemsansökan till Energikontoret Sydost. Det har även kommit till vår
kännedom att det i tidigare underlag som skickats ut gällande bidrag för energi- och
klimatrådgivning varit felaktig information. Vi har en tät dialog med
Energimyndigheten om statligt bidrag får ges till kommuner för att utföra
rådgivning och till Energikontor för att samordna och utveckla rådgivningen. Det
statliga bidraget för energi-och klimatrådgivning kan fås oavsett om en kommun är
medlem eller inte i ett Energikontor.
 
Det här är information från Skånes Kommuner. För fördjupade frågor om
Energikontor Sydost och medlemsansökan hänvisar vi fortsatt till Energikontor
Sydost
via nymedlem@energikontorsydost.se och https://energikontorsydost.se/nymedlem.

Bifogat finns mer information kring:
Vad händer med de projekt som Energikontoret Skåne idag bedriver när
verksamheten slås samman med Energikontoret Sydost?
Behövs ett Energikontor för att kommuner ska ha tillgång en Regional
utvecklingsledare (RUL)?
Hur kan energi- och klimatrådgivningen i Skåne påverkas om det inte finns ett
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energikontor för Skåne?
Vad händer om Energikontoret Skåne inte skulle fusioneras med Energikontor
Sydost?
Hur ser finansiering ut av Energikontoret Skåne idag?
Kommer kommunernas avgift till Skånes Kommuner sänkas när Energikontoret
flyttar?
Blir det ett kontor i Skåne?
Vad händer med Klimatsamverkan Skåne när Energikontoret lämnar Skånes
Kommuner?

Frågor?
Om ni har några frågor om den fortsatta processen hör av er till:
 
Gustaf Wiklund, strateg på Energikontoret Skåne
Telefon: 0728- 85 49 29
E-post: gustaf.wiklund@skaneskommuner.se
 
Nina Mårtensson, förbundsdirektör Skånes Kommuner
Telefon: 0728- 85 47 71
E-post: nina.martensson@skaneskommuner.se

<Uppdatering Energikontoret Skåne, juni 2022 och förtydligande gällande
bidrag EKR.docx>
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