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87/22 Kommundirektörens rapport -   :

Denna behandling '87/22 Kommundirektörens rapport' har inget tjänsteutlåtande.



88/22 Månadsrapport -   :

Denna behandling '88/22 Månadsrapport' har inget tjänsteutlåtande.
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DELEGATIONSBESLUT KOMMUNSTYRELSEN 

 

ADRESS Stadshuset · 442 81 
Kungälv 
TELEFON 0303-23 80 00 vx 
FAX 0303-132 17  
E-POST kommun@kungalv.se 

 

Delegerade ärenden 

Instansnr Ärende Titel 
269/22 KS-VR2022/0317-2 Delegeringsbeslut - beviljas Upplåtelse av allmän 

platsmark - Containrar Kyrkogatan Marstrand 
270/22 KS-VR2021/0295-34 Anmälan delegationsbeslut transportdispenser, okt-

dec 2021 
271/22 KS2021/0428-6 Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 § 

Beslut - säkerhetsprövning 
272/22 KS2021/0630-6 Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 § 

Beslut - säkerhetsprövning 
273/22 KS2022/0553-15 TIlldelningsbeslut värderingstjänst Marstrand 28_8 
274/22 KS2022/0553-16 Beställning värderingstjänst Marstrand 28_8 
275/22 KS2022/1173-6 Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 § 

Beslut - säkerhetsprövning 
276/22 KS2022/1214-6 Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 § 

Beslut - säkerhetsprövning 
277/22 KS2022/1264-1 Kalle Glader 5 servitut väg till förmån för Ullstorp 

1:3 
278/22 KS2022/1325-6 Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 § 

Beslut - säkerhetsprövning 
279/22 KS2022/1329-6 Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 § 

Beslut - säkerhetsprövning 
280/22 KS2022/1349-6 Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 § 

Beslut - säkerhetsprövning 
281/22 KS2022/1350-6 Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 § 

Beslut - säkerhetsprövning 
282/22 KS2022/1360-5 Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 § 

Beslut - säkerhetsprövning 
283/22 KS2022/1394-6 Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 § 

Beslut - säkerhetsprövning 
284/22 KS2022/1395-6 Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 § 

Beslut - säkerhetsprövning 
285/22 KS2022/1593-6 Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 § 

Beslut - säkerhetsprövning 
286/22 KS2022/1594-6 Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 § 

Beslut - säkerhetsprövning 
287/22 KS2022/1595-6 Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 § 

Beslut - säkerhetsprövning 
288/22 KS2022/1596-6 Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 § 

Beslut - säkerhetsprövning 
289/22 KS2022/1597-6 Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 § 

Beslut - säkerhetsprövning 
290/22 KS2022/1598-6 Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 § 

Beslut - säkerhetsprövning 
291/22 KS2022/1599-6 Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 § 
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Beslut - säkerhetsprövning 
292/22 KS2021/0920-13 Ängegärde 5:1, tilläggsavtal lägenhetsarrende 1212-

499-011 
293/22 KS2021/0944-12 Överenskommelse om ansökan gällande 

fastighetsreglering 
294/22 KS2022/0242-5 Delegationsbeslut mars 2022 för färdtjänst och 

riksfärdtjänst. Färdtjänst 42 beviljade, 0 delavslag 
och 0 avslag. Riksfärdtjänst 8 beviljade, 0 delavslag 
och 0 avslag. Resa i annan kommun 2 beviljade, 
dagvårdsresor 2 beviljade och arbetsresor 0 beviljade 

295/22 KS2022/0242-6 Delegationsbeslut mars 2022 för parkeringstillstånd 
för rörelsehindrade. Förare 3 beviljade, 
medpassagerare 1 beviljad och 1 avslag. 

296/22 KS2022/0242-7 Delegationsbeslut april 2022 för färdtjänst och 
riksfärdtjänst. Färdtjänst 53 beviljade, 0 delavslag 
och 0 avslag. Riksfärdtjänst 6 beviljade, 0 delavslag 
och 0 avslag. Resa i annan kommun 3 beviljade, 
dagvårdsresor 1 beviljad och arbetsresor 0 beviljad. 

297/22 KS2022/0242-8 Delegationsbeslut april 2022 för parkeringstillstånd 
för rörelsehindrade. Förare 16 beviljade, 
medpassagerare 1 beviljad och 1 avslag. 

298/22 KS2022/0242-9 Delegationsbeslut maj 2022 för färdtjänst och 
riksfärdtjänst. Färdtjänst 78 beviljade, 0 delavslag 
och 0 avslag. Riksfärdtjänst 10 beviljade, 0 delavslag 
och 0 avslag. Resa i annan kommun 1 beviljad, 
dagvårdsresor 4 beviljade och arbetsresor 0 beviljad. 

299/22 KS2022/0242-10 Delegationsbeslut maj 2022 för parkeringstillstånd 
för rörelsehindrade. Förare 15 beviljade, 
medpassagerare 3 beviljade och 2 avslag. 

300/22 KS2022/0242-11 Delegationsbeslut juni 2022 för färdtjänst och 
riksfärdtjänst. Färdtjänst 55 beviljade, 0 delavslag 
och 0 avslag. Riksfärdtjänst 7 beviljade, 0 delavslag 
och 0 avslag. Resa i annan kommun 0 beviljade, 
dagvårdsresor 2 beviljade och arbetsresor 0 beviljade 

301/22 KS2022/0242-12 Delegationsbeslut juni 2022 för parkeringstillstånd 
för rörelsehindrade. Förare 12 beviljade, 
medpassagerare 3 beviljade och 1 avslag. 

302/22 KS2022/1346-1 Ullstorp 1:3, Nyttjanderättsavtal för fiberdragning 
303/22 KS2022/1346-2 Guntorp 1:102, Nyttjanderättsavtal för 

fiberdragning 
304/22 KS2022/1346-3 Guntorp 1:4, Nyttjanderättsavtal för fiberdragning 
305/22 KS2022/1346-4 Halltorp 1:38, Nyttjanderättsavtal för fiberdragning 
306/22 KS2022/1346-5 Halltorp 1:33, Nyttjanderättsavtal för fiberdragning 
307/22 KS2022/1346-6 Halltorp 1:24, Nyttjanderättsavtal för fiberdragning 
308/22 KS2022/1346-7 Solberga-Bräcke 1:11 - Nyttjanderättsavtal för 

fiberdragning 
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309/22 KS2022/1499-4 Ytterby-Tunge ga:2, nyttjanderätt (driftavtal) för g-c 
överfart till förmån för kommunen 

310/22 KS2022/1652-1 Nyttjanderättsavtal vändzon berörande Diseröd 1:1, 
1:7 och 1:8 

311/22 KS-VR2022/0121-40 Anmälan till delegationsbeslut transportdispenser, 
juni 2022 

312/22 KS-VR2022/0251-2 Delegationsbeslut, beviljat uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall från fastigheten Sjöhåla 1:79 

313/22 KS-VR2022/0259-19 Anmälan till delegationsbeslut transportdispenser, 
juli 2022 

314/22 KS-VR2022/0302-3 Upplåtelse av allmän platsmark - Food trucks 
Mimers hus 8/9 Delegeringsbeslut - Beviljas 

315/22 KS-VR2022/0304-4 TGP på Kungälvs kommun har inget att erinra mot 
att en klimatmanifestation hålls den 27/8 10.30-
14.30 med marsch från Mimers Hus med slutpunkt 
är på Marknadsplatsen. Samordning måste ske med 
de politiska partierna som har sin valupptakt på 
samma plats. 

316/22 KS-VR2022/0305-4 KS-VR2022_0305-3 Upplåtelse av allmän platsmark 
- Uteservering August Bistro & Co Västra Gata 
1119861_1_0 

317/22 KS-VR2022/0310-2 Delegationsbeslut, beviljat uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall från fastigheten Åseby 4:9 

318/22 KS-VR2022/0318-2 Delegationsbeslut, beviljat uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall från fastigheten Stenhålt 1:12 

319/22 KS-VR2022/0321-2 Delegationsbeslut, beviljat uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall för fastigheten Höga 1:37 

320/22 KS-VR2022/0322-3 Delegeringsbeslut - Beviljas - Upplåtelse av allmän 
platsmark - Byggetablering Instöbron Lycke 

321/22 KS-VR2022/0322-4 Delegationsbeslut - Beviljas - Upplåtelse av allmän 
platsmark - Byggetablering Instöbron Lycke 

322/22 KS-VR2022/0326-2 Delegationsbeslut beviljat uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall för fastigheten Ödsmål 1:14 

323/22 KS-VR2022/0335-2 Delegationsbeslut, beviljat uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall för fastigheten Tjurholmen 1:1 

324/22 KS-VR2022/0336-2 Delegationsbeslut beviljat uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall för fastigheten Marstrand 29:2 
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Förslag-Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård
Förslag –Hälso- och sjukvårdsavtal

Remiss - Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och
inom lagens ram
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Följande politiska prioriteringar ska vara
vägledande i framtagandet av färdplanen och
hälso- och sjukvårdsavtalet.

• Vad blir bäst för brukaren/patienten?

• Vad är bästa sättet att använda våra skattemedel ur ett
samhälls-/invånarperspektiv?

• Behöver vi överenskommelser eller avtal för att stötta detta?
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Målbild
En god och nära vård

• utgår f rån ind ividuella

förutsättningar och behov.

• bygger på relationer, är

hä lsofrämjand e, förebyggande

oc h proa kt iv.

• bidrar t in j ämlik hälsa, tryggnet
oc h sj älvständighet och grundas i

ge mensamt ansvarstagande och ti llit.
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Utveckla
arbetssätt i
samverkan

• Öka hälsof rämj an,de och fö rebyggandle insat ser

• Ut veckla personc ent rerade arbe t ssät t

• St ärk samverka nskult ur för att ökati llit mellan
huvudmännen

• St ärk kontin uit et och samo rdln ingen mellll,an

huvudmännen

• Ut veckl ing av arbe t ssätt med st öd av

digi t alis erin g

• Ut veckling av mob ila t eam so m st öd för vård i.

hem met



90/22 Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård - KS2022/0674-3 Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård : Presentation Nära vård utskott



90/22 Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård - KS2022/0674-3 Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård : Presentation Nära vård utskott

Hälso- och sjukvårdsavtalet

• Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland ska ligga till grund för en god och
säker vård för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från både
kommunerna och regionen.
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Avtalsupplägg
Avtalstid 4 år

Mölighet till förlängning 3 år

Uppsägningstid 18 månader
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Förslag till kommunfullmäktige

1. Förslag till reviderat Hälso- och sjukvårdsavtal med VGR med
tillhörande överenskommelser antas.

2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i
uppdrag att underteckna avtalet.
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Remiss - Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga
insatser och inom lagens ram

Remissen innehåller förslag och bedömningar gällande uppdragen
att utreda för- och nackdelar med en utökad vårdgaranti och att
stödja regionernas och kommunernas arbete med utvecklingen av
en nära och tillgänglig vård.
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Några frågor?
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Postadress: Kungälvs kommun, 442 81 Kungälv. Besöksadress: Ytterbyvägen 2, 442 30 Kungälv.
Telefon: 0303–23 80 00. E-post: kommun@kungalv.se

www.kungalv.se

Tjänsteskrivelse

Sid 1 (5)

Sid 1 (5)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-09-15

Handläggarens namn
Anna Mårtén

Klicka eller tryck här för att ange datum.

Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård (Dnr
KS2022/0674-3)

Sammanfattning

Färdplan-länsgemensam strategi för god och nära vård var ute på remiss under
hösten 2021 (KS 2021/1923-2). Synpunkter skickades in och bearbetades. Den 24
februari 2022 ställde sig det Politiska samrådsorganet (SRO) bakom förslaget av
Färdplan-länsgemensam strategi för god och nära vård och rekommenderade
respektive huvudman att besluta i enlighet med förslaget. Färdplanen är en
övergripande länsgemensam strategi som ska bidra till Västra Götalands
utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Färdplanen innehåller de områden som
kommun och region gemensamt prioriterar att kraftsamla kring. Den beskriver
målbild, förändrade arbetssätt och förutsättningar för utvecklingen, där takten i
omställningen mot en god och nära vård behöver öka fram till 2030.
Förvaltningen är positivt till en länsgemensam färdplan men har synpunkter på
färdplanens delar framför allt när det gäller utveckling av mobila team som stöd för
vård i hemmet där primärvården beskrivs som den vårdnivå som har patientansvar
dygnet runt vilket förvaltning ställer sig frågande till. Förvaltningen anser att varje
vårdnivå måste bära sitt ansvar, så väl ekonomiskt som utifrån verksamheten,
under dygnets alla timmar även om vården utförs i det egna hemmet.

Förslag till kommunfullmäktige:

1. Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård godkänns enligt förslag.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att föra en fortsatt dialog för säkerställande av en

god samverkan och tydlig ansvarsfördelning mellan kommun och region inom
ramen för Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård.

Juridisk bedömning

Kommunen har sedan den så kallade Ädelreformen ansvar för viss hälso- och
sjukvård. Av hälso- och sjukvårdslagen framgår vilken hälso- och sjukvård som
överfördes till kommunen respektive som kommunen gavs möjlighet att bedriva.
Kommunens ansvar omfattar enligt 12 kap. 1 § HSL, hälso- och sjukvård för dem
som efter beslut av kommunen bor i en sådan boendeform eller bostad som avses
i 5 kap. 5 § andra stycket (särskild boendeform för äldre) eller 5 kap. 7 § tredje
stycket socialtjänstlagen (2001:453), SoL, (bostad med särskild service för
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personer med funktionsnedsättning). Kommunens ansvar omfattar vidare dem 
som genom beslut av kommunen bor i en sådan boendeform som avses i 7 kap. 1 
§ första stycket 2 SoL, det vill säga enskild verksamhet som motsvarar de 
boenden som nämns i 5 kap. SoL. Till kommunens ansvar hör också att erbjuda 
en god hälso- och sjukvård i samband med dagverksamhet enligt 3 kap. 6 § SoL. 
Kommunerna kan även bedriva hälso- och sjukvård i den enskildes ordinära 
bostad. För denna hälso- och sjukvård, som vanligtvis benämns hemsjukvård, är 
regionen den huvudman som är primärt ansvarig. Regionen kan dock träffa avtal 
med en kommun inom regionen om att överlåta skyldigheten att erbjuda 
hemsjukvård, 14 kap. 1 § HSL. Följden av ett sådant avtal blir att kommunen, och 
inte längre regionen, bär ansvar för den hemsjukvård som omfattas av avtalet.
Hemsjukvården i ordinärt boende begränsas till att omfatta ”den del av 
primärvården som utför hälso- och sjukvård i enskildas hem i det vanliga 
bostadsbeståndet” (prop. 1990/91:14 s. 60, prop. 2005/06:115 s. 179). Att platsen 
där hemsjukvård bedrivs är den enskildes hem i det vanliga bostadsbeståndet har 
förtydligats i den hälso- och sjukvårdslag som trädde i kraft den 1 april 2017, 
genom tillägget ”ordinärt boende” (prop. 2016/17:43 s. 114). Av förarbetena 
framgår vidare att hemsjukvården är avsedd för personer som behöver långvariga 
insatser från socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Med en sådan tolkning 
ingår till exempel inte hembesök vid akut sjukdom i begreppet hemsjukvård. 
Hemsjukvård, liksom övrig kommunal hälso- och sjukvård, är enligt HSL:s 
förarbeten en del av primärvården. Till viss ledning när det gäller att precisera 
vilken hälso- och sjukvård en kommun har befogenhet att bedriva kan därför 
definitionen av primärvård vara. Primärvård definieras i 2 kap. 6 § och 13 a kap. 
HSL. 

Förvaltningens bedömning
Den 24 februari 2022 ställde sig det Politiska samrådsorganet (SRO) bakom 
förslaget av Färdplan-länsgemensam strategi för god och nära vård och 
rekommenderade respektive huvudman att besluta i enlighet med förslaget. 
Färdplanen är en länsgemensam strategi som anger inriktningen för omställningen 
till en god och nära vård för parterna. Färdplanen är en övergripande 
länsgemensam strategi som ska bidra till Västra Götalands utveckling inom hälsa, 
vård och omsorg. Färdplanen innehåller de områden som kommun och region 
gemensamt prioriterar att kraftsamla kring. Den beskriver målbild, förändrade 
arbetssätt och förutsättningar för utvecklingen, där takten i omställningen mot en 
god och nära vård behöver öka fram till 2030. Förvaltningen är positivt till en 
länsgemensam färdplan men har synpunkter på färdplanens delar framför allt när 
det gäller utveckling av mobila team som stöd för vård i hemmet där primärvården 
beskrivs som den vårdnivå som har patientansvar dygnet runt vilket förvaltning 
ställer sig frågande till. Förvaltningen anser att varje vårdnivå måste bära sitt 
ansvar, så väl ekonomiskt som utifrån verksamheten, under dygnets alla timmar 
även om vården utförs i det egna hemmet. Beaktande regionens enskilda 
huvudmannaskap för specialiserad vård är det inte möjligt att endast primärvården 
har ett patientansvar dygnet runt. Om regionen inte säkerställer sin organisation 
med bemanning dygnet runt, alla dagar i veckan, befarar förvaltningen en 
förväntan från regionen att den kommunala primärvården ska överta vårdåtgärder 
på specialistnivå på kvällar, nätter och helger. Förvaltningen anser att ansvar och 
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finansierings delar kring de mobila teamen måste förtydligas. Dock bedöms 
Färdplanen vara en länsgemensam strategi och inte innebära direkta förpliktelser. 
Förvaltningen bedömer att Färdplan - länsgemensam strategi för en god och nära 
vård godkänns enligt förslag.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål

Syfte med färdplanen är att stödja omställningen till en god och nära vård, att 
främja hälsan hos befolkningen och utveckla vård och omsorg tillsammans utifrån 
den enskildes behov. Förvaltningens bedömning är därmed att färdplanen ska 
bedömas utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål: 

 En trygg omsorg med valmöjligheter genom hela livet.
I målet betonas att Kungälv kommun ska kunna stå för en trygg omsorg, där 
medborgarna ska kunna lita på välfärden och de mest utsatta ska ha den bästa 
omsorgen.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 

Kungälvs kommun tar stöd i Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen i sitt 
hållbarhetsarbete. Färdplanen bedöms utifrån följande av agendans mål: 

 Mål 3. God hälsa och välbefinnande.  

 Mål 10. Minskad ojämlikhet. 
Färdplanen är särskilt relevant utifrån underliggande delmål: 

 Tillgängliggör sjukvård för alla.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 

Färdplanen - är en övergripande strategi som ska bidra till Västra Götalands 
utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Ett av de sex förändrade arbetssätten är 
att öka hälsofrämjande och förebyggande insatser. Enligt färdplanen behöver 
arbetet med folkhälsa ska utvecklas inom följande områden: 
 social hållbarhet
 stöd för individens egenvård
 stöd till anhöriga/närstående
 socialsamhället och frivilliga/volontärverksamhet.

Mål med program Social hållbarhet – ökat innanförskap (Dnr KS2019/0202) är att 
skapa förutsättningar för en god jämlik och jämställd hälsa samt minska de 
påverkbara hälsoklyftorna. I underliggande Äldreplan, Social översiktsplan och 
Funktionshinderplan sker konkretiseringar vilka aktiviteter som ska genomföras. 
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Förvaltningens bedömning är att förslag till färdplan överensstämmer med 
intentionerna i ovanstående kommunala styrdokument. 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Syftet med en omställning till en god och nära vård är att främja hälsan hos 
befolkningen och utveckla vård och omsorg tillsammans, utifrån den enskildes 
behov. 

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Förslaget hänvisar till att primärvården har ansvar dygnets alla timmar och skulle i 
så fall innebära en ökad arbetsbelastning om regional vård övergår till kommunen 
efter kontorstid. I färdplanen återfinnes en beskrivning av mobilnärvård. Nuvarande 
beskrivning av mobilnärvård innebär troligtvis kostnadsökningar och 
bemanningsutmaningar för kommunen.
Förslaget saknar konkreta direktiv varpå det inte går att bedöma vilken påverkan 
färdplan nära vård har på arbetsmiljön.

Ekonomisk bedömning
Det är svårt att få en konkret uppfattning av kostnaderna som strategin innebär 
eftersom det ytterst kommer att avgöras utifrån hur strategin kommer att 
implementeras i det praktiska arbetet. I Färdplanen återfinnes en beskrivning av 
mobilnärvård. Nuvarande beskrivning av mobilnärvård innebär troligtvis 
kostnadsökningar och bemanningsutmaningar för kommunen. 

Förslag till kommunfullmäktige
3. Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård godkänns enligt 

förslag.
4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att föra en fortsatt dialog för 

säkerställande av en god samverkan och tydlig ansvarsfördelning mellan 
kommun och region inom ramen för Färdplan länsgemensam strategi för 
god och nära vård.

Haleh Lindqvist Lena Arnfelt
Kommundirektör Sektorchef

Expedieras till: Regionstyrelsen regionstyrelsen@vgregion.se 
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För kännedom 
till:
Anna Mårtén
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Färdplan – länsgemensam strategi för  
god och nära vård 
Gällande länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen 

Riktar sig till; vård och omsorg, socialtjänst, kommunalt och regionalt finansierad 

hälso- och sjukvård, skolverksamheterna, tandvård samt hälsofrämjande och 

förebyggande områden. 
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1 Inledning: Tillsammans för en hållbar 
omställning till en god och nära vård 

Alla som bor och verkar i Västra Götaland ska kunna leva ett gott liv. Nyckeln 
till Västra Götalands långsiktiga attraktivitet och konkurrenskraft är vår 
gemensamma förmåga att vara innovativa och ställa om till ett hållbart 
samhälle. God och nära vård är riktningen i omställningsarbetet. 

Syftet med en omställning till en god och nära vård är att främja hälsan hos 
befolkningen och utveckla vård och omsorg tillsammans, utifrån den enskildes 
behov. Den ska beakta barnkonventionens mål samt de länsgemensamma mål 
som sätts i den Regionala utvecklingsstrategin (RUS). Omställningen ska 
också bidra till att utveckla samverkanskulturen och öka tilliten mellan 
huvudmännen.  

Färdplanen - länsgemensamma strategin för god och nära vård är en 
övergripande strategi som ska bidra till Västra Götalands utveckling inom 
hälsa, vård och omsorg. Färdplanen innehåller de områden som vi gemensamt 
prioriterar att kraftsamla kring. Den beskriver målbild, förändrade arbetssätt 
och förutsättningar för utvecklingen, där takten i omställningen mot en god 
och nära vård behöver öka fram till 2030. Västra Götalandsregionen och de 49 
kommunerna i Västra Götaland har olika ansvar, resurser och kunskaper, 
strategin ska bidra till ett kraftfullt genomförande. 

Ingen kan lösa dessa utmaningar på egen hand, men tillsammans kan vi bidra 
till en omställning mot en god och nära vård. 

Framgångsfaktorer för den nära vården är personcentrering som 
förhållningssätt, samverkan och tillit mellan kommun och Västra 
Götalandsregionen, VGR samt en gemensam målbild som visar riktningen. 

Länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen har i färdplanen valt att 
använda begreppet den enskilde; med det menar vi individ, patient, brukaren, 
eleven eller invånare.   
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2 Begreppet god och nära vård 
Nära vård är ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg. Den nära 
vården är inte en ny organisationsnivå, det är heller inte en benämning på 
dagens primärvård. Nära vård är snarare ett nytt synsätt och ett arbetssätt 
som ser annorlunda ut mot det vi idag har i Västra Götaland. 

Den närmsta vården är det som den enskilde kan ge sig själv: egenvården och 
det stöd kommuner och regionen kan ge för att möjliggöra det. I den nära 
vården är den enskilde och dess anhöriga medskapare till vården som har 
primärvården (region och kommunalt finansierad hälso- och sjukvård) som 
bas, vilket innebär ett skifte från dagens sjukhusbaserade specialistvård. Delar 
av den kommunala socialtjänsten, sjukhusvård, specialiserad öppenvård, 
ungdomsmottagning, elevhälsa, civilsamhället men även statliga myndigheter 
blir del av den nära vården. 

Hälso- och sjukvården består av många organisationer och den nära vården 
innehåller hela eller delar av dessa verksamheter, den inkluderar också 
övergångarna och hur väl vi förmår att överbrygga dessa och skapa en god och 
nära vård för den enskilde. För att klara det skapar vi nya arbetssätt så som 
mobila team, använder e-hälsans möjligheter, arbetar mer preventivt och 
proaktivt samt möter problemen uppströms.  

3 Varför behövs en omställning för en 
god och nära vård? 

3.1 Utmaningar inom demografin   
Den stora ökningen av de som är 80 år och äldre, kombinerat med en relativt 
sett lägre ökning av de som är i arbetsför ålder leder till att verksamheterna 
inom välfärdens områden inte kommer att kunna anställa personal i den 
utsträckning som det demografiska behovet medför. Det innebär ett behov av 
effektivare arbetssätt, mer hälsofrämjande och förebyggande arbete och att 
verksamheten behöver bli mer teknik- och digitaliseringsorienterade samt att 
samverkan måste öka. 

3.2 Bristande samordning 
Myndigheten för vård och omsorgsanalys är en myndighet under 
socialdepartementet som har uppskattat att cirka en miljon människor i 
Sverige behöver insatser från flera aktörer, samtidigt som de har nedsatt 
förmåga att själva samordna sitt stöd, sin vård och omsorgsinsatser. Men 
vården och omsorgen har inte organiserats för att möta den enskilde med 
sådana komplexa behov. Den medicinska och tekniska utvecklingen har 
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bidragit till att sjukvården blivit mer specialiserad vilket innebär att den 
enskilde kan behöva komma i kontakt med allt fler instanser för att få hjälp 
med sina problem. 

Mycket tyder på att samordningen i Sverige brister. I jämförelse med andra 
länder anser till exempel en mindre andel av de svenska patienterna att de får 
hjälp av sin ordinarie läkare eller annan vårdpersonal att planera vården som 
andra verksamheter ger. Endast drygt hälften svarar att de får denna hjälp, 
jämfört med 80 procent i länderna med bäst resultat. Inom socialtjänsten 
saknas dessvärre större studier av hur brukarna uppfattar samordningen men 
intervjuer med verksamhetsföreträdare vittnar om samordningsbrister även 
inom detta område (Vård- och omsorgsanalys). 

Bristande samordning bidrar ofta till en försämrad upplevelse för patienter 
och brukare samt till sämre stöd, vård och omsorg. När samordningen brister 
vältras dessutom ansvaret för att koordinera insatserna över på patienten, 
brukaren eller dennes närstående. Till exempel har samordningen kring äldre 
med flera kroniska sjukdomar och barn med funktionsnedsättning lyfts fram 
som områden med stora brister där anhöriga får bära ett stort ansvar.  

3.3 Ekonomi 
Omställningen mot god och nära vård, den pågående digitaliseringen samt att 
vi måste minska väntetider inom hälso- och sjukvården ställer stora krav på 
resursfördelningen. Arbetet måste vara långsiktigt. En resursöverföring från 
specialistvård till primärvård handlar inte enbart om ekonomi. Det handlar 
även om en succesiv överföring eller att tillgängliggöra resurser till den nära 
vården. 

Att följa det ekonomiska perspektivet över tid under den pågående 
omställningen är av största vikt, samtidigt bör det ekonomiska perspektivet 
kompletteras med övriga resurser i en löpande och transparant process. 

Välfärdens resurser ska räcka till mycket, vår demografiska situation visar på 
fler äldre och färre i arbetsför ålder de kommande åren. 

4 Syfte  
Syftet med Färdplanen - länsgemensamma strategin är att stödja 
omställningen till en god och nära vård, att främja hälsan hos befolkningen 
och utveckla vård och omsorg tillsammans utifrån den enskildes behov. 
Omställningen ska också bidra till att utveckla samverkanskulturen och öka 
tilliten mellan huvudmännen.  
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Färdplan - länsgemensam strategin för god och nära vård är en övergripande 
strategi och ska bidra till Västra Götalands utveckling inom hälsa, vård och 
omsorg. Den innehåller de områden som vi gemensamt prioriterar att 
kraftsamla kring.  

Följande politiska prioritering ska vara vägledande i framtagandet av 
färdplanen och Hälso- och sjukvårdsavtalet: 

1. Vad blir bäst för brukaren/patienten? 
2. Vad är bästa sättet att använda våra skattemedel ur ett samhälls-

/invånarperspektiv? 
3. Behöver vi överenskommelser eller avtal för att stödja detta? 

5 Parter  
Parterna är länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen och riktar sig 
till; vård och omsorg, socialtjänst, kommunal primärvård, förskola- och 
skolverksamhet, regional primärvård, specialistvård, tandvård samt 
hälsofrämjande och förebyggande områden. 

6 Giltighetstid  
Målsättningen är att färdplanen ska vara långsiktig och ange färdriktningen 
mot 2030. Avstämning med fördjupad uppföljning ska ske 2024 och 2028. 

 

7 Målbild Västra Götaland  
Målbilden ska ge en vägledning för hur vår samverkan 
kring hälsa, vård och omsorg i Västra Götaland ska vara 
utformad för att ge våra invånare förutsättningar för ett 
bra liv oavsett ålder eller diagnos. 

En god och nära vård  

• utgår från individuella förutsättningar och behov. 
• bygger på relationer, är hälsofrämjande, 

förebyggande och proaktiv. 
• bidrar till jämlik hälsa, trygghet och självständighet 

och grundas i gemensamt ansvarstagande och tillit.  
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8 Prioriterade målgrupper  
Vården behöver komma närmare patienten. Prioriterade målgrupper i den 
nära vården är personer som behöver insatser och samordning från både 
region och kommun oavsett ålder, diagnos eller funktionsnedsättning. 
Samverkan ska särskilt beakta barnkonventionens mål. 

Det innebär att alla berörda parter ska prioritera tid och resurser för 
samordning och samverkan. Det centrala är den personcentrerade vården som 
utgår från den enskildes förutsättningar och behov. 

9 Sex steg för att förändra och utveckla 
arbetssätt i samverkan 

För att uppnå målbilden för god och nära vård behöver stöd, vård och 
omsorgsstrukturen förändras. Förstärkning av en mer god och nära vård 
behöver ske i tätt samspel mellan den enskilde och huvudmännen som har 
ansvar för samma invånare.  

Sex förändrade arbetssätt: 

1. Öka hälsofrämjande och förebyggande insatser  
2. Utveckla personcentrerade arbetssätt 
3. Stärk samverkanskultur för att öka tillit mellan huvudmännen 
4. Stärk kontinuitet och samordningen mellan huvudmännen 
5. Utveckling av arbetssätt med stöd av digitalisering 
6. Utveckling av mobila team som stöd för vård i hemmet 

En omställning till god och nära vård innebär ett förändrat förhållningssätt, 
där det sker en förflyttning i såväl förhållningssätt som i sättet att arbeta.  

 

9.1 Öka hälsofrämjande och förebyggande 
insatser  

Förbättrad hälsa skapar stora vinster, både för den enskilde och för samhället. 
För att bidra till en mer jämlik hälsa och därmed minska skillnaderna behöver 
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det hälsofrämjande och förebyggande arbetet få en högre prioritering i det 
vardagliga arbetet. 

Tidiga insatser med familjebaserade arbetssätt och möjligheter till utbildning 
är viktiga beståndsdelar i ett robust och öppet Västra Götaland.  

Att ge stöd till individens egenvård och till anhöriga/närstående är angelägna 
områden. 

Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet är också angeläget för att hälso- 
och sjukvårdssystemet ska vara hållbart när fler lever längre med kroniska 
sjukdomar och vi får en äldre befolkning. Minskade hälsoklyftor och bättre 
möjligheter till utbildning för barn, unga och vuxna är viktiga beståndsdelar i 
ett robust och öppet Västra Götaland. Tidiga insatser för att ge barn och unga 
goda förutsättningar att klara grundskolan och gymnasiet betyder mycket för 
deras välmående och möjlighet till framtida försörjning och god hälsa där 
elevhälsan har en viktig roll.  

Arbetet behöver få en högre prioritering i det vardagliga arbetet i hälso- och 
sjukvården och inom den kommunala vård och omsorgen. 

Vi behöver gemensamt utveckla områden inom folkhälsan  

• social hållbarhet 
• stöd för individens egenvård 
• stöd till anhöriga/närstående 
• socialsamhället och frivilliga/volontärverksamhet. 

Den digitala utvecklingen kan bidra till såväl förebyggande som 
hälsofrämjande insatser. Alla människor ska ha möjlighet till ökad kontroll 
över sin egen hälsa, att kunna fatta informerade beslut och i större 
utsträckning klara sig själva. Olika digitala stödprogram, egenmonitorering 
och lättillgänglig information är exempel på nya arbetssätt.  

Huvudmännen bör var och en samt gemensamt öka tillgängligheten till 
förebyggande insatser. Särskilt fokus på gemensamma målgrupper. 

9.2 Utveckla Personcentrerade arbetssätt 
Inom hälso- och sjukvården pågår en utveckling till personcentrerade 
arbetssätt. Det personcentrerade arbetssättet syftar till att patienten är en 
medskapare i sin vård utifrån sina behov, erfarenheter och resurser. En 
patient får inte objektifieras till en sjuk kropp, ett tillstånd eller en diagnos. 
Arbetssättet innebär att utgångspunkten är den enskildes egna resurser och 
målsättningar med insatserna. Verksamheterna ska underlätta och motivera 
patienten och/eller närstående att vara delaktiga kring beslut som rör den 
egna personen. En person kan vara delaktig i vårdprocessen och beslut i olika 



90/22 Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård - KS2022/0674-3 Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård : Färdplan Länsgemensam strategi för god och nära vård

     Färdplan Länsgemensam strategi god och nära vård 

 
   Sida | 8  

 

hög grad och som professionell är det viktigt att i kommunikationen vara 
lyhörd för varje persons preferenser. 

Med detta som utgångspunkt görs en samordnad individuell plan (SIP) där 
patient och/eller närstående samt parter är delaktiga i hela processen. 
Delaktighet är grundläggande i personcentrerat arbetssätt och innebär bland 
annat att det finns utrymme för patienten och/eller närstående att uttrycka 
frågor och eventuell oro. 

9.3 Stärk samverkanskultur för att öka tillit 
mellan huvudmännen 

En av de viktigaste åtgärderna för att öka kraften i genomförandet är en 
organisationskultur baserad på tillit. Alla grupper i samverkan ska tydliggöra 
och skapa förutsättningar för en stark samverkan. I detta arbete krävs att 
struktur som hänger samman och att avtal och andra styrande dokument 
speglar en vilja av samsyn, samverkan och tillit. 

Några exempel från Socialstyrelsen som har lyfts fram särskilt som stöd för 
omställning mot en god och nära vård är följande:  

• Attityd- och kulturförändring för en god och nära vård som främjar 
samverkan  

• Kunskap om styrning och ledning av hälso- och sjukvård respektive 
socialtjänst för chefer i kommuner och regioner för att underlätta 
samverkan  

• Personcentrerat bemötande i såväl fysiska som digitala möte 

9.4 Stärk kontinuitet och samordningen mellan 
huvudmännen 

Vi behöver säkerställa kontinuiteten inom stöd, vård och omsorgsprocesser. I 
god och nära vård spelar kontinuitet en viktig roll, främst för den enskilde 
men också för verksamhetens effektivitet. När kontinuiteten brister är det 
sannolikt att den enskilde söker stöd, vård och omsorg i högre utsträckning. 
Genom kontinuitet i vård- och stödkontakten möjliggörs en relation som 
skapar tillit och trygghet hos den enskilde. Det ökar förutsättningarna för god 
och säker vård och omsorg. Det är särskilt angeläget för multisjuka i alla 
åldrar. 

Inom ramen för arbetet med Färdplan länsgemensamma strategin för god och 
nära vård ska den samordnade individuella planen, fast läkarkontakt, fast 
vårdkontakt samt fast omsorgskontakt utvecklas och stärkas. 
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9.4.1 Fast vårdkontakt och fast läkarkontakt 
Fast vårdkontakt och fast läkarkontakt i primärvården är de enda 
samordnarfunktioner som är lagreglerade. Den fasta läkarkontakten 
samordnar vården mellan olika vårdenheter. En fast vårdkontakt bör kunna 
bistå den enskilde i att samordna vårdens insatser, informera om 
vårdsituationen, förmedla kontakter och vara den enskildes kontaktperson för 
andra delar av hälso- och sjukvården samt för socialtjänst och andra 
myndigheter. 

9.4.2 Fast omsorgskontakt 
Med en fast omsorgskontakt i socialtjänsten kan stödet och hjälpen bättre 
anpassas till den enskildes behov och önskemål. Om rollen ges vissa 
förutsättningar kan den bidra till bättre kontinuitet och ökad trygghet för 
såväl omsorgstagare, som anhöriga och personalen. Samordningsvinster kan 
uppnås då den fasta omsorgskontakten utgör ett viktigt stöd till anhöriga och 
närstående samt i det tvärprofessionella arbetslaget.  

9.4.3 Samordnad individuell plan, SIP  
Samordnad individuell plan, SIP är den enskildes dokument och samtidigt ett 
verktyg för samverkan. SIP ska erbjudas alla oavsett ålder, diagnos, 
funktionsnedsättning eller behov och är patientens plan. SIP ger en samlad 
beskrivning av den enskildes pågående och planerade insatser, från kommun 
och region samt andra aktörer. Alla ska ha möjlighet att leva ett tryggt, 
meningsfullt och självständigt liv. Inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, 
förskola/skola ställs det stora krav på samordning. Arbetssätt som skapar 
tydlighet och överblick leder till förbättrad patientsäkerhet. 

9.4.4 Patientkontrakt 
Patientkontrakt består av flera delar som tillsammans ska bidra till 
samförstånd och delat ansvar mellan patienten och vården. Det har tillkommit 
för att uppnå delaktighet, samordning, tillgänglighet och samverkan inom 
regionens olika verksamheter. Patientkontraktet görs i första hand vid 
planering inom regionen och en SIP genomförs när det krävs samverkan 
mellan region och kommun. 

9.5 Utveckling av arbetssätt med stöd av 
digitalisering 

Teknisk utveckling, digitalisering och automation är starka drivkrafter i 
utvecklingen av vård och omsorg. Nya arbetssätt och verktyg inom e-
hälsoområdet utgör ett viktigt stöd och vård och omsorgen behöver utvecklas 
och organiseras gemensamt för att säkerställa kontinuitet, trygghet och 
resurseffektivitet. 
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9.6 Utveckling av mobila team som stöd för vård 
i hemmet  

Mobil nära vård gör det möjligt för patienter med komplexa vård- och 
omsorgsbehov att få vård i sitt eget hem, såväl ordinärt boende som särskilda 
boendeformer. Hälso- och sjukvård i hemmet bygger på samverkan mellan 
kommunens socialtjänst, primärvård (kommun och region) samt den 
specialiserade vården. Primärvården har patientansvar dygnet runt. Ett väl 
fungerande samarbete mellan primärvårdens två huvudmän och den 
specialiserade vården utifrån ett personcentrerat arbetssätt skapar trygghet 
och kontinuitet för både patient och medarbetare vilket leder till minskat 
behov av akuta vårdbesök. 

Den medicinska utvecklingen samt utvecklingen inom medicinteknik och 
digitalisering möjliggör andra arbetssätt exempelvis digitala vårdmöten och 
egenmonitorering. 

Målsättning för all hälso- och sjukvård är att ge förutsättningar för att 
patienten ska få ett självständigt liv med delaktighet och inflytande utifrån 
sina förutsättningar och preferenser.  

10 Stärk grundläggande förutsättningar 
i samverkan  

För att utveckla en god och nära vård i samverkan finns det grundläggande 
förutsättningar som behöver stärkas för att kunna genomföra de förändringar 
som krävs. 
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10.1 Digitala hjälpmedel/välfärdsteknik  
Digitaliseringen genomsyrar dagens samhälle. Rätt använd skapar 
digitaliseringen trygghet vilket stödjer den enskilde till egen vård och minskar 
därigenom behovet av vård. Det kan också bidra till ökad tillgänglighet och 
patientsäkerhet.  Samtidigt ökar behovet av att ta hänsyn till bedömningar av 
risk, etik och sårbarhet, bland annat kopplat till personlig integritet. Med hjälp 
av sammanhållna och användarvänliga IT-stöd kan information presenteras 
och överföras på ett säkrare och effektivare sätt och säkerställa koordinerade 
insatser till den enskilde. Därmed kan personal inom stöd, vård och omsorg, 
oberoende av geografiska, organisatoriska eller tekniska gränser, planera och 
utföra insatser av hög kvalitet. 

För personalen ska e-hälsolösningar vara ett konkret stöd. De ska göra det 
enklare att fatta beslut, minska administrationen och ge mer tid till det 
personliga mötet med patienter och brukare. 

Stöd och behandling via digitala tjänster samt digitala vårdmöten är redan 
etablerade arbetssätt. Dock behöver tjänsterna vidareutvecklas och bli en del 
av allas vardag. En samordnad utveckling är nödvändig i länet.  

10.2 Gemensam vårdinformation 
En patientsäker vård bygger på att information om den enskilde som behövs för 
vårdens genomförande finns tillgänglig. För att skapa en gemensam plattform krävs 
både samverkan och gemensamma arbetssätt. Digitalisering och informationsmiljö 
hänger tätt ihop och behöver prioriteras i samverkan.  

10.3 Kunskapsstyrning och 
kompetensutveckling i samverkan 

För att säkerställa kvaliteten i god och nära vård är det angeläget med löpande 
kompetensutveckling inom alla delar av välfärdens område. Det gäller alla 
personalkategorier. Utbildningssatsningar behöver gemensamt struktureras 
så att de enklare kan integreras och bidra till nya arbetssätt. 

Kunskapsstyrning handlar om att utveckla, sprida och använda bästa möjliga 
kunskap inom vård och omsorg och omfattar områdena; kunskapsstöd, 
uppföljning och analys. På sikt kan en gemensam informationsmiljö göra ny 
kunskap tillgänglig genom beslutsstöd och digitala utbildningar. 
Informationsmiljön behöver på sikt även omfatta socialtjänstens område för 
att säkerställa helhetsperspektiv för den enskilde. 

Vikten av forskning, utveckling och implementering av ny kunskap behöver 
lyftas fram. Den gemensamma tvärprofessionella forskningen inom välfärdens 
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område kan ge oss nödvändig kunskap om hur helheten för den enskilde kan 
utvecklas.  

Förutom att ta fram kunskapsstöd och implementera dem, behövs metoder för 
att omsätta ny kunskap till praktiskt arbete och att analysera resultat. Det ska 
sedan omsätts och integreras i löpande förbättringsarbete och lärande på ett 
systematiskt sätt. 

En gemensam, långsiktig och stabil struktur för kunskapsutveckling i länet ska 
ingå i arbetet framöver.  

Nya former för kunskapsutveckling som stödjer en god och säker, tillgänglig 
och effektiv vård och omsorg för invånarna i Västra Götaland bör tas fram och 
kopplas till nationella och regionala riktlinjer. Nya former för 
kunskapsutveckling som stödjer en god och säker vård och omsorg för 
invånarna i Västra Götaland bör tas fram och kopplas till nationella och 
regionala riktlinjer. 

Framtagandet av Länsgemensamma medicinska riktlinjer har startat. Detta 
ger oss en möjlighet att utforma vårdens processer på ett patientsäkert och 
gemensamt sätt. 

10.4 Kompetensförsörjning  
Vi behöver lösa vårdens och omsorgens kompetensförsörjning på ett 
långsiktigt, hållbart sätt och säkerställa att verksamheten har tillgång till 
medarbetare med rätt kompetens.  Vi behöver gemensamt bedöma tillgång 
och efterfrågan på personal och erbjuda kompetensutveckling och 
utbildningsstöd till våra medarbetare. Att attrahera och behålla kompetens är 
en gemensam investering. En samlad dialog med utbildningsanordnare och 
planering av verksamhetsförlagd utbildning stärker vård- och 
omsorgsområdet som helhet.  Det gör vi för att invånarna i Västra Götaland 
ska få tillgång till god vård på lika villkor.  

10.5 Verksamhetsutveckling och 
implementering  

Verksamhetsnära forskning och utveckling, med aktiv medverkan av den 
enskilde, kan tillsammans skapa förutsättningar för en kunskapsbaserad och 
nära vård. Den enskildes medverkan i utvecklingen av god och nära vård är en 
förutsättning för att utveckla innovativa lösningar och nya arbetssätt.  

För att nya verktyg och arbetssätt ska få genomslag krävs implementering. Det 
räcker sällan med att upprätta riktlinjer för att få genomslag inom 
verksamheterna. En ny riktlinje och/eller rutin måste förankras lokalt för att 
implementeringen ska lyckas.  
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Vi behöver utveckla utförandet av stöd, vård och omsorg inom god och nära 
vård utifrån ett personcentrerat förhållningssätt.  

11 Gemensamt ansvar - Ledning och 
styrning 

Huvudmän och vårdgivare behöver utveckla ett samarbete som upplevs 
gränslöst för den enskilde för att säkerställa ett gott stöd och en god vård och 
omsorg. Det är viktigt att den enskilde är med och har inflytande över sin vård 
och behandling.  

Inblandade – regionens olika verksamheter och kommunen, genom social- 
och skolförvaltning med flera – har ett särskilt ansvar att leda arbetet 
tillsammans. Brist på tillit mellan huvudmännen försvårar uppdraget till att 
utveckla en god och nära vård. Den samlade ledningen och styrningen behöver 
karaktäriseras av helhetssyn, samarbete och tillit, i såväl struktur som kultur 
och faktiska beslut. 

Ledarskapet och dialogens betydelse är viktig för att skapa förutsättningar för 
mod, vilja och uthållighet hos chefer och medarbetare i de förändringar som 
krävs.  

Inom Västra Götaland finns sen flera år tillbaka en utvecklad samverkan inom 
Vårdsamverkan mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen. 
Samrådsorganet (SRO) samt Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG, är den 
regionala ledningsstrukturen för samverkan mellan länets 49 kommuner och 
Västra Götalandsregionen. Det finns sex delregionala 
vårdsamverkansområden. Samverkan behöver ske på flera organisatoriska 
nivåer: länsgemensam, delregional och lokal nivå.  

12 Från Färdplan - länsgemensam 
strategi för god och nära vård till 
genomförande 

Färdplanen - länsgemensamma strategin för god och nära vård är ett 
dokument som anger inriktningen av utvecklingen inom god och nära vård för 
alla berörda aktörer och målgrupper. Till strategin kopplas handlingsplaner 
utifrån målgrupp med gemensamt framtagna aktiviteter, mål och indikatorer.  

På delregional nivå är uppdraget att vara ett stöd i implementering och 
uppföljning samt upprätta struktur för samverkansarenor mellan 
kommunerna och VGR på delregional och lokal nivå 
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Det är på lokal nivå; det där som det verkligen händer: utveckling av nya 
arbetssätt, implementering sker och utveckling av god och nära vård 
genomförs och utvärderas gemensamt. 

Kommuner och regionen behöver fortsätta utveckla ett samarbete som 
upplevs gränslöst för den enskilde för att säkerställa en god hälsa, vård och 
omsorg. Samarbetet behöver stärkas och utvecklas på lokal nivå och bli en del 
av det vardagliga arbetet.  

13 Länsgemensam uppföljning och 
analys  

Utifrån Färdplan - länsgemensamma strategin för god och nära vård, hälso- 
och sjukvårdsavtalet och tydliggörande av primärvårdsuppdraget i hälso- och 
sjukvårdslagen ska en gemensam analys och uppföljning löpande tas fram. 
Målsättningen att kunna följa utvecklingen mot en god och nära vård. 

Verksamheternas tillgång till gemensamma data för uppföljning, prioritering 
och förbättringsarbete är en viktig utvecklingsfråga. Inom ramen för SKR 
pågår ett arbete med att ta fram förslag till indikatorer inom nära vård. 

Ytterligare sätt att följa arbetet är att analysera de avvikelser som sker i 
samverkanssituationer.  Analyser av avvikelser ska göras lokalt, delregionalt 
samt länsgemensamt och ligga till grund för ett ständigt förbättringsarbete.  
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Västkoms st yrelse ställde sig bakom förslaget 2022-03-08.

Senaste versionerna av avtal, bilagor sam t presentat ioner f inns på följande länkar:

Länk t ill VästKom s styrelse 8/ 3

Presentat ionsm ater ial Hälso- och sjukvårdsavtalet m överenskom melser, Färdplan Nära
vård, PPT

Med vänlig hälsning

Gunnel Rydberg

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

Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare
Göteborgsregionen (GR)
Förbundsledningen



90/22 Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård - KS2022/0674-3 Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård : Expediering beslut i GR_s förbundsstyrelse  § 357 -  Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård.msg

Telefon: 031-335 50 74
SMS: 070-206 90 36
www.goteborgsregionen.se 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
 
Följ oss 
www.facebook.com/goteborgsregionen
www.linkedin.com/company/goteborgsregionen
 
Prenumerera
www.goteborgsregionen.se/nyhetsbrev
 
 
 



90/22 Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård - KS2022/0674-3 Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård : Protokoll VästKoms styrelse 8 mars 2022 _ver 2 - signerat.pdf

 

Västsvenska kommunalförbundens samorganisation 
Box 5073, 402 22 Göteborg  Besök: Anders Personsgatan 8, Göteborg  
E-post: info@vastkom.se    www.vastkom.se 
Org.nr: 858501-2084 

  

      
      

 PROTOKOLL  

  

VästKom Styrelse  
  

 Plats och tid:  Via Teams  
2022-03-08 
Kl. 9:00-11:00  

    
 
Beslutande:  
Axel Josefson, GR 
Ulf Olsson, Boråsregionen 
Martin Carling, Fyrbodal 
 
Annette Carlson, Boråsregionen  
Bengt Hilmersson, Boråsregionen  
Jessica Rodén, Boråsregionen 
Miguel Odhner, GR 
Marith Hesse, GR 
Marina Johansson, GR 
Ingemar Samuelsson, Fyrbodal 
Paul Åkerlund, Fyrbodal  
Johan Abrahamsson, Skaraborg 
Anna-Karin Skatt, Skaraborg  
Jonas Sundström, Skaraborg  

 
Övriga 
Jeanette Lämmel, Fyrbodal 
Magnus Haggren, Boråsregionen  
Kristofer Svensson, Skaraborg   
Helena Söderbäck, VästKom 
Johanna Hansson, VästKom 
 
Föredragande §13 
Karl Fors, VästKom 
 
Föredragande §14 och 15 
Anneli Bjerde, VästKom 
 
Föredragande §19 
Maria Sigroth, GR 
 
Frånvarande 
Katarina Jonsson, Skaraborg 
Liselotte Fröjd, Fyrbodal 
 
 
 
 

 
 Utses att justera  
 Underskrifter:    
     
Sekreterare  ……………………………………………………….….……..   
   Johanna Hansson, sekreterare VästKom   
   
    
Ordförande  ……………………………………………………….…………  

Axel Josefson 
             
     
Justerande  ……………………………………………………….….……….  

       Ulf Olsson 
  
 

Johanna Hansson (15 Mar 2022 16:45 GMT+1)

Ulf Olsson (18 Mar 2022 09:17 GMT+1)
Ulf Olsson

Axel Josefson (18 Mar 2022 15:24 GMT+1)
Axel Josefson
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Mötet öppnades av Axel Josefson och alla hälsades välkomna. Till justeringsperson valdes Ulf Olsson. 
Välkommen även till Jessica Rodén (s) från Mark som ersätter Stefan Carlsson i VästKom styrelse. 

 

§ 10  Lägesrapport från VD 

Föredragande Helena Söderbäck 
Se bifogat material 
 VD-rapport 22-03-08 
 

Beslut: Styrelsen noterar informationen  
 
 
§ 11   VästKom – att rusta för framtiden” 

Föredragande Helena Söderbäck 
Se bifogat material 
 Tjänsteutlåtande 20220301 Att rusta för framtiden 
 

Presentation av Förslag till handlingsplan. Tre frågor som medskick till Kommunalförbunden. 

Beslut: Styrelsen ställer sig bakom den föreslagna handlingsplanen som en utgångspunkt för det fortsatta 
utvecklingsarbetet inom VästKom med stöd av Governorapporten ”VästKom – att rusta för framtiden”.  
Styrelsen kommer att arbeta vidare med handlingsplanen vid mötet 22-05-10 under förutsättning att mötet 
genomförs med ledamöterna på plats. 
 
VD får i uppdrag att ta fram ett underlag med de frågeställningar som ska beredas inom respektive förbund 
som en förberedelse inför det kommande styrelsemötet samt att sammanställa inkomna synpunkter från 
kommunalförbunden.  
 
 
§ 12 Årsredovisning 2021 

Föredragande Helena Söderbäck, VästKom 
Se bifogat material  

 Tjänsteutlåtande Årsbokslut 20220308  
 Årsredovisning 2021 20220225 

Beslut: VästKoms styrelse beslutar att godkänna Årsredovisning 2021 och överlämnar denna till revisorerna 
och föreningsstämman för behandling. 
 
 
§ 13   Lägesrapport FVM 

Föredragande Karl Fors, VästKom 
Se bifogat material  

 Reklamation FVM - kommunpresentation 
 Projektdirektiv Kommun-FVM 190618 
 Underlag till Programstyrgruppen 
 
Genomgång av presentation från informationsmöten för koordinerat reklamationsförfarande till Cerner. 49 
kommuner lämnar in reklamation till Cerner Sverige AB då avtalet inte har uppfyllts. 
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Beslut: Styrelsen noterar informationen. 
 
 
§ 14  Färdplan Nära vård  

Föredragande Anneli Bjerde 
Se bifogat material  

 Tjänsteutlåtande Färdplan VästKom styrelse 220308 
Förslag Färdplan Länsgemensam strategi för god och nära vård 
Missiv Färdplan Länsgemensam strategi för god och nära vård 
VästKoms styrelse 220308 HoS-avtal Färdplan 

 

Beslut:    VästKoms styrelse ställer sig bakom förslaget till Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära 
vård och rekommenderar kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att ta egna beslut om att 
anta Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård.  .  
 
 
§ 15   HoS-avtalet 

Föredragande Anneli Bjerde, VästKom 
Se bifogat material  

 Tjänsteutlåtande HoS-avtalet VästKom styrelse 220308  
 Förslag Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser 
 Missiv Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser 
 
Diskussion förs om vad som händer om en kommun inte ställer sig bakom avtalet. Konstateras att det blir 
stora svårigheter då det reviderade Hälso-och sjukvårdsavtalet är ett ramavtal med delar som är lagstadgande 
för kommun och region.  

 
Beslut: VästKoms styrelse ställer sig bakom förslaget till reviderat Hälso-och sjukvårdsavtal med tillhörande 
överenskommelser och rekommenderar kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att ta egna 
beslut och teckna avtal med VGR.  
 
Protokollsanteckningar: 
 
Marina Johansson (S), GR, deltar inte i beslutet.  
 
Marina Johansson (S), GR, antecknar följande till protokollet:  
”Jag anser att sammantaget har inte stadens remissvar avseende det nya hälso- och sjukvårdsavtalet 
omhändertagits i den omfattning som jag hade önskat. Avtalet är nu i stort sett 20 år gammalt och har reviderats 
flera gånger under åren. Det behövs ett omtag med avtalet i sin helhet. Jag hade gärna sett att man tagit hänsyn 
till stadens synpunkter vad gäller exempelvis avtalstiden som jag anser är alltför lång, och en tydligare markering 
kring att det därefter ska till ett helt nytt avtal.  
 Marina Johansson (s) ” 
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§ 16 Tjänsteutlåtande Ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun 

     Se bifogat material  
Tjänsteutlåtande Ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun 
Hemsjukvård i annan kommun 2022 
Hemtjänst i annan kommun 2022 

 
Beslut: VästKoms styrelse beslutar att rekommendera kommunerna i länet, att för egen del besluta om en 
ersättningsnivå under 2022 för hemtjänst och hemsjukvård vid tillfällig vistelse i annan kommun än 
hemkommun, enligt nedan.  

∗ Ersättning för hemtjänst i annan kommun 2022 med 441 kr/timma.  
∗ Ersättning för hemsjukvård i annan kommun 2022 med 744 kr/timma. 

 
§ 17   Förändrad representation från GR i SRO 

Föredragande Helena Söderbäck 
Se bifogat material 
 Protokollsutdrag §339 
 

Ny representant från GR till SRO, Nina Miskovsky (m) ersätter Kent Lagrell (m). 

Beslut: Styrelsen noterar informationen 
 
 
§ 18  Rekryteringsprocess ny VD VästKom 

Föredragande Helena Söderbäck och Axel Josefson 
Se bifogat material 

 Förslag tidplan rekrytering ver 2  
Rekryteringsprocess VD VästKom ver 2 
 

Genomgång av rekryteringsprocessen.  

Beslut: Styrelsen ställer sig bakom den föreslagna rekryteringsprocessen. 
 
 
§ 19 Beredning inför BHU mötet den 8 mars. Nästa BHU 10 maj. 

Se särskild kallelse 
Fortsatt samverkan regional fysisk planering diskuterades. 
Det säkerhetspolitiska läget med anledning av kriget i Ukraina lyfts in på BHU:s dagordning. Särskilt fokus på 
Länsstyrelsens samordnande roll och Västra Götalandsregionens uppdrag.  
 
 
§ 20 Övriga frågor 

Ny Förbundsdirektör tillsatt för GR, Gitte Caous.  
Gitte tillträder 2 maj 2022. Helena Söderbäck fortsätter som tf. VD i VästKom på 50% fram till sista augusti 
2022. 
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Tack till förbundsdirektör Jeanette Lämmel som lämnar Fyrbodals kommunalförbund för nya 
utmaningar. 
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Förbundsstyrelsen – ärende 6 

Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Maria Ljung, Planeringsledare 

Datum: 2022-02-17 Diarienummer: 2021-00198 

 

Datum: åååå-mm-dd  

Färdplan - länsgemensam 
strategi för god och nära vård 

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslås, under förutsättning att SRO och Västkoms 

styrelses fattar samma beslut, ställa sig bakom och rekommendera 

medlemskommunerna att anta förslaget till färdplan - länsgemensam strategi 

för god och nära vård. 

Sammanfattning av ärendet 

Alla som bor och verkar i Västra Götaland ska kunna leva ett gott liv. Nyckeln 

till Västra Götalands långsiktiga attraktivitet och konkurrenskraft är vår 

gemensamma förmåga att vara innovativa och ställa om till ett hållbart 

samhälle. God och nära vård är riktningen i omställningsarbetet. 

Syftet med en omställning till en god och nära vård är att främja hälsan hos 

befolkningen och utveckla vård och omsorg tillsammans, utifrån den enskildes 

behov. 

Färdplanen är en övergripande länsgemensam strategi som ska bidra till 

Västra Götalands utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Den innehåller de 

områden som kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen 

gemensamt prioriterar att kraftsamla kring. Den beskriver målbild, förändrade 

arbetssätt och förutsättningar för utvecklingen, där takten i omställningen mot 

en god och nära vård behöver öka fram till 2030. Den länsgemensamma 

strategin ska bidra till ett kraftfullt genomförande. 

Framgångsfaktorer för den nära vården är personcentrering som 

förhållningssätt, samverkan och tillit mellan kommunerna i Västra Götaland 

och Västra Götalandsregionen samt en gemensam målbild som visar 

färdriktningen. 

SRO kommer behandla ärendet 2022-02-24. Förslag till beslut är att ställa 

sig bakom Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård och 

rekommendera samtliga parter att var för sig besluta om att anta Färdplanen.  

Västkoms styrelse behandlar ärendet 2022-03-14. 

Beslutsunderlag 

• Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård  

• Utkast Missiv till SRO 2022-02-24 
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Förbundsstyrelsen – ärende 6 

Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Maria Ljung, Planeringsledare 

Datum: 2022-02-17 Diarienummer: 2021-00198 

 

  

 

BESKRIVNING AV ÄRENDET 

Bakgrund och syfte 

Nationellt pågår ett omställningsarbete där både kommunal och regional 

primärvård, är navet i vården och samspelar med socialtjänsten. Målet med 

omställningen är att patienten får en god, nära, samordnad och hälsofrämjande 

vård och är delaktig utifrån sina förutsättningar och preferenser 

SRO gav direktörerna på VästKom och Västra Götalandsregionen att i 

samverkan ta fram en färdplan för omställningen till en god och nära vård. Ett 

dialogunderlag togs fram under 2020. Dialog har därefter förts inom 

delregional vårdsamverkan. Göteborgsregionens styrgrupp för Social Välfärd 

och strategiska chefsnätverk har fått regelbunden rapportering och haft dialog 

med VästKom. En remissversion har varit klar sedan våren 2021.  

Sammanfattning av ändringar från remissversion 

Färdplanen - länsgemensam strategi för god och nära vård har kompletterats 

med att den ska beakta barnkonventionens mål samt de länsgemensamma mål 

som sätts i den Regionala utvecklingsplanen (RUS). 

Målgruppen har omformulerats sedan remissversionen för att minska risken 

för exkludering. Målgruppen är personer som behöver insatser och samordning 

från både region och kommun oavsett ålder, diagnos eller 

funktionsnedsättning. 

Färdplanen - länsgemensam strategi för god och nära vård innehåller 

gemensamt prioriterade områden att kraftsamla kring. Sex förändrade 

arbetssätt beskrivs. Området “utveckling av mobila team som stöd för vård i 

hemmet” har reviderats. Primärvården har patientansvar dygnet runt och 

primärvården består av två huvudmän. 

Länsgemensam uppföljning, analys och utveckling  

Under arbete med Färdplan, Hälso- och sjukvårdsavtalet och 

överenskommelserna har utvecklingsområden identifierats. De kommer 

omhändertas för att omsättas i Färdplan länsgemensam strategi för god och 

nära vård. Utvecklingsområdena kommer redovisas löpande på 

vardsamverkan.se. Genom länsgemensam uppföljning och analys följs både 

avtal och utveckling i sin helhet. 

Bedömning 

Göteborgsregionen bedömer att Färdplan - länsgemensam strategi för god och 

nära vård ger en riktning och bidrar till Västra Götalands utveckling inom 

hälsa, vård och omsorg. 
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Förbundsstyrelsen – ärende 6 

Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Maria Ljung, Planeringsledare 

Datum: 2022-02-17 Diarienummer: 2021-00198 

 

  

 

Helena Söderbäck  

Förbundsdirektör 

 

Lena Holmlund 

Avdelningschef 

 

Skickas till  

Västra Götalandsregionen 

SRO 

Västkom 

Medlemskommunerna 
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F Ö R S L A G  

S T R A T E G I  

Färdplan – länsgemensam strategi för  

god och nära vård 

Gällande länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen 

Riktar sig till; vård och omsorg, socialtjänst, kommunalt och regionalt finansierad 

hälso- och sjukvård, skolverksamheterna, tandvård samt hälsofrämjande och 

förebyggande områden. 
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1 Inledning: Tillsammans för en hållbar 

omställning till en god och nära vård 
Alla som bor och verkar i Västra Götaland ska kunna leva ett gott liv. Nyckeln 

till Västra Götalands långsiktiga attraktivitet och konkurrenskraft är vår 

gemensamma förmåga att vara innovativa och ställa om till ett hållbart 

samhälle. God och nära vård är riktningen i omställningsarbetet. 

Syftet med en omställning till en god och nära vård är att främja hälsan hos 

befolkningen och utveckla vård och omsorg tillsammans, utifrån den enskildes 

behov. Den ska beakta barnkonventionens mål samt de länsgemensamma mål 

som sätts i den Regionala utvecklingsplanen (RUS). Omställningen ska också 

bidra till att utveckla samverkanskulturen och öka tilliten mellan 

huvudmännen.  

Färdplanen - länsgemensamma strategin för god och nära vård är en 

övergripande strategi som ska bidra till Västra Götalands utveckling inom 

hälsa, vård och omsorg. Färdplanen innehåller de områden som vi gemensamt 

prioriterar att kraftsamla kring. Den beskriver målbild, förändrade arbetssätt 

och förutsättningar för utvecklingen, där takten i omställningen mot en god 

och nära vård behöver öka fram till 2030. Västra Götalandsregionen och de 49 

kommunerna i Västra Götaland har olika ansvar, resurser och kunskaper, 

strategin ska bidra till ett kraftfullt genomförande. 

Ingen kan lösa dessa utmaningar på egen hand, men tillsammans kan vi bidra 

till en omställning mot en god och nära vård. 

Framgångsfaktorer för den nära vården är personcentrering som 

förhållningssätt, samverkan och tillit mellan kommun och Västra 

Götalandsregionen, VGR samt en gemensam målbild som visar riktningen. 

Länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen har i färdplanen valt att 

använda begreppet den enskilde; med det menar vi individ, patient, brukaren, 

eleven eller invånare.   
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2 Begreppet god och nära vård 
Nära vård är ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg. Den nära 

vården är inte en ny organisationsnivå, det är heller inte en benämning på 

dagens primärvård. Nära vård är snarare ett nytt synsätt och ett arbetssätt 

som ser annorlunda ut mot det vi idag har i Västra Götaland. 

Den närmsta vården är det som den enskilde kan ge sig själv: egenvården och 

det stöd kommuner och regionen kan ge för att möjliggöra det. I den nära 

vården är den enskilde och dess anhöriga medskapare till vården som har 

primärvården (region och kommunalt finansierad hälso- och sjukvård) som 

bas, vilket innebär ett skifte från dagens sjukhusbaserade specialistvård. Delar 

av den kommunala socialtjänsten, sjukhusvård, specialiserad öppenvård, 

ungdomsmottagning, elevhälsa, civilsamhället men även statliga myndigheter 

blir del av den nära vården. 

Hälso- och sjukvården består av många organisationer och den nära vården 

innehåller hela eller delar av dessa verksamheter, den inkluderar också 

övergångarna och hur väl vi förmår att överbrygga dessa och skapa en god och 

nära vård för den enskilde. För att klara det skapar vi nya arbetssätt så som 

mobila team, använder e-hälsans möjligheter, arbetar mer preventivt och 

proaktivt samt möter problemen uppströms.  

3 Varför behövs en omställning för en 

god och nära vård? 

3.1 Utmaningar inom demografin   

Den stora ökningen av de som är 80 år och äldre, kombinerat med en relativt 

sett lägre ökning av de som är i arbetsför ålder leder till att verksamheterna 

inom välfärdens områden inte kommer att kunna anställa personal i den 

utsträckning som det demografiska behovet medför. Det innebär ett behov av 

effektivare arbetssätt, mer hälsofrämjande och förebyggande arbete och att 

verksamheten behöver bli mer teknik- och digitaliseringsorienterade samt att 

samverkan måste öka. 

3.2 Bristande samordning 

Myndigheten för vård och omsorgsanalys är en myndighet under 

socialdepartementet som har uppskattat att cirka en miljon människor i 

Sverige behöver insatser från flera aktörer, samtidigt som de har nedsatt 

förmåga att själva samordna sitt stöd, sin vård och omsorgsinsatser. Men 

vården och omsorgen har inte organiserats för att möta den enskilde med 

sådana komplexa behov. Den medicinska och tekniska utvecklingen har 
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bidragit till att sjukvården blivit mer specialiserad vilket innebär att den 

enskilde kan behöva komma i kontakt med allt fler instanser för att få hjälp 

med sina problem. 

Mycket tyder på att samordningen i Sverige brister. I jämförelse med andra 

länder anser till exempel en mindre andel av de svenska patienterna att de får 

hjälp av sin ordinarie läkare eller annan vårdpersonal att planera vården som 

andra verksamheter ger. Endast drygt hälften svarar att de får denna hjälp, 

jämfört med 80 procent i länderna med bäst resultat. Inom socialtjänsten 

saknas dessvärre större studier av hur brukarna uppfattar samordningen men 

intervjuer med verksamhetsföreträdare vittnar om samordningsbrister även 

inom detta område (Vård- och omsorgsanalys). 

Bristande samordning bidrar ofta till en försämrad upplevelse för patienter 

och brukare samt till sämre stöd, vård och omsorg. När samordningen brister 

vältras dessutom ansvaret för att koordinera insatserna över på patienten, 

brukaren eller dennes närstående. Till exempel har samordningen kring äldre 

med flera kroniska sjukdomar och barn med funktionsnedsättning lyfts fram 

som områden med stora brister där anhöriga får bära ett stort ansvar.  

3.3 Ekonomi 

Omställningen mot god och nära vård, den pågående digitaliseringen samt att 

vi måste minska väntetider inom hälso- och sjukvården ställer stora krav på 

resursfördelningen. Arbetet måste vara långsiktigt. En resursöverföring från 

specialistvård till primärvård handlar inte enbart om ekonomi. Det handlar 

även om en succesiv överföring eller att tillgängliggöra resurser till den nära 

vården. 

Att följa det ekonomiska perspektivet över tid under den pågående 

omställningen är av största vikt, samtidigt bör det ekonomiska perspektivet 

kompletteras med övriga resurser i en löpande och transparant process. 

Välfärdens resurser ska räcka till mycket, vår demografiska situation visar på 

fler äldre och färre i arbetsför ålder de kommande åren. 

4 Syfte  
Syftet med Färdplanen - länsgemensamma strategin är att stödja 

omställningen till en god och nära vård, att främja hälsan hos befolkningen 

och utveckla vård och omsorg tillsammans utifrån den enskildes behov. 

Omställningen ska också bidra till att utveckla samverkanskulturen och öka 

tilliten mellan huvudmännen.  
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Färdplan - länsgemensam strategin för god och nära vård är en övergripande 

strategi och ska bidra till Västra Götalands utveckling inom hälsa, vård och 

omsorg. Den innehåller de områden som vi gemensamt prioriterar att 

kraftsamla kring.  

Följande politiska prioritering ska vara vägledande i framtagandet av 

färdplanen och Hälso- och sjukvårdsavtalet: 

1. Vad blir bäst för brukaren/patienten? 

2. Vad är bästa sättet att använda våra skattemedel ur ett samhälls-

/invånarperspektiv? 

3. Behöver vi överenskommelser eller avtal för att stödja detta? 

5 Parter  
Parterna är länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen och riktar sig 

till; vård och omsorg, socialtjänst, kommunal primärvård, förskola- och 

skolverksamhet, regional primärvård, specialistvård, tandvård samt 

hälsofrämjande och förebyggande områden. 

6 Giltighetstid  
Målsättningen är att färdplanen ska vara långsiktig och ange färdriktningen 

mot 2030. Avstämning med fördjupad uppföljning ska ske 2024 och 2028. 

 

7 Målbild Västra Götaland  
Målbilden ska ge en vägledning för hur vår samverkan 

kring hälsa, vård och omsorg i Västra Götaland ska vara 

utformad för att ge våra invånare förutsättningar för ett 

bra liv oavsett ålder eller diagnos. 

En god och nära vård  

• utgår från individuella förutsättningar och behov. 

• bygger på relationer, är hälsofrämjande, 

förebyggande och proaktiv. 

• bidrar till jämlik hälsa, trygghet och självständighet 

och grundas i gemensamt ansvarstagande och tillit.  
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8 Prioriterade målgrupper  
Vården behöver komma närmare patienten. Prioriterade målgrupper i den 

nära vården är personer som behöver insatser och samordning från både 

region och kommun oavsett ålder, diagnos eller funktionsnedsättning. 

Samverkan ska särskilt beakta barnkonventionens mål. 

Det innebär att alla berörda parter ska prioritera tid och resurser för 

samordning och samverkan. Det centrala är den personcentrerade vården som 

utgår från den enskildes förutsättningar och behov. 

9 Sex steg för att förändra och utveckla 

arbetssätt i samverkan 
För att uppnå målbilden för god och nära vård behöver stöd, vård och 

omsorgsstrukturen förändras. Förstärkning av en mer god och nära vård 

behöver ske i tätt samspel mellan den enskilde och huvudmännen som har 

ansvar för samma invånare.  

Sex förändrade arbetssätt: 

1. Öka hälsofrämjande och förebyggande insatser  

2. Utveckla personcentrerade arbetssätt 

3. Stärk samverkanskultur för att öka tillit mellan huvudmännen 

4. Stärk kontinuitet och samordningen mellan huvudmännen 

5. Utveckling av arbetssätt med stöd av digitalisering 

6. Utveckling av mobila team som stöd för vård i hemmet 

En omställning till god och nära vård innebär ett förändrat förhållningssätt, 

där det sker en förflyttning i såväl förhållningssätt som i sättet att arbeta.  

 

9.1 Öka hälsofrämjande och förebyggande 

insatser  

Förbättrad hälsa skapar stora vinster, både för den enskilde och för samhället. 

För att bidra till en mer jämlik hälsa och därmed minska skillnaderna behöver 
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det hälsofrämjande och förebyggande arbetet få en högre prioritering i det 

vardagliga arbetet. 

Tidiga insatser med familjebaserade arbetssätt och möjligheter till utbildning 

är viktiga beståndsdelar i ett robust och öppet Västra Götaland.  

Att ge stöd till individens egenvård och till anhöriga/närstående är angelägna 

områden. 

Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet är också angeläget för att hälso- 

och sjukvårdssystemet ska vara hållbart när fler lever längre med kroniska 

sjukdomar och vi får en äldre befolkning. Minskade hälsoklyftor och bättre 

möjligheter till utbildning för barn, unga och vuxna är viktiga beståndsdelar i 

ett robust och öppet Västra Götaland. Tidiga insatser för att ge barn och unga 

goda förutsättningar att klara grundskolan och gymnasiet betyder mycket för 

deras välmående och möjlighet till framtida försörjning och god hälsa där 

elevhälsan har en viktig roll.  

Arbetet behöver få en högre prioritering i det vardagliga arbetet i hälso- och 

sjukvården och inom den kommunala vård och omsorgen. 

Vi behöver gemensamt utveckla områden inom folkhälsan  

• social hållbarhet 

• stöd för individens egenvård 

• stöd till anhöriga/närstående 

• socialsamhället och frivilliga/volontärverksamhet. 

Den digitala utvecklingen kan bidra till såväl förebyggande som 

hälsofrämjande insatser. Alla människor ska ha möjlighet till ökad kontroll 

över sin egen hälsa, att kunna fatta informerade beslut och i större 

utsträckning klara sig själva. Olika digitala stödprogram, egenmonitorering 

och lättillgänglig information är exempel på nya arbetssätt.  

Huvudmännen bör var och en samt gemensamt öka tillgängligheten till 

förebyggande insatser. Särskilt fokus på gemensamma målgrupper. 

9.2 Utveckla Personcentrerade arbetssätt 

Inom hälso- och sjukvården pågår en utveckling till personcentrerade 

arbetssätt. Det personcentrerade arbetssättet syftar till att patienten är en 

medskapare i sin vård utifrån sina behov, erfarenheter och resurser. En 

patient får inte objektifieras till en sjuk kropp, ett tillstånd eller en diagnos. 

Arbetssättet innebär att utgångspunkten är den enskildes egna resurser och 

målsättningar med insatserna. Verksamheterna ska underlätta och motivera 

patienten och/eller närstående att vara delaktiga kring beslut som rör den 

egna personen. En person kan vara delaktig i vårdprocessen och beslut i olika 
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hög grad och som professionell är det viktigt att i kommunikationen vara 

lyhörd för varje persons preferenser. 

Med detta som utgångspunkt görs en samordnad individuell plan (SIP) där 

patient och/eller närstående samt parter är delaktiga i hela processen. 

Delaktighet är grundläggande i personcentrerat arbetssätt och innebär bland 

annat att det finns utrymme för patienten och/eller närstående att uttrycka 

frågor och eventuell oro. 

9.3 Stärk samverkanskultur för att öka tillit 

mellan huvudmännen 

En av de viktigaste åtgärderna för att öka kraften i genomförandet är en 

organisationskultur baserad på tillit. Alla grupper i samverkan ska tydliggöra 

och skapa förutsättningar för en stark samverkan. I detta arbete krävs att 

struktur som hänger samman och att avtal och andra styrande dokument 

speglar en vilja av samsyn, samverkan och tillit. 

Några exempel från Socialstyrelsen som har lyfts fram särskilt som stöd för 

omställning mot en god och nära vård är följande:  

• Attityd- och kulturförändring för en god och nära vård som främjar 

samverkan  

• Kunskap om styrning och ledning av hälso- och sjukvård respektive 

socialtjänst för chefer i kommuner och regioner för att underlätta 

samverkan  

• Personcentrerat bemötande i såväl fysiska som digitala möte 

9.4 Stärk kontinuitet och samordningen mellan 

huvudmännen 

Vi behöver säkerställa kontinuiteten inom stöd, vård och omsorgsprocesser. I 

god och nära vård spelar kontinuitet en viktig roll, främst för den enskilde 

men också för verksamhetens effektivitet. När kontinuiteten brister är det 

sannolikt att den enskilde söker stöd, vård och omsorg i högre utsträckning. 

Genom kontinuitet i vård- och stödkontakten möjliggörs en relation som 

skapar tillit och trygghet hos den enskilde. Det ökar förutsättningarna för god 

och säker vård och omsorg. Det är särskilt angeläget för multisjuka i alla 

åldrar. 

Inom ramen för arbetet med Färdplan länsgemensamma strategin för god och 

nära vård ska den samordnade individuella planen, fast läkarkontakt, fast 

vårdkontakt samt fast omsorgskontakt utvecklas och stärkas. 
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9.4.1 Fast vårdkontakt och fast läkarkontakt 
Fast vårdkontakt och fast läkarkontakt i primärvården är de enda 

samordnarfunktioner som är lagreglerade. Den fasta läkarkontakten 

samordnar vården mellan olika vårdenheter. En fast vårdkontakt bör kunna 

bistå den enskilde i att samordna vårdens insatser, informera om 

vårdsituationen, förmedla kontakter och vara den enskildes kontaktperson för 

andra delar av hälso- och sjukvården samt för socialtjänst och andra 

myndigheter. 

9.4.2 Fast omsorgskontakt 
Med en fast omsorgskontakt i socialtjänsten kan stödet och hjälpen bättre 

anpassas till den enskildes behov och önskemål. Om rollen ges vissa 

förutsättningar kan den bidra till bättre kontinuitet och ökad trygghet för 

såväl omsorgstagare, som anhöriga och personalen. Samordningsvinster kan 

uppnås då den fasta omsorgskontakten utgör ett viktigt stöd till anhöriga och 

närstående samt i det tvärprofessionella arbetslaget.  

9.4.3 Samordnad individuell plan, SIP  
Samordnad individuell plan, SIP är den enskildes dokument och samtidigt ett 

verktyg för samverkan. SIP ska erbjudas alla oavsett ålder, diagnos, 

funktionsnedsättning eller behov och är patientens plan. SIP ger en samlad 

beskrivning av den enskildes pågående och planerade insatser, från kommun 

och region samt andra aktörer. Alla ska ha möjlighet att leva ett tryggt, 

meningsfullt och självständigt liv. Inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, 

förskola/skola ställs det stora krav på samordning. Arbetssätt som skapar 

tydlighet och överblick leder till förbättrad patientsäkerhet. 

9.4.4 Patientkontrakt 
Patientkontrakt består av flera delar som tillsammans ska bidra till 

samförstånd och delat ansvar mellan patienten och vården. Det har tillkommit 

för att uppnå delaktighet, samordning, tillgänglighet och samverkan inom 

regionens olika verksamheter. Patientkontraktet görs i första hand vid 

planering inom regionen och en SIP genomförs när det krävs samverkan 

mellan region och kommun. 

9.5 Utveckling av arbetssätt med stöd av 

digitalisering 

Teknisk utveckling, digitalisering och automation är starka drivkrafter i 

utvecklingen av vård och omsorg. Nya arbetssätt och verktyg inom e-

hälsoområdet utgör ett viktigt stöd och vård och omsorgen behöver utvecklas 

och organiseras gemensamt för att säkerställa kontinuitet, trygghet och 

resurseffektivitet. 
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9.6 Utveckling av mobila team som stöd för vård 

i hemmet  

Mobil nära vård gör det möjligt för patienter med komplexa vård- och 

omsorgsbehov att få vård i sitt eget hem, såväl ordinärt boende som särskilda 

boendeformer. Hälso- och sjukvård i hemmet bygger på samverkan mellan 

kommunens socialtjänst, primärvård (kommun och region) samt den 

specialiserade vården. Primärvården har patientansvar dygnet runt. Ett väl 

fungerande samarbete mellan primärvårdens två huvudmän och den 

specialiserade vården utifrån ett personcentrerat arbetssätt skapar trygghet 

och kontinuitet för både patient och medarbetare vilket leder till minskat 

behov av akuta vårdbesök. 

Den medicinska utvecklingen samt utvecklingen inom medicinteknik och 

digitalisering möjliggör andra arbetssätt exempelvis digitala vårdmöten och 

egenmonitorering. 

Målsättning för all hälso- och sjukvård är att ge förutsättningar för att 

patienten ska få ett självständigt liv med delaktighet och inflytande utifrån 

sina förutsättningar och preferenser.  

10 Stärk grundläggande förutsättningar 

i samverkan  
För att utveckla en god och nära vård i samverkan finns det grundläggande 

förutsättningar som behöver stärkas för att kunna genomföra de förändringar 

som krävs. 
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10.1 Digitala hjälpmedel/välfärdsteknik  

Digitaliseringen genomsyrar dagens samhälle. Rätt använd skapar 

digitaliseringen trygghet vilket stödjer den enskilde till egen vård och minskar 

därigenom behovet av vård. Det kan också bidra till ökad tillgänglighet och 

patientsäkerhet.  Samtidigt ökar behovet av att ta hänsyn till bedömningar av 

risk, etik och sårbarhet, bland annat kopplat till personlig integritet. Med hjälp 

av sammanhållna och användarvänliga IT-stöd kan information presenteras 

och överföras på ett säkrare och effektivare sätt och säkerställa koordinerade 

insatser till den enskilde. Därmed kan personal inom stöd, vård och omsorg, 

oberoende av geografiska, organisatoriska eller tekniska gränser, planera och 

utföra insatser av hög kvalitet. 

För personalen ska e-hälsolösningar vara ett konkret stöd. De ska göra det 

enklare att fatta beslut, minska administrationen och ge mer tid till det 

personliga mötet med patienter och brukare. 

Stöd och behandling via digitala tjänster samt digitala vårdmöten är redan 

etablerade arbetssätt. Dock behöver tjänsterna vidareutvecklas och bli en del 

av allas vardag. En samordnad utveckling är nödvändig i länet.  

10.2 Gemensam vårdinformation 

En patientsäker vård bygger på att information om den enskilde som behövs för 

vårdens genomförande finns tillgänglig. För att skapa en gemensam plattform krävs 

både samverkan och gemensamma arbetssätt. Digitalisering och informationsmiljö 

hänger tätt ihop och behöver prioriteras i samverkan.  

10.3 Kunskapsstyrning och 

kompetensutveckling i samverkan 

För att säkerställa kvaliteten i god och nära vård är det angeläget med löpande 

kompetensutveckling inom alla delar av välfärdens område. Det gäller alla 

personalkategorier. Utbildningssatsningar behöver gemensamt struktureras 

så att de enklare kan integreras och bidra till nya arbetssätt. 

Kunskapsstyrning handlar om att utveckla, sprida och använda bästa möjliga 

kunskap inom vård och omsorg och omfattar områdena; kunskapsstöd, 

uppföljning och analys. På sikt kan en gemensam informationsmiljö göra ny 

kunskap tillgänglig genom beslutsstöd och digitala utbildningar. 

Informationsmiljön behöver på sikt även omfatta socialtjänstens område för 

att säkerställa helhetsperspektiv för den enskilde. 

Vikten av forskning, utveckling och implementering av ny kunskap behöver 

lyftas fram. Den gemensamma tvärprofessionella forskningen inom välfärdens 
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område kan ge oss nödvändig kunskap om hur helheten för den enskilde kan 

utvecklas.  

Förutom att ta fram kunskapsstöd och implementera dem, behövs metoder för 

att omsätta ny kunskap till praktiskt arbete och att analysera resultat. Det ska 

sedan omsätts och integreras i löpande förbättringsarbete och lärande på ett 

systematiskt sätt. 

En gemensam, långsiktig och stabil struktur för kunskapsutveckling i länet ska 

ingå i arbetet framöver.  

Nya former för kunskapsutveckling som stödjer en god och säker, tillgänglig 

och effektiv vård och omsorg för invånarna i Västra Götaland bör tas fram och 

kopplas till nationella och regionala riktlinjer. Nya former för 

kunskapsutveckling som stödjer en god och säker vård och omsorg för 

invånarna i Västra Götaland bör tas fram och kopplas till nationella och 

regionala riktlinjer. 

Framtagandet av Länsgemensamma medicinska riktlinjer har startat. Detta 

ger oss en möjlighet att utforma vårdens processer på ett patientsäkert och 

gemensamt sätt. 

10.4 Kompetensförsörjning  

Vi behöver lösa vårdens och omsorgens kompetensförsörjning på ett 

långsiktigt, hållbart sätt och säkerställa att verksamheten har tillgång till 

medarbetare med rätt kompetens.  Vi behöver gemensamt bedöma tillgång 

och efterfrågan på personal och erbjuda kompetensutveckling och 

utbildningsstöd till våra medarbetare. Att attrahera och behålla kompetens är 

en gemensam investering. En samlad dialog med utbildningsanordnare och 

planering av verksamhetsförlagd utbildning stärker vård- och 

omsorgsområdet som helhet.  Det gör vi för att invånarna i Västra Götaland 

ska få tillgång till god vård på lika villkor.  

10.5 Verksamhetsutveckling och 

implementering  

Verksamhetsnära forskning och utveckling, med aktiv medverkan av den 

enskilde, kan tillsammans skapa förutsättningar för en kunskapsbaserad och 

nära vård. Den enskildes medverkan i utvecklingen av god och nära vård är en 

förutsättning för att utveckla innovativa lösningar och nya arbetssätt.  

För att nya verktyg och arbetssätt ska få genomslag krävs implementering. Det 

räcker sällan med att upprätta riktlinjer för att få genomslag inom 

verksamheterna. En ny riktlinje och/eller rutin måste förankras lokalt för att 

implementeringen ska lyckas.  
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Vi behöver utveckla utförandet av stöd, vård och omsorg inom god och nära 

vård utifrån ett personcentrerat förhållningssätt.  

11 Gemensamt ansvar - Ledning och 

styrning 
Huvudmän och vårdgivare behöver utveckla ett samarbete som upplevs 

gränslöst för den enskilde för att säkerställa ett gott stöd och en god vård och 

omsorg. Det är viktigt att den enskilde är med och har inflytande över sin vård 

och behandling.  

Inblandade – regionens olika verksamheter och kommunen, genom social- 

och skolförvaltning med flera – har ett särskilt ansvar att leda arbetet 

tillsammans. Brist på tillit mellan huvudmännen försvårar uppdraget till att 

utveckla en god och nära vård. Den samlade ledningen och styrningen behöver 

karaktäriseras av helhetssyn, samarbete och tillit, i såväl struktur som kultur 

och faktiska beslut. 

Ledarskapet och dialogens betydelse är viktig för att skapa förutsättningar för 

mod, vilja och uthållighet hos chefer och medarbetare i de förändringar som 

krävs.  

Inom Västra Götaland finns sen flera år tillbaka en utvecklad samverkan inom 

Vårdsamverkan mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen. 

Samrådsorganet (SRO) samt Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG, är den 

regionala ledningsstrukturen för samverkan mellan länets 49 kommuner och 

Västra Götalandsregionen. Det finns sex delregionala 

vårdsamverkansområden. Samverkan behöver ske på flera organisatoriska 

nivåer: länsgemensam, delregional och lokal nivå.  

12 Från Färdplan - länsgemensam 

strategi för god och nära vård till 

genomförande 
Färdplanen - länsgemensamma strategin för god och nära vård är ett 

dokument som anger inriktningen av utvecklingen inom god och nära vård för 

alla berörda aktörer och målgrupper. Till strategin kopplas handlingsplaner 

utifrån målgrupp med gemensamt framtagna aktiviteter, mål och indikatorer.  

På delregional nivå är uppdraget att vara ett stöd i implementering och 

uppföljning samt upprätta struktur för samverkansarenor mellan 

kommunerna och VGR på delregional och lokal nivå 



90/22 Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård - KS2022/0674-3 Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård : Ärende 6 - Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård.pdf

     Färdplan Länsgemensam strategi god och nära vård 

 

   Sida | 14  
 

Det är på lokal nivå; det där som det verkligen händer: utveckling av nya 

arbetssätt, implementering sker och utveckling av god och nära vård 

genomförs och utvärderas gemensamt. 

Kommuner och regionen behöver fortsätta utveckla ett samarbete som 

upplevs gränslöst för den enskilde för att säkerställa en god hälsa, vård och 

omsorg. Samarbetet behöver stärkas och utvecklas på lokal nivå och bli en del 

av det vardagliga arbetet.  

13 Länsgemensam uppföljning och 

analys  
Utifrån Färdplan - länsgemensamma strategin för god och nära vård, hälso- 

och sjukvårdsavtalet och tydliggörande av primärvårdsuppdraget i hälso- och 

sjukvårdslagen ska en gemensam analys och uppföljning löpande tas fram. 

Målsättningen att kunna följa utvecklingen mot en god och nära vård. 

Verksamheternas tillgång till gemensamma data för uppföljning, prioritering 

och förbättringsarbete är en viktig utvecklingsfråga. Inom ramen för SKR 

pågår ett arbete med att ta fram förslag till indikatorer inom nära vård. 

Ytterligare sätt att följa arbetet är att analysera de avvikelser som sker i 

samverkanssituationer.  Analyser av avvikelser ska göras lokalt, delregionalt 

samt länsgemensamt och ligga till grund för ett ständigt förbättringsarbete.  
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Missiv 

Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård 

Alla som bor och verkar i Västra Götaland ska kunna leva ett gott liv. Nyckeln 

till Västra Götalands långsiktiga attraktivitet och konkurrenskraft är vår 

gemensamma förmåga att vara innovativa och ställa om till ett hållbart 

samhälle. God och nära vård är riktningen i omställningsarbetet. 

Syftet med en omställning till en god och nära vård är att främja hälsan hos 

befolkningen och utveckla vård och omsorg tillsammans, utifrån den enskildes 

behov. 

Färdplanen är en övergripande länsgemensam strategi som ska bidra till 

Västra Götalands utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Den innehåller de 

områden som vi gemensamt prioriterar att kraftsamla kring. Den beskriver 

målbild, förändrade arbetssätt och förutsättningar för utvecklingen, där takten 

i omställningen mot en god och nära vård behöver öka fram till 2030. Den 

länsgemensamma strategin ska bidra till ett kraftfullt genomförande. 

Framgångsfaktorer för den nära vården är personcentrering som 

förhållningssätt, samverkan och tillit mellan kommunerna i Västra Götaland 

och Västra Götalandsregionen samt en gemensam målbild som visar 

färdriktningen. 

Sammanfattning av ändringar från remissversion 

Färdplanen - länsgemensam strategi för god och nära vård har kompletterats 

med att den ska beakta barnkonventionens mål samt de länsgemensamma 

mål som sätts i den Regionala utvecklingsplanen (RUS). 

Målgruppen har omformulerats sedan remissversionen för att minska risken 

för exkludering. Målgruppen är personer som behöver insatser och 

samordning från både region och kommun oavsett ålder, diagnos eller 

funktionsnedsättning. 

Färdplanen - länsgemensam strategi för god och nära vård innehåller 

gemensamt prioriterade områden att kraftsamla kring. Sex förändrade 

arbetssätt beskrivs. Området “utveckling av mobila team som stöd för vård i 

hemmet” har reviderats. Primärvården har patientansvar dygnet runt och 

primärvården består av två huvudmän. 

Länsgemensam uppföljning, analys och utveckling  

Under arbete med Färdplan, Hälso- och sjukvårdsavtalet och 

överenskommelserna har utvecklingsområden identifierats. De kommer 

omhändertas för att omsättas i Färdplan länsgemensam strategi för god och 

nära vård. Utvecklingsområdena kommer redovisas löpande på 

vardsamverkan.se. Genom länsgemensam uppföljning och analys följs både 

avtal och utveckling i sin helhet. 
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Fortsatt beslutsgång 

SRO har den 24 februari, 2022 ställt sig bakom Färdplanen - länsgemensam 

strategi för god och nära vård och rekommenderar samtliga parter att var för 

sig besluta om att anta Färdplanen - länsgemensam strategi för god och nära 

vård. 

  

Datum:    Datum:  

 

 

  

 

 

  

Johnny Magnusson, Ordförande SRO, 

Ordförande Regionstyrelsen 

 Axel Josefsson, Vice ordförande SRO, 

Göteborgsregionens 

kommunalförbund 
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Förbundsstyrelsen 

Protokoll 2022-03-18 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: GR, Anders Personsgatan 8 

 

Protokollsutdrag 

§ 357. Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård 

Diarienummer: 2021-00198 

Beslut 

Förbundsstyrelsen ställer sig bakom samt rekommenderar 

medlemskommunerna att anta förslaget till färdplan - länsgemensam strategi 

för god och nära vård. 

Sammanfattning av ärendet 

Färdplanen är en övergripande länsgemensam strategi som ska bidra till Västra 

Götalands utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Den innehåller de områden 

som kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen gemensamt 

prioriterar att kraftsamla kring. Den beskriver målbild, förändrade arbetssätt 

och förutsättningar för utvecklingen, där takten i omställningen mot en god och 

nära vård behöver öka fram till 2030. Den länsgemensamma strategin ska 

bidra till ett kraftfullt genomförande. 

SRO behandlade ärendet 2022-02-24. Förslag till beslut är att ställa sig 

bakom Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård och 

rekommendera samtliga parter att var för sig besluta om att anta Färdplanen. 

Västkoms styrelse behandlade ärendet 2022-03-14. 

Beslutsunderlag 

• Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård  

• Utkast Missiv till SRO 2022-02-24 

Skickas till  

Västra Götalandsregionen 

SRO 

Västkom 

Medlemskommunerna 

 

 

Vid protokollet: 

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 
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Förbundsstyrelsen 

Protokoll 2022-03-18 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: GR, Anders Personsgatan 8 

   

 

Justeras: 

Axel Josefson  

Ordförande 

 

 

 

  

Marina Johansson 

Justerare 
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UTSKOTTET FÖR TRYGGHET OCH 
STÖD

Justeras sign

§ 71/2022

Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård (Dnr 
KS2022/0674)

Sammanfattning
Färdplan-länsgemensam strategi för god och nära vård var ute på remiss under hösten 2021 
(KS 2021/1923-2). Synpunkter skickades in och bearbetades. Den 24 februari 2022 ställde sig 
det Politiska samrådsorganet (SRO) bakom förslaget av Färdplan-länsgemensam strategi för 
god och nära vård och rekommenderade respektive huvudman att besluta i enlighet med 
förslaget. Färdplanen är en övergripande länsgemensam strategi som ska bidra till Västra 
Götalands utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Färdplanen innehåller de områden som 
kommun och region gemensamt prioriterar att kraftsamla kring. Den beskriver målbild, 
förändrade arbetssätt och förutsättningar för utvecklingen, där takten i omställningen mot 
en god och nära vård behöver öka fram till 2030. 
Förvaltningen är positivt till en länsgemensam färdplan men har synpunkter på färdplanens 
delar framför allt när det gäller utveckling av mobila team som stöd för vård i hemmet där 
primärvården beskrivs som den vårdnivå som har patientansvar dygnet runt vilket 
förvaltning ställer sig frågande till. Förvaltningen anser att varje vårdnivå måste bära sitt 
ansvar, så väl ekonomiskt som utifrån verksamheten, under dygnets alla timmar även om 
vården utförs i det egna hemmet.

Förslag till kommunfullmäktige:
1. Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård godkänns enligt förslag.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att föra en fortsatt dialog för säkerställande av en god 
samverkan och tydlig ansvarsfördelning mellan kommun och region inom ramen för 
Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse- Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård
Bilaga Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård
Bilaga VB-Information till kommuner i Västra Götaland om tecknande av hälso- och 
sjukvårdsplan och färdplan med VGR
Bilaga Expediering beslut i GRs förbundsstyrelse §357- Färdplan länsgemensam strategi för 
god och nära vård
Bilaga Protokoll VästKoms styrelse 8 mars 2022
Bilaga Ärende 6- Färdplan- länsgemensam strategi för god och nära vård
Bilaga Protokollsutdrag §357
Bilaga Presentation Nära vård utskott 

Förslag till Kommunfullmäktige
             1. Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård godkänns enligt förslag.
            2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att föra en fortsatt dialog för säkerställande
               av en god samverkan och tydlig ansvarsfördelning mellan kommun och
                region inom ramen för Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård.
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__________

Expedieras till Regionstyrelsen regionstyrelsen@vgregion.se

För kännedom till
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UTSKOTTET FÖR TRYGGHET OCH 
STÖD

Justeras sign

§ 71/2022

Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård (Dnr 
KS2022/0674)

Sammanfattning
Färdplan-länsgemensam strategi för god och nära vård var ute på remiss under hösten 2021 
(KS 2021/1923-2). Synpunkter skickades in och bearbetades. Den 24 februari 2022 ställde sig 
det Politiska samrådsorganet (SRO) bakom förslaget av Färdplan-länsgemensam strategi för 
god och nära vård och rekommenderade respektive huvudman att besluta i enlighet med 
förslaget. Färdplanen är en övergripande länsgemensam strategi som ska bidra till Västra 
Götalands utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Färdplanen innehåller de områden som 
kommun och region gemensamt prioriterar att kraftsamla kring. Den beskriver målbild, 
förändrade arbetssätt och förutsättningar för utvecklingen, där takten i omställningen mot 
en god och nära vård behöver öka fram till 2030. 
Förvaltningen är positivt till en länsgemensam färdplan men har synpunkter på färdplanens 
delar framför allt när det gäller utveckling av mobila team som stöd för vård i hemmet där 
primärvården beskrivs som den vårdnivå som har patientansvar dygnet runt vilket 
förvaltning ställer sig frågande till. Förvaltningen anser att varje vårdnivå måste bära sitt 
ansvar, så väl ekonomiskt som utifrån verksamheten, under dygnets alla timmar även om 
vården utförs i det egna hemmet.

Förslag till kommunfullmäktige:
1. Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård godkänns enligt förslag.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att föra en fortsatt dialog för säkerställande av en god 
samverkan och tydlig ansvarsfördelning mellan kommun och region inom ramen för 
Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse- Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård
Bilaga Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård
Bilaga VB-Information till kommuner i Västra Götaland om tecknande av hälso- och 
sjukvårdsplan och färdplan med VGR
Bilaga Expediering beslut i GRs förbundsstyrelse §357- Färdplan länsgemensam strategi för 
god och nära vård
Bilaga Protokoll VästKoms styrelse 8 mars 2022
Bilaga Ärende 6- Färdplan- länsgemensam strategi för god och nära vård
Bilaga Protokollsutdrag §357
Bilaga Presentation Nära vård utskott 

Förslag till Kommunfullmäktige
             1. Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård godkänns enligt förslag.
            2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att föra en fortsatt dialog för säkerställande
               av en god samverkan och tydlig ansvarsfördelning mellan kommun och
                region inom ramen för Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård.
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Förslag till hälso- och sjukvårdsavtal och tillhörande
överenskommelser (Dnr KS2022/0675-3)

Sammanfattning

Kungälvs kommun har erhållit förslag på hälso- och sjukvårdsavtal som avser reglera samverkan
och ansvar för hälso- och sjukvård mellan länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen.
Det pågår en förändring av hälso- och sjukvårdssystemet och en omställning till en God och nära
vård. Omställningen har som syfte att vård ska, i så stor utsträckning som möjligt, bedrivas nära
patienterna. Förflyttningen från vård på sjukhus till första linjens vård är ett gemensamt ansvar för
både regioner och kommuner. Hälso- och sjukvårdsavtalet mellan Västra Götalandsregionen och
länets 49 kommuner beskriver i vilka sammanhang som regionen överlåter skyldigheten att erbjuda
hälso- och sjukvård i hemmet för patienter med behov av vård i hemmet över tid.
Västra Götalands 49 kommuner och Västra Götalandsregionen har sedan 1999 reglerat samverkan
och ansvarsfördelning för hälso- och sjukvårdsansvar i ett hälso- och sjukvårdsavtal. I revidering
inför ny avtalsperiod omfattar avtalet även fyra överenskommelser som berör områden som
huvudmännen enligt lag är skyldiga att samverka/komma överens om. Dessa överenskommelser
ligger med som bilagor till avtalet.

Nytt i avtalet är att den enskilde lyfts fram utifrån att all hälso- och sjukvård ska utgå från ett
personcentrerat förhållningssätt. Som innebär att patienten ges möjlighet att vara medskapare i sin
vård och behandling och det görs bra i avtalet.
Det framgår även i revideringen att kommunen sedan 2021 utgör en del av primärvården.
Avtalet öppnar upp för att kommunen kan utföra specialiserad vård där regionen är ansvarig.
Avtalet beskriver att regionen har ansvar för den specialiserade vården som kräver särskilda
medicinska eller tekniska resurser eller annan särskild kompetens även som insatsen utförs av
primärvården. Det är en förändring från tidigare avtal som skapar oro hos kommunerna kring vad
specialiserade vården i hemmet det skulle innebära för kommunen.
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har kommit ut med en vägledning för att stödja samverkan
mellan kommun och region i frågan,  specialiserad vård i hemmet. De beskriver olika former som
skulle möjliggöra att kommunen utför specialiserad vård samtidigt som den juridiska analysen lyfter
fram att det finns begränsningar utifrån lagsstiftning. Viljeinriktning kring en God och nära vård och
ett avtal som öppnar upp för att mer vård kan ske i den enskildes hem innebär troligen en
förskjutning av arbetsuppgifter och ansvar, vilket troligtvis medför kostnadsökningar samt
bemannings och komptensutmaningar för kommunen.

Förvaltningen gör bedömningen att avtalet är en revidering av befintligt avtal och inte ett nytt avtal
varför förvaltningen tillstyrker att underteckna det reviderade avtalet. Utvecklingsarbete med den
specialiserade vården i hemmet kommer fortsätta i samverkan mellan kommun och region och
förtydligas så att det inte drabbar den enskilde eller leder till otydliga gränsdragningar som ska
tolkas i varje enskilt fall. Förvaltningen menar att avtalet speglar nuvarande arbetssätt och att vissa
förtydligande är nödvändiga och kommer kunna underlätta den personcentrerade vården i Kungälv.
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Förslag till kommunfullmäktige
1. Förslag till reviderat Hälso- och sjukvårdsavtal med VGR med tillhörande 

överenskommelser antas.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att 

underteckna avtalet.

Juridisk bedömning 
Nedanstående bedömning har gjorts av kommunjurist.

Enligt bestämmelserna i 2 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) ska kommuner respektive regioner 
själva ha hand om angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller 
regionens område eller deras medlemmar. Enligt 2 § får kommuner och regioner inte ha hand om 
sådana angelägenheter som enbart staten, en annan kommun, en annan region eller någon annan 
ska ha hand om.

I hälso- och sjukvårdslagen (2017:30, HSL) definieras vad kommunen respektive regionen har för 
ansvar för hälso- och sjukvård. Utgångspunkten i HSL är att regionen har ett ansvar att erbjuda 
god hälso- och sjukvård till sina medlemmar och att kommunen svara för den hälso- och sjukvård 
som faller inom ramen för den kommunala uppdraget att erbjuda sådan hälso- och sjukvård.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har i juni 2022 publicerat en sammanställning (SKR, 
Specialiserad vård i hemmet, 2022-06-20) över rättsläget när det gäller ansvarsfördelning mellan 
regioner och kommuner, samt vad det finns för möjligheter att samverka i dessa frågor. Rättsläget 
inte helt klarlagt när det gäller var exakt gränsen går mellan vilken typ av vård som en region kan 
överlåta till en kommun att utföra.

I 14 kap. HSL beskrivs förutsättningarna för när det är möjligt för regioner att överlåta ansvaret för 
hälso- och sjukvård till en kommun inom regionen. Av 14 kap. 1 § HSL framgår bl.a. att regionen 
får till en kommun inom regionen överlåta skyldigheten att erbjuda hälso- och sjukvård i hemmet 
(hemsjukvård) i ordinärt boende och i sådant särskilt boende som avses i 5 kap. 5 § tredje stycket 
socialtjänstlagen (2001:453), om regionen och kommunen kommer överens om det. 
Överenskommelsen får inte avse ansvar för hälso- och sjukvård som ges av läkare.

Att Kungälvs kommun ingår avtalet med Västra Götalandsregionen bedöms vara förenligt med 
gällande lagstiftning. 

Förvaltningens bedömning

Kungälvs kommun har erhållit förslag på det hälso- och sjukvårdsavtal som avser reglera 
samverkan och ansvar för hälso- och sjukvård mellan länets 49 kommuner och Västra 
Götalandsregionen. Västra Götalands 49 kommuner och Västra Götalandsregionen har sedan 
1999 reglerat samverkan och ansvarsfördelning för hälso- och sjukvårdsansvar i ett Hälso- och 
sjukvårdsavtal. I revidering inför ny avtalsperiod omfattar avtalet även fyra överenskommelser som 
berör områden som huvudmännen enligt lag är skyldiga att samverka/komma överens om. Dessa 
överenskommelser ligger med som bilagor till avtalet. 

Bakgrunden till att kommunen i samband med ädelreformen 1992 blev en sjukvårdshuvudman 
beskrivs i prop. 1990/91:14. Syftet var att säkerställa en sammanhållen vård och omsorg för äldre 
personer och personer med funktionsnedsättning på särskilda boenden. Det beskrevs att social och 
medicinsk kompetens skulle integreras. För att uppnå det fick kommunerna ett samlat ansvar för de 
i det löpande arbetet vanligt förekommande arbetsuppgifter. Det var en viktig förutsättning för att 
förbättra vårdkvalitet och för att ge äldre och funktionsnedsatta en trygg och säker vård och 
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omsorg. Det tydliggjordes även att det endast är när specialiserade resurser behövs i hälso- och 
sjukvården som länssjukvårdens resurser ska användas.

Avtalet har tidigare varit på remiss varav kommunen valde att lämna ett antal synpunkter, DNR 
KS2021/1855-2. En del förändringar har gjorts i förslaget sedan remissversionen. 
Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland ska ligga till grund för en god och säker vård för de 
personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från både kommun och region. 
Regionen är den huvudman som är primärt ansvarig för hemsjukvården. Västra Götalandsregionen 
och kommunerna inom regionen har sedan regionbildningen 1999 en överenskommelse om att ta 
över ansvaret för hemsjukvård enligt möjligheten i 14 kap. 1 § Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), 
HSL. Regionen har en möjlighet, inte en skyldighet, att lämna över ansvaret för hemsjukvård till 
kommunen, 14 kap. 1 § HSL. Genom möjligheten att överlåta ansvaret för hemsjukvården utvidgas 
kommunens kommunala befogenhet, det vill säga uppgifter som ankommer på kommunen enligt 
kommunallagen (2017:725), KL eller annan speciallagstiftning. Kommun och region kan endast 
samverka om sina egna kommunala uppgifter eller när det finns stöd genom bestämmelser i lag 
eller författning. Exempelvis finns det bestämmelser kring samverkan mellan kommuner och 
regioner kring utskrivningsklara patienter från den slutna vården i lagen (2017:612) om samverkan 
vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.  

Ovanstående innebär att avtalssamverkan endast kan avse sådant som faller inom den kommunala 
befogenheten1. 

Det finns lagstöd för regionen att lämna över ansvaret för hemsjukvård. Var gränsen går mellan den 
hälso- och sjukvård som kommunen enligt lagstiftning ska eller får bedriva och den hälso- och 
sjukvård det åligger regionen att ansvara för är i vissa delar oklart. I förarbetena till nuvarande 
lagstiftning har den hälso- och sjukvård som kommunen har befogenhet att bedriva beskrivits som 
upp till ”primärvårdsnivå”. Definitionen av primärvård i lagtexten återfinnes i 2 kap. 6 § HSL och 
primärvårdens grunduppdrag redogörs för i det nya kapitlet 13 a i HSL. Primärvården är ingen 
statisk vårdnivå utan vilka hälso- och sjukuppgifter som ingår i primärvården kan och kommer 
troligtvis att förändras över tid. 

I det reviderade avtalet står det att regionen har ansvar för specialiserad vård som kräver särskilda 
medicinska eller tekniska resurser eller annan särskild kompetens även om insatsen utförs av 
primärvården. Men det uppfattas av förvaltningen som att avtalet öppnar upp för att kommunen kan 
utföra specialiserad vård även om avtalet i huvudsak trycker på att kommunens huvuduppdrag är 
på primärvårdsnivå. 

SKR beskriver i ett stödmaterial till region och kommun, specialiserad vård i hemmet, att det finns 
ett begränsat kommunalrättsligt utrymme för en region och en kommun att – vid sidan av 
möjligheten att överföra ansvaret för hemsjukvården till kommunen enligt 14 kap. 1 § HSL – träffa 
avtal om att kommunen på uppdrag av regionen ska utföra vissa andra hälso- och 
sjukvårdsuppgifter. SKR skriver att det närmast kan ske genom åberopande av den så kallade 
anknytningskompetensen. Med anknytningskompetens avses att en verksamhet eller en åtgärd 
som normalt sett inte är en kommunal uppgift, ändå kan godtas i de fall verksamheten eller 
åtgärden har en naturlig anknytning till eller ett naturligt samband med kommunens ordinarie 
verksamhet. Den anknytande verksamheten ska också vara av begränsad omfattning och från 
brukarsynpunkt ha ett funktionellt samband med den ordinarie verksamheten. Det skulle kunna 
handla om uppgifter på primärvårdsnivå som kommunen inte övertagit ansvaret för eller uppgifter 
som räknas till specialiserad vård och som kan utföras inom ramen för kommunens ordinarie 
verksamhet. Vid en sådan överenskommelse ligger huvudmannaskapet för uppgiften kvar hos 
regionen medan kommunen är vårdgivare. Kommunalt anställd hälso- och sjukvårdspersonal utför 
då insatser som regionen fortfarande har huvudmannaskap.

1 En kommun eller en region får alltså inte genom avtalssamverkan uppdra åt en annan kommun eller en annan region att 
utföra uppgifter som den inte får utföra själv. Detta innebär att det på många områden finns hinder mot avtalssamverkan 
mellan en kommun och en region. Detta följer av 2 kap. 2 § KL. En kommun får inte med stöd av avtalssamverkan utföra 
uppgifter som ankommer på en region och vice versa, se prop. 2017/18:151 s 33. 
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Ett avtal kan säkerställa att båda huvudmännen har rätt förutsättningar för att samverkan i 
gemensamma insatser ska fungera. Att avtala om sådan medverkan förutsätter, som SKR ser det, 
att det inte krävs någon särskild organisation eller särskilda personella och materiella resurser samt 
att det är av allmänt intresse för kommunens invånare. SKR anger även i sitt stödmaterial 
medicinsk delegering som en tänkbar lösning. Delegering innebär allmänt sett att ansvaret för 
fullgörandet av en arbetsuppgift genom ett beslut av den som det normalt åvilar att svara för 
uppgiften, förs över till en annan person. Vid en delegering överlåts en hälso- och sjukvårdsåtgärd 
från hälso- och sjukvårdspersonal som är formellt och reellt kompetent för den uppgift som beslutet 
avser, till en person som saknar formell kompetens för uppgiften, se SOSFS 1997:14 Delegering av 
arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård. Uppgiftsmottagaren ska vara reellt 
kompetent för den aktuella uppgiften. Hälso- och sjukvårdspersonal får endast delegera en 
arbetsuppgift till någon annan när det är förenligt med kravet på en god och säker vård, 6 kap. 3 § 
PSL. Ett beslut om delegering är personligt och får endast avse en namngiven person och inte en 
viss yrkesgrupp, det är således inte möjligt att delegera till ”enhetens undersköterskor”. Den som 
genom ett medicinskt delegeringsbeslut tilldelats vissa arbetsuppgifter får i sin tur inte delegera 
uppgiften till någon annan. Delegeringar kan ske över verksamhets- och vårdgivargränser. En 
förutsättning är att mottagaren av uppgiften har sin arbetslednings tillåtelse att utföra 
arbetsuppgiften. Det innebär att den som avser att delegera över en verksamhets- eller 
vårdgivargräns först måste samråda med mottagarens arbetsledning. En arbetsuppgift får inte 
delegeras om det av en bestämmelse i en författning, en instruktion eller liknande framgår att 
uppgiften är förbehållen en viss yrkesgrupp eller om något liknande formellt eller praktiskt hinder 
föreligger. Fördelen med delegering är att det finns föreskrifter för hur det ska gå till medan 
nackdelen är att det är administrativt resurskrävande. 

I dagsläget är den samverkan som sker i den praktiska verksamheten inte helt problemfri när 
uppfattningen av ansvarsgränser skiljer sig åt. Här har åsikter gått isär under remissrundan, några 
kommuner önskar tydlighet och andra vill ha anvisningarna som är mer generella. Som förslaget 
ligger är det av mer generella termer. Förvaltningen befarar att generella anvisningar kan leda till 
olika tolkningar som kan skapa en otydlighet som kan komma att påverka enskilda medarbetare 
och medborgare. Önskvärt är att det som ska ingå i den kommunala primärvården bestäms 
gemensamt mellan de 49 kommunerna och regionen och inte genom lokala överenskommelser i 
enskilda fall som nu blir alternativet. Dock rimmar den generella hållningen med det arbetssätt som 
finns idag. SKR ger förslag att komplettera ett avtal med detaljerade rutiner och riktlinjer som 
förvaltningen ser som en möjlig väg att skapa samsyn inom kommunen. 

Sedan Ädelreformen 1992 har antalet vårdplatser både inom slutenvården och på 
särskilda boenden minskat, samtidigt har vårdtiderna blivit kortare och utvecklingen i vården gör att 
sjukdomstillstånd som man förr behandlade på sjukhus idag kan omhändertas inom primärvården. 
Vi lever längre idag och fler multisjuka människor vårdas idag i det egna hemmet. Den kommunala 
hemsjukvården har utvecklats i takt med samhällsutvecklingen och succesivt tagit sig an sjukare 
och sjukare patienter. Ökade möjligheter att bedriva allt mer avancerad vård i hemmet, kortare 
vårdtider på sjukhus med snabbare utskrivning till primärvård, omställning till nära vård och en 
demografisk utveckling med en ökande andel äldre och kroniskt sjuka i befolkningen är alla faktorer 
som kommunerna ansvarar för. Det har inneburit en succesiv förändring av hemsjukvården och 
dess uppdrag till att bli mer avancerad. 

En förutsättning för all vård som sker i kommunen är att det finns tillgänglig läkare för kommunens 
sjuksköterskor vid akuta situationer hela dygnet. Det står också i avtalet men förvaltningen saknar 
förtydligande i avtalet kring när de specialiserade teamen från regionen arbetar i den enskildes hem 
och överlämnar ansvar till kommunen under jourtid. Här finns en risk för övervältande av hälso- och 
sjukvård till kommunen. Incitamentet för den regionfinansierade vården både specialiserad och på 
primärvårdsnivå att se över sin organisation och tillgänglighet över hela dygnet minskar om 
regionen kan lösa bemanningssvårigheter för kväll, helg och natt genom den kommunala 
primärvården. Tillgänglighetsfrågan behöver omhändertas för att säkra att patienter kan få vård i 
hemmet dygnets alla timmar året om. 

Nytt i avtalet är att det personcentrerade förhållningssättet lyfts fram och betonar att vården ska 
utgå från individens behov framför att söka skarpa gränser mellan huvudmännens 



91/22 Förslag till hälso- och sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser - KS2022/0675-3 Förslag till hälso- och sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser : Förslag till hälso- och sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser

 

5 (8)

ansvarsområden. Avsikten är att hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser 
ska ge de förutsättningar som behövs för samverkan och personcentrerad vård över 
huvudmannagränserna. Vid goda relationer och samförstånd är denna typ av gränsdragning inte 
lika viktig som när frågor om ansvar ytterst ska utkrävas. Regionens storlek och antalet kommuner 
innebär dock att dessa frågor blir allt viktigare. 

Förvaltningen anser att ansvarsfrågorna behöver förtydligas för att avtalet ska kunna ge de 
förutsättningar som behövs för samverkan och personcentrerad vård över huvudmannagränserna 
när den medicinska utvecklingen skapar nya möjligheter. Kommunen har inför denna samt tidigare 
revideringar av hälso- och sjukvårdsavtalet lämnat synpunkter på just ansvarsfrågan, Dnr 
KS2021/1855-2. 

Gränsdragning på detaljnivå för utförandet av hälso- och sjukvårdsinsatser möjliggör konkreta 
riskanalyser utifrån patientsäkerhetsperspektivet. Detta är grunden för att det praktiska samarbetet 
ska kunna genomföras på individnivån och för att hitta åtgärder för att förhindra eller begränsa 
risker i patientsäkerheten. Kommunen lämnade synpunkter på parternas ansvarsfördelning i 
remissvaret, Dnr KS2021/1855-2. Synpunkterna har dock inte beaktats eftersom det kvarstår 
formuleringar som öppnar upp för en del godtyckliga bedömningar. Beroende på hur kommunerna 
organiserar inskrivningsprocessen till den kommunala hemsjukvården kan det medföra olika 
bedömningar bland de 49 kommunerna. De allra flesta arbetsuppgifter i hälso- och sjukvården är 
oreglerade, det finns inga särskilda bestämmelser som anger att arbetsuppgiften är förbehållen en 
specifik yrkesgrupp. Det följer av de allmänna bestämmelserna i HSL att hälso- och 
sjukvårdsverksamhet ska bedrivas så att kraven på en god vård uppfylls och att det bland annat 
ska finnas den personal som behövs för att god vård ska kunna ges, 5 kap. 1 och 2 §§ HSL. Det är 
verksamhetschefen för Hälso- och sjukvård som har det övergripande ansvaret för verksamheten 
och som ansvarar för rutiner för delegering. Inom den kommunala hälso- och sjukvården är det den 
medicinskt ansvariga sjuksköterskan som ansvarar för att patienten får en säker och ändamålsenlig 
hälso- och sjukvård av god kvalitet och för att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är 
förenliga med patientsäkerheten. Enligt patientsäkerhetslagen har vårdgivaren huvudansvaret för 
att en hög patientsäkerhet ska kunna uppnås. Vårdgivaren måste planera, leda och kontrollera sin 
verksamhet och vid behov vidta åtgärder för att förebygga vårdskador. 

Förvaltningen anser att samverkan mellan olika huvudmän och aktörer är en förutsättning för att 
kunna leverera välfärdstjänster som utgår från invånarnas behov även i framtiden. Patienter som 
har behov av både primärvård och specialiserad vård i hemmet ska få en personcentrerad och 
samordnad vård där både kommun och region är sjukvårdshuvudmän. Då ser förvaltningen inget 
problem med att en åtgärd kan vara initierad av den specialiserade sjukvården och ett ansvar för 
regionen. Kommunen kan förstås fortfarande delta med det som åligger kommunen, nämligen 
hälso- och sjukvårdsinsatser på primärvårdsnivå. För att kunna samarbeta kring detta måste 
samtliga parter klara av att mötas i individens hem och att ingen får känna sig osäker kring 
gränsdragningen för sitt uppdrag.
 
Förvaltningen gör bedömningen att avtalet är en revidering av befintligt avtal som framhäver ett 
personcentrerat förhållningssätt och som möjliggör omställningen till Nära vård. Avtalet går i linje 
med det arbetssätt som finns i kommunen. Dock hanterar inte avtalet gränsdragningsfrågor som 
skulle kunnat underlätta både vården för den enskilde och medarbetarna. Förvaltningen råder trots 
att avtalet har en del svagheter nämnden att underteckna avtalet. Förvaltning ser det som viktigt att 
arbetet kring den specialiserade vården i hemmet fortsätter och förtydligas så att det inte drabbar 
den enskilde eller leder till otydliga gränsdragningar som ska tolkas i varje enskilt fall. Svagheterna i 
avtalet gällande gränsdragningar kommer att behöva omhändertas i lokala riktlinjer och rutiner 
under förutsättning att regionen har samma avsikt. Förvaltning ser mycket positivt på att avtalet 
framhåller den enskildes roll i vården och för kommunens del möjliggör avtalet en fortsatt god 
samverkan med den regionala vården. 

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
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Förslag till Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland ska ligga till grund för en god 
och säker vård för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser 
från både kommunen och VGR. För att bidra till tryggt och självständigt liv för den enskilde är 
avtalets syfte att stärka och främja samverkan mellan parternas vårdgivare. Förvaltningen 
bedömning är därmed att förslag till hälso- och sjukvårdsavtal ska bedömas utifrån 
kommunfullmäktiges strategiska mål: 

 En trygg omsorg med valmöjligheter genom hela livet.

I målet betonas att Kungälv kommun ska kunna stå för en trygg omsorg, medborgarna skall kunna 
lita på välfärden och de mest utsatta ska ha den bästa omsorgen.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 

Kungälvs kommun tar stöd i Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen i sitt 
hållbarhetsarbete. Förslag till Hälso- och sjukvårdsavtal bedöms utifrån: 

 Mål 3. God hälsa och välbefinnande.  

Avtalet är särskilt relevant utifrån underliggande delmål: 

 Tillgängliggör sjukvård för alla.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 

Mål med program Social hållbarhet – ökat innanförskap (Dnr KS2019/0202) är att skapa 
förutsättningar för en god jämlik och jämställd hälsa samt minska de påverkbara hälsoklyftorna. 
I den underliggande Äldreplanen (Dnr KS2019/1500) och Funktionshinderplanen (Dnr 
KS2019/1500) sker konkretisering vilka aktiviteter som ska genomföras. 

Förvaltningens bedömning är att förslag till hälso- och sjukvårdsavtalet överensstämmer med 
intentionerna i ovanstående styrdokument

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland ska ligga till grund för en god och säker vård för de 
personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från både kommunen och Västra 
Götalandsregionen. Avtalet ska stärka och främja samverkan och samarbete mellan parternas 
vårdgivare så att resultatet bidrar till ett tryggt och självständigt liv för den enskilde. 
Att all hälso- och sjukvård ska utgå från ett personcentrerat förhållningssätt, där patienten ska ges 
möjlighet att vara medskapare i sin vård och behandling, är viktigt att lyfta fram och görs bra i 
avtalsförslaget. 
Avtalet syftar till att samla sjukvården runt den enskilde snarare än att skicka den enskilde mellan 
olika verksamheter. Det förtydligas kring att den enskilde kan erbjudas en fast läkarkontakt och fast 
vårdkontakt Avtalet lyfter även fram den samordnade individuella planen som stärker den enskildes 
roll i vårdkedjan och som även är förenligt med omställningen av God och nära vård. Avtalet skulle 
dock kunna förtydligas när det gäller tydliga gränsdragningar för utförandet av hälso-och 
sjukvårdsinsatser, vilket underlättar konkreta riskanalyser utifrån patientsäkerhetsperspektivet. 
Gränsdragningsfrågan kan även innebära att vården skiljer sig beroende av i vilken kommun som 
du bor. 
 

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.

Utvecklingen av vården till att fler ska vårdas i det egna hemmet kan innebära en ökning av 
patienter och ärenden till hemsjukvården och således ett behov av att öka de personella 
resurserna. Tillgänglighetsfrågan kring läkarnärvaro behöver omhändertas för att säkra 
medarbetarnas arbetsmiljö. En förutsättning för all vård som sker i kommunen är att det finns 
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tillgänglig läkare för kommunens sjuksköterskor vid akuta situationer hela dygnet. Utan läkare kan 
situationer uppstå där den enskilde sjuksköterskan lämnas ensam med svåra beslut. Det står också 
i avtalet men förvaltningen saknar förtydligande i avtalet kring när de specialiserade teamen från 
regionen arbetar i den enskildes hem och överlämnar ansvar till kommunen under jourtid. Här finns 
en risk för övervältande av hälso- och sjukvård till kommunen. 

Ekonomisk bedömning
Det pågår en förändring av hälso- och sjukvårdssystemet och en omställning till en God och nära 
vård. Omställningen har som syfte att vård ska, i så stor utsträckning som möjligt, bedrivas nära 
patienterna. Förflyttningen från vård på sjukhus till första linjens vård är ett gemensamt ansvar för 
både regioner och kommuner. Hälso- och sjukvårdsavtalet mellan Västra Götalandsregionen och 
länets 49 kommuner beskriver i vilka sammanhang som regionen överlåter skyldigheten att erbjuda 
hälso- och sjukvård i hemmet för patienter med behov av vård i hemmet över tid. Det är därför av 
vikt att förändringen mot nära vård arbetas in i avtalet. I avtalsförslaget återfinns ett antal 
skrivningar som innebär en förskjutning av arbetsuppgifter och ansvar, vilket kommer att medföra 
kostnadsökningar samt bemannings- och kompetensutmaningar för kommunen. 
Avtalsförslaget innebär att mer av vården ska ske i patientens hem. Vilken i sin tur bör leda till en 
ökning av antal patienter som vårdas av den kommunalprimärvården men det kommer att även 
medföra ökade kostnader för kommunen i form av ökat behov av avlastningsinsatser för anhöriga. 
Det är svårt att få en konkret uppfattning av kostnaderna vad avtalet innebär ur ett finansierings 
perspektiv. Viss vägledning kan ges av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys som 2020 fick i 
uppdrag att utvärdera omställningen till en God och nära vård. De har i delrapport 2021:8 kommit 
fram till att det finns få indikationer på att omställningen så här långt har lett till måluppfyllelse. 
Vidare skriver myndigheten att ur ett patientperspektiv finns ännu få tecken på att omställningen 
inneburit förbättringar och att ur ett systemperspektiv har omställningen bara lett till mindre 
förändringar när det gäller ekonomiska resurser, kompetensförsörjning och vårdkonsumtion, men 
en kostnadsökning ses i kommunernas hälso- och sjukvård. Myndigheten konstaterar även att ur 
yrkesverksammas perspektiv kvarstår kända brister när det gäller arbetsbelastning, bemanning och 
tillgången till kompetens, i primärvården. En mängd aktiviteter pågår men omställningen tycks inte 
hittills lösa grundproblemen i primärvården.

Förslag till kommunfullmäktige
3. Förslag till reviderat Hälso- och sjukvårdsavtal med VGR med tillhörande 

överenskommelser antas.
4. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att 

underteckna avtalet.

Haleh Lindqvist Lena Arnfelt
Kommundirektör Sektorchef

Expedieras till: 
Regionstyrelsen 
regionstyrelsen@
vgregion.se

För kännedom till: 
Anna Mårtén
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Förbundsstyrelsen 

Protokoll 2022-03-18 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: GR, Anders Personsgatan 8 

 

Protokollsutdrag 

§ 356. Förslag till hälso- och sjukvårdsavtal och tillhörande 

överenskommelser 

Diarienummer: 2021-00198 

Beslut 

Förbundsstyrelsen ställer sig bakom samt rekommenderar 

medlemskommunerna att anta förslaget till reviderat hälso- och sjukvårdsavtal 

med tillhörande överenskommelser. Reviderat förslag gäller från 2023-01-01 - 

2026-12-31. 

Sammanfattning av ärendet 

Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser i Västra 

Götaland reglerar samverkan och ansvar för de personer som har behov av 

hälso- och sjukvårdsinsatser från både kommunen och Västra 

Götalandsregionen (VGR).   

På uppdrag av det politiska samrådsorganet, SRO, har hälso- och 

sjukvårdsavtalet uppdaterats och reviderats inför ny avtalsperiod. Samtidigt 

har underavtal och överenskommelser med koppling till hälso- och 

sjukvårdsavtalet, där lagstiftningen ställer krav på att samverkan ska regleras i 

överenskommelse, också reviderats.  

SRO behandlade ärendet den 2022-02-24. Förslag till beslut är att ställa sig 

bakom reviderat hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser 

och rekommenderar samtliga parter att var för sig besluta om att anta reviderat 

hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser. Västkoms 

styrelse behandlade ärendet 2022-03-14.  

Beslutsunderlag 

• Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser 

• Utkast missiv till SRO 2022-02-24 

Skickas till  

Västra Götalandsregionen 

SRO 

Västkom 

Medlemskommunerna 

 

 

Vid protokollet: 

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 
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Förbundsstyrelsen 

Protokoll 2022-03-18 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: GR, Anders Personsgatan 8 

   

 

 

 

 

 

 

Justeras: 

Axel Josefson  

Ordförande 

 

 

 

  

Justerare 

Marina Johansson 
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Västsvenska kommunalförbundens samorganisation 
Box 5073, 402 22 Göteborg  Besök: Anders Personsgatan 8, Göteborg  
E-post: info@vastkom.se    www.vastkom.se 
Org.nr: 858501-2084 

  

      
      

 PROTOKOLL  

  

VästKom Styrelse  
  

 Plats och tid:  Via Teams  
2022-03-08 
Kl. 9:00-11:00  

    
 
Beslutande:  
Axel Josefson, GR 
Ulf Olsson, Boråsregionen 
Martin Carling, Fyrbodal 
 
Annette Carlson, Boråsregionen  
Bengt Hilmersson, Boråsregionen  
Jessica Rodén, Boråsregionen 
Miguel Odhner, GR 
Marith Hesse, GR 
Marina Johansson, GR 
Ingemar Samuelsson, Fyrbodal 
Paul Åkerlund, Fyrbodal  
Johan Abrahamsson, Skaraborg 
Anna-Karin Skatt, Skaraborg  
Jonas Sundström, Skaraborg  

 
Övriga 
Jeanette Lämmel, Fyrbodal 
Magnus Haggren, Boråsregionen  
Kristofer Svensson, Skaraborg   
Helena Söderbäck, VästKom 
Johanna Hansson, VästKom 
 
Föredragande §13 
Karl Fors, VästKom 
 
Föredragande §14 och 15 
Anneli Bjerde, VästKom 
 
Föredragande §19 
Maria Sigroth, GR 
 
Frånvarande 
Katarina Jonsson, Skaraborg 
Liselotte Fröjd, Fyrbodal 
 
 
 
 

 
 Utses att justera  
 Underskrifter:    
     
Sekreterare  ……………………………………………………….….……..   
   Johanna Hansson, sekreterare VästKom   
   
    
Ordförande  ……………………………………………………….…………  

Axel Josefson 
             
     
Justerande  ……………………………………………………….….……….  

       Ulf Olsson 
  
 

Johanna Hansson (15 Mar 2022 16:45 GMT+1)

Ulf Olsson (18 Mar 2022 09:17 GMT+1)
Ulf Olsson

Axel Josefson (18 Mar 2022 15:24 GMT+1)
Axel Josefson
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Mötet öppnades av Axel Josefson och alla hälsades välkomna. Till justeringsperson valdes Ulf Olsson. 
Välkommen även till Jessica Rodén (s) från Mark som ersätter Stefan Carlsson i VästKom styrelse. 

 

§ 10  Lägesrapport från VD 

Föredragande Helena Söderbäck 
Se bifogat material 
 VD-rapport 22-03-08 
 

Beslut: Styrelsen noterar informationen  
 
 
§ 11   VästKom – att rusta för framtiden” 

Föredragande Helena Söderbäck 
Se bifogat material 
 Tjänsteutlåtande 20220301 Att rusta för framtiden 
 

Presentation av Förslag till handlingsplan. Tre frågor som medskick till Kommunalförbunden. 

Beslut: Styrelsen ställer sig bakom den föreslagna handlingsplanen som en utgångspunkt för det fortsatta 
utvecklingsarbetet inom VästKom med stöd av Governorapporten ”VästKom – att rusta för framtiden”.  
Styrelsen kommer att arbeta vidare med handlingsplanen vid mötet 22-05-10 under förutsättning att mötet 
genomförs med ledamöterna på plats. 
 
VD får i uppdrag att ta fram ett underlag med de frågeställningar som ska beredas inom respektive förbund 
som en förberedelse inför det kommande styrelsemötet samt att sammanställa inkomna synpunkter från 
kommunalförbunden.  
 
 
§ 12 Årsredovisning 2021 

Föredragande Helena Söderbäck, VästKom 
Se bifogat material  

 Tjänsteutlåtande Årsbokslut 20220308  
 Årsredovisning 2021 20220225 

Beslut: VästKoms styrelse beslutar att godkänna Årsredovisning 2021 och överlämnar denna till revisorerna 
och föreningsstämman för behandling. 
 
 
§ 13   Lägesrapport FVM 

Föredragande Karl Fors, VästKom 
Se bifogat material  

 Reklamation FVM - kommunpresentation 
 Projektdirektiv Kommun-FVM 190618 
 Underlag till Programstyrgruppen 
 
Genomgång av presentation från informationsmöten för koordinerat reklamationsförfarande till Cerner. 49 
kommuner lämnar in reklamation till Cerner Sverige AB då avtalet inte har uppfyllts. 
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Beslut: Styrelsen noterar informationen. 
 
 
§ 14  Färdplan Nära vård  

Föredragande Anneli Bjerde 
Se bifogat material  

 Tjänsteutlåtande Färdplan VästKom styrelse 220308 
Förslag Färdplan Länsgemensam strategi för god och nära vård 
Missiv Färdplan Länsgemensam strategi för god och nära vård 
VästKoms styrelse 220308 HoS-avtal Färdplan 

 

Beslut:    VästKoms styrelse ställer sig bakom förslaget till Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära 
vård och rekommenderar kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att ta egna beslut om att 
anta Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård.  .  
 
 
§ 15   HoS-avtalet 

Föredragande Anneli Bjerde, VästKom 
Se bifogat material  

 Tjänsteutlåtande HoS-avtalet VästKom styrelse 220308  
 Förslag Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser 
 Missiv Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser 
 
Diskussion förs om vad som händer om en kommun inte ställer sig bakom avtalet. Konstateras att det blir 
stora svårigheter då det reviderade Hälso-och sjukvårdsavtalet är ett ramavtal med delar som är lagstadgande 
för kommun och region.  

 
Beslut: VästKoms styrelse ställer sig bakom förslaget till reviderat Hälso-och sjukvårdsavtal med tillhörande 
överenskommelser och rekommenderar kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att ta egna 
beslut och teckna avtal med VGR.  
 
Protokollsanteckningar: 
 
Marina Johansson (S), GR, deltar inte i beslutet.  
 
Marina Johansson (S), GR, antecknar följande till protokollet:  
”Jag anser att sammantaget har inte stadens remissvar avseende det nya hälso- och sjukvårdsavtalet 
omhändertagits i den omfattning som jag hade önskat. Avtalet är nu i stort sett 20 år gammalt och har reviderats 
flera gånger under åren. Det behövs ett omtag med avtalet i sin helhet. Jag hade gärna sett att man tagit hänsyn 
till stadens synpunkter vad gäller exempelvis avtalstiden som jag anser är alltför lång, och en tydligare markering 
kring att det därefter ska till ett helt nytt avtal.  
 Marina Johansson (s) ” 
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§ 16 Tjänsteutlåtande Ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun 

     Se bifogat material  
Tjänsteutlåtande Ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun 
Hemsjukvård i annan kommun 2022 
Hemtjänst i annan kommun 2022 

 
Beslut: VästKoms styrelse beslutar att rekommendera kommunerna i länet, att för egen del besluta om en 
ersättningsnivå under 2022 för hemtjänst och hemsjukvård vid tillfällig vistelse i annan kommun än 
hemkommun, enligt nedan.  

∗ Ersättning för hemtjänst i annan kommun 2022 med 441 kr/timma.  
∗ Ersättning för hemsjukvård i annan kommun 2022 med 744 kr/timma. 

 
§ 17   Förändrad representation från GR i SRO 

Föredragande Helena Söderbäck 
Se bifogat material 
 Protokollsutdrag §339 
 

Ny representant från GR till SRO, Nina Miskovsky (m) ersätter Kent Lagrell (m). 

Beslut: Styrelsen noterar informationen 
 
 
§ 18  Rekryteringsprocess ny VD VästKom 

Föredragande Helena Söderbäck och Axel Josefson 
Se bifogat material 

 Förslag tidplan rekrytering ver 2  
Rekryteringsprocess VD VästKom ver 2 
 

Genomgång av rekryteringsprocessen.  

Beslut: Styrelsen ställer sig bakom den föreslagna rekryteringsprocessen. 
 
 
§ 19 Beredning inför BHU mötet den 8 mars. Nästa BHU 10 maj. 

Se särskild kallelse 
Fortsatt samverkan regional fysisk planering diskuterades. 
Det säkerhetspolitiska läget med anledning av kriget i Ukraina lyfts in på BHU:s dagordning. Särskilt fokus på 
Länsstyrelsens samordnande roll och Västra Götalandsregionens uppdrag.  
 
 
§ 20 Övriga frågor 

Ny Förbundsdirektör tillsatt för GR, Gitte Caous.  
Gitte tillträder 2 maj 2022. Helena Söderbäck fortsätter som tf. VD i VästKom på 50% fram till sista augusti 
2022. 
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Tack till förbundsdirektör Jeanette Lämmel som lämnar Fyrbodals kommunalförbund för nya 
utmaningar. 



91/22 Förslag till hälso- och sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser - KS2022/0675-3 Förslag till hälso- och sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser : Protokoll VästKoms styrelse 8 mars 2022 _ver 2 - signerat.pdf

Protokoll VästKoms styrelse 8 mars 2022 _ver 2
Slutgiltig revideringsrapport 2022-03-18

Skapad: 2022-03-15

Av: Johanna Hansson (johanna.hansson@vastkom.se)

Status: Signerat

Transaktions-ID: CBJCHBCAABAA3stwSnD_K2kgPHnezTb4Eq372dVpSafU

”Protokoll VästKoms styrelse 8 mars 2022 _ver 2” – historik
Dokumentet skapades av Johanna Hansson (johanna.hansson@vastkom.se)
2022-03-15 - 15:44:43 GMT– IP-adress: 213.66.202.205

Dokumentet skickades med e-post till Axel Josefson (axel.josefson@stadshuset.goteborg.se) för signering
2022-03-15 - 15:45:28 GMT

Dokumentet skickades med e-post till Ulf Olsson (ulf.olsson@boras.se) för signering
2022-03-15 - 15:45:28 GMT

Dokumentet skickades med e-post till Johanna Hansson (johanna.hansson@vastkom.se) för signering
2022-03-15 - 15:45:28 GMT

Dokumentet har e-signerats av Johanna Hansson (johanna.hansson@vastkom.se)
Signaturdatum: 2022-03-15 - 15:45:40 GMT – Tidskälla: server– IP-adress: 213.66.202.205

E-postmeddelandet har visats av Ulf Olsson (ulf.olsson@boras.se)
2022-03-15 - 15:51:32 GMT– IP-adress: 104.28.31.64

E-postmeddelandet har visats av Ulf Olsson (ulf.olsson@boras.se)
2022-03-17 - 07:04:39 GMT– IP-adress: 172.226.52.21

Dokumentet har e-signerats av Ulf Olsson (ulf.olsson@boras.se)
Signaturdatum: 2022-03-18 - 08:17:43 GMT – Tidskälla: server– IP-adress: 148.160.250.6

E-postmeddelandet har visats av Axel Josefson (axel.josefson@stadshuset.goteborg.se)
2022-03-18 - 14:24:28 GMT– IP-adress: 62.88.128.75

Dokumentet har e-signerats av Axel Josefson (axel.josefson@stadshuset.goteborg.se)
Signaturdatum: 2022-03-18 - 14:24:48 GMT – Tidskälla: server– IP-adress: 62.88.128.75

Avtal har slutförts.
2022-03-18 - 14:24:48 GMT



91/22 Förslag till hälso- och sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser - KS2022/0675-3 Förslag till hälso- och sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser : Ärende 5 - Förslag till reviderat hälso- och sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser.pdf

Förslag till reviderat hälso- och sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser   1 (4) 
 

Förbundsstyrelsen – ärende 5 

Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Maria Ljung, Planeringsledare 

Datum: 2022-02-17, Diarienummer: 2021-00198 

 

Datum: åååå-mm-dd  

Förslag till reviderat hälso- och 
sjukvårdsavtal och tillhörande 
överenskommelser  

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslås, under förutsättning att SRO och VästKoms styrelse 

fattar samma beslut, ställa sig bakom och rekommendera 

medlemskommunerna att anta förslaget till reviderat hälso- och sjukvårdsavtal 

med tillhörande överenskommelser. Reviderat förslag gäller från 2023-01-01 - 

2026-12-31. 

Sammanfattning av ärendet 

Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser i Västra 

Götaland reglerar samverkan och ansvar för de personer som har behov av 

hälso- och sjukvårdsinsatser från både kommunen och Västra 

Götalandsregionen (VGR).   

På uppdrag av det politiska samrådsorganet, SRO, har hälso- och 

sjukvårdsavtalet uppdaterats och reviderats inför ny avtalsperiod. Samtidigt 

har underavtal och överenskommelser med koppling till hälso- och 

sjukvårdsavtalet, där lagstiftningen ställer krav på att samverkan ska regleras i 

överenskommelse, också reviderats.  

Nationellt pågår ett omställningsarbete där både kommunal och regional 

primärvård, är navet i vården och samspelar med socialtjänsten. Målet med 

omställningen är att patienten får en god, nära, samordnad och hälsofrämjande 

vård och är delaktig utifrån sina förutsättningar och preferenser.  

Förändringar har gjorts med syfte att lyfta fram den omställning som sker 

och för att få avtalet att hålla över tid med fokus på personcentrerat 

förhållningssätt. 

SRO kommer behandla ärendet den 2022-02-24. Förslag till beslut är att 

ställa sig bakom reviderat hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande 

överenskommelser och rekommenderar samtliga parter att var för sig besluta 

om att anta reviderat hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande 

överenskommelser. Västkoms styrelse behandlar ärendet 2022-03-14.  

Beslutsunderlag 

• Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser 

• Utkast missiv till SRO 2022-02-24 

BESKRIVNING AV ÄRENDET 
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Förbundsstyrelsen – ärende 5 

 Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Maria Ljung, Planeringsledare 

Datum: 2022-02-17, Diarienummer: 2021-00198 

 

 

  

 

Bakgrund och syfte 

Under 2021 har en länsgemensam revidering gjorts av nuvarande hälso- 

och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser. Genomgående har 

förtydligande gjorts i både hälso- och sjukvårdsavtal och i överenskommelserna 

kring personcentrerat förhållningssätt, patientsäkerhet samt samverkan och 

tillit. Barnkonventionen har lyfts in. Förtydligande har även gjorts kring att 

primärvård omfattas av två huvudmän och att kommunens hälso- och sjukvård 

är en del av primärvården.  

Göteborgsregionens kommunalförbund har under remisstiden stöttat 

medlemskommunerna i dialoger och framtagande av gemensamma 

formuleringar till remissvar. Formuleringarna har varit fria att omformulera 

och använda i medlemskommunernas remissvar. En stor mängd synpunkter 

har inkommit från remissinstanserna, vilket tyder på ett stort engagemang. Det 

har varit en utmaning att ta hand om motstridiga synpunkter, som exempel 

förkorta eller förlänga avtalets längd. Några remissinstanser har önskat en 

högre detaljeringsgrad och andra en lägre. Flera av synpunkterna kommer att 

tas om hand i det fortsatta länsgemensamma utvecklingsarbetet.  

 

Del A: Gemensam avtalstext för Hälso- och sjukvårdsavtalet och tillhörande  

• Avtalstiden är förändrad från 3,5 år till 4 år.  

• Möjligheten att förlänga avtalet har ändrats från 2 år till 3 år.  

• Uppsägningstiden är förändrad från 12 månader till 18 månader. 

• Ansvarsförhållande, primärvårdens hälso- och sjukvårdsuppdrag/specialiserad vård 

• Samlat information kring SIP, informationsöverföring och planering 

 

  

Del B: Hälso- och sjukvårdsavtalet  

• Kommunal hälso- och sjukvård är en del av primärvården. 

• Kompletterat med Primärvårdens grunduppdrag under lagstiftning 

• Patientens fasta vårdkontakt ska utses där den huvudsakliga vården ges.   

• Fast läkarkontakt och fast vårdkontakt ska tillsammans stärka patientens ställning.   

• Tillsammans utgör professioner från de båda huvudmännen det team som ansvarar 

för att ge en god och säker hälso- och sjukvård till målgruppen 

• Förtydligat att ansvaret för rehabilitering ska följa hälso- och sjukvårdsavtalet.  

• Kommunens möjlighet att bistå VGR i enskilda fall är utökad till att även omfatta 

dagtid helg, tidigare enbart kväll och natt.  

• Regionen ska erbjuda samtliga hälso- och sjukvårdsinsatser enligt HSL för personer 

som vistas i hem för vård och boende, HVB, eller hem för viss annan heldygnsvård. 
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Förbundsstyrelsen – ärende 5 

 Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Maria Ljung, Planeringsledare 

Datum: 2022-02-17, Diarienummer: 2021-00198 

 

 

  

 

  

Del C: Överenskommelser  

Överenskommelse Läkarmedverkan i kommunernas primärvård i Västra Götaland 

• Gemensamt ansvar kring lokal samverkan bl.a. genom närområdesplan med 

bilaga 

• Regionen ska ge möjlighet till fast läkarkontakt i primärvård 

• Tillgänglighet till läkare hela dygnet 

Överenskommelse Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och 

sjukvård   

• Patienter som inte längre har behov av slutenvårdens resurser ska så snart som 

möjligt skrivas ut 

• Målet är att patienten får vård på rätt vårdnivå 

• Tydliggörande kring förutsättningar för kommunens betalningsansvar kopplat till 

den regionfinansierade öppenvården 

• Betalningsmodellen kvarstår 

 

Överenskommelse Samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning 

och personer med missbruk och beroende 

• Omfattar samtliga kommunala och regionala verksamheten som möter målgruppen 

• Tydliggöranden gällande ansvarsfördelning för respektive huvudman samt för 

gemensamma ansvarsområden 

• Större fokus på individen och dess behov 

• Gemensamma texter har lyfts till A och B delen 

 

Överenskommelse Samverkan om Munhälsa - uppsökande och nödvändig 

tandvård 

• N-Tandvårds åldersgräns är förändrad, gäller numera från det år den enskilde fyller 

24 år  
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Förbundsstyrelsen – ärende 5 

 Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Maria Ljung, Planeringsledare 

Datum: 2022-02-17, Diarienummer: 2021-00198 

 

 

  

 

 

Länsgemensam uppföljning, analys och utveckling  

Under arbete med Färdplan, Hälso- och sjukvårdsavtalet och 

överenskommelserna har utvecklingsområden identifierats. De kommer 

omhändertas för att omsättas i Färdplan länsgemensam strategi för god och 

nära vård. Utvecklingsområdena kommer redovisas löpande på 

vardsamverkan.se. Genom länsgemensam uppföljning och analys följs både 

avtal och utveckling i sin helhet.  

Bedömning 

Göteborgsregionen bedömer att de revideringar som genomförts och de 

utvecklingsområden som identifierats möter den omställning som sker idag 

och att avtalet kan hålla över tid med fokus på personcentrerat förhållningssätt. 

Göteborgsregionen bedömer att ett fortsatt arbete med länsgemensam 

uppföljning och analys för både avtal och utveckling i sin helhet behövs framåt. 

 

Helena Söderbäck  

Förbundsdirektör 

 

Lena Holmlund 

Avdelningschef 

 

Skickas till  

Västra Götalandsregionen 

SRO 

Västkom 

Medlemskommunerna 
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F Ö R S L A G  
A V T A L  

Hälso- och sjukvårdsavtal 
  
Huvudavtal med tillhörande överenskommelser (bilagor). 
Reglerar samverkan och ansvar för hälso- och sjukvård mellan 
länets 49 kommuner och region Västra Götaland.  
 

Bilagor: 
Överenskommelse Läkarmedverkan inom kommunal primärvård i Västra Götaland 
Överenskommelse Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
Överenskommelse Samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och 
personer med missbruk och beroende 
Överenskommelse Samverkan om Munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård 

 

 

 

 
  

 Avtal 
Överenskommelse 
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Läsanvisningar 
Detta avtal består av Hälso- och sjukvårdsavtalet (huvudavtal) med fyra 
tillhörande överenskommelser (bilagor). Avtalet är indelat i tre delar:  

• Del A, Gemensam avtalstext för Hälso- och sjukvårdsavtalet och 
tillhörande överenskommelser 

• Del B, Hälso- och sjukvårdsavtalet 
• Del C, Överenskommelser 

 
Del A tillsammans med del B utgör Hälso- och sjukvårdsavtalet.  
Del A tillsammans med del C utgör fyra lagstadgade överenskommelser. 
Hälso- och sjukvårdsavtalet, del B, ligger till grund för överenskommelserna  
 

Syftet med den här uppdelningen är att skapa en struktur där lagreglerad 
samverkan mellan kommun och Västra Götalandsregionen finns samlad. 
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Del A, Gemensam avtalstext för Hälso- 
och sjukvårdsavtalet och tillhörande 
överenskommelser 
 

Del A innehåller avtalsområde som är gemensam för alla överenskommelser 
och Hälso- och sjukvårdsavtalet. Dessa texter är av generell och allmän 
karaktär. Avtal och överenskommelser utgår från Socialstyrelsens termbank 
för termer och begrepp. 

 Inledning 
Länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen (VGR) har sedan 1999 
reglerat samverkan och ansvarsfördelning för områden båda huvudmännen 
har hälso- och sjukvårdsansvar för i ett Hälso- och sjukvårdsavtal.  

Revideringen inför ny avtalsperiod har även omfattat andra 
avtal/överenskommelser som är lagreglerade för huvudmännen, dessa ingår 
som överenskommelser till Hälso- och sjukvårdsavtalet. 

Nationellt pågår ett omställningsarbete där både kommunal och regional 
primärvård, vidare i dokumenten kallat primärvård är navet i vården och 
samspelar med socialtjänsten. Målet med omställningen är att patienten får en 
god, nära, samordnad och hälsofrämjande vård och är delaktig utifrån sina 
förutsättningar och preferenser. 

Utifrån hälso- och sjukvårdsavtalet, Färdplan - länsgemensamma strategin för 
god och nära vård och tydliggörande av primärvårdsuppdraget i hälso- och 
sjukvårdslagen ska en gemensam analys och uppföljning löpande tas fram. 
Genom länsgemensam uppföljning och analys samt fortsatt arbete med 
identifierade utvecklingsområden fördjupas det gemensamma 
utvecklingsarbetet. Målsättningen är att kunna följa utvecklingen mot en god 
och nära vård och följsamheten till hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande 
överenskommelser. 

Hälso- och sjukvårdens medicinska, digitala och tekniska utveckling får som 
följd att den hälso- och sjukvård som ges i öppen vård och i hemmet förändras 
över tid. Primärvårdens hälso- och sjukvårdsuppdrag omfattas av två 
huvudmän och avser vanligt förekommande hälso- och sjukvårdsinsatser både 
enkla och komplexa som på ett patientsäkert sätt kan utföras utan särskilda 
medicinska eller tekniska resurser eller annan särskild kompetens. 
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Regionen har ansvar för specialiserad vård som kräver särskilda medicinska 
eller tekniska resurser eller annan särskild kompetens även om insatsen utförs 
av primärvården. 

Den gemensamma politiska viljeinriktningen med Hälso- och sjukvårdsavtalet 
fokuserar på individens behov framför att söka skarpa gränser mellan 
huvudmännens ansvarsområden. Gränsdragning ner på detaljnivå i alla 
situationer skapar organisatoriska mellanrum som kan leda till att patienten 
inte får sina behov av hälso- och sjukvård tillgodosedda.  

Följande politiska prioritering har varit vägledande i framtagandet av Hälso- 
och sjukvårdsavtalet: 

• Vad blir bäst för patienten? 
• Vad är bästa sättet att använda våra skattemedel ur ett samhälls-

/invånarperspektiv? 
• Behöver vi överenskommelser eller avtal för att stödja detta? 

Avsikten är att Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser 
ska ge de förutsättningar som behövs för samverkan och personcentrerad vård 
över huvudmannagränserna.  

Parallellt med revideringen av Hälso- och sjukvårdsavtalet har en ”Färdplan - 
länsgemensam strategi för god och nära vård”* tagits fram. Färdplanen 
innehåller de områden som huvudmännen gemensamt prioriterat att 
kraftsamla kring för att tillsammans utveckla hälsa, vård och omsorg i Västra 
Götaland fram till 2030.  

 

 Syfte 
Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland ska ligga till grund för en god 
och säker vård för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser 
från både kommunen och VGR. Avtalet ska beskriva ansvarsförhållandet 
mellan VGR och kommunerna i Västra Götaland samt stärka och främja 
samverkan och samarbete mellan parternas vårdgivare så att resultatet bidrar 
till ett tryggt och självständigt liv för den enskilde.  

 

 

 

* L Ä S  M E R  
Färdplan Nära vård - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se) 
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 Värdegrund 
En förtroendefull och öppen dialog mellan kommunerna i Västra Götaland och 
VGR är en förutsättning för att tillsammans möta framtidens gemensamma 
utmaningar.  

Samarbetet mellan parterna ska kännetecknas av... 

- ett gemensamt ansvarstagande för patientens bästa. 
- ett respektfullt bemötande mot både patient och medarbetare som 

skapar trygghet i vårdkedjan. 
- en tillitsbaserad samverkan där patienten är medskapare och upplever 

insatserna som en välfungerande helhet, oavsett vilken av parterna som 
utför insatserna. 

 Parternas gemensamma åtagande innebär 
att... 

- barnkonventionen ska beaktas i samverkan när det är aktuellt.  

- säkerställa att detta avtal med tillhörande bilagor implementeras och 
görs kända inom de egna verksamheterna. 

- ställa krav på att överenskommelser som VGR och kommunen har 
träffat enligt detta avtal även gäller i avtal med upphandlade 
entreprenörer enligt lagen om offentlig upphandling, LOU, samt enligt 
lagen om valfrihetssystem, LOV. 

- följa upp efterlevnaden av ingångna avtal. 

 Personcentrerat förhållningssätt 
Alla insatser patienten behöver från respektive huvudman ska planeras, 
utvärderas och följas upp tillsammans med patienten. Det ska göras med 
respekt och lyhördhet för de erfarenheter, önskemål samt kunskap som 
patienten och/eller dennes närstående eller företrädare har.  

Det är viktigt att utgå från patientens egna resurser och målsättningar med 
insatserna och stärka patientens förutsättningar till egenvård. Verksamheterna 
ska underlätta och motivera patienten och/eller närstående att vara delaktiga 
kring beslut som rör den egna personen. 

 Samordnad Individuell Plan, SIP  
Den 1 januari 2010 infördes en lagstadgad skyldighet i 16 kap. 4 § hälso- och 
sjukvårdslagen (2017:30), HSL, och i 2 kap. 7 § socialtjänstlagen (2001:453), 
SoL, som innebär att huvudmännen tillsammans ska upprätta en individuell 
plan när den enskilde har behov av insatser från båda huvudmännen. Planen 
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ska upprättas om kommunen, VGR eller den enskilde/närstående bedömer att 
den behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda, och om den 
enskilde samtycker till att den upprättas.  

Samordnad individuell plan, SIP* ska erbjudas alla oavsett ålder, diagnos, 
funktionsnedsättning eller behov och är patientens plan. SIP ger en samlad 
beskrivning av den enskildes pågående och planerade insatser, från kommun 
och VGR samt andra aktörer. 

Planering av den medicinska vården ska genomföras, även om den enskilde 
tackar nej till SIP. 

I Västra Götaland har VGR och kommunerna fastställt gemensamma riktlinjer 
för samordnad individuell plan (SIP).  

 

 

 Informationsöverföring och planering 
Om patienten har behov av kommunal primärvård i hemmet, förutsätter det 
att parterna är överens om ansvarsfördelning samt att nödvändigt 
informationsutbyte sker. Patienten ska vara delaktig och medskapare till sin 
vård och behandling.  

Vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ska överenskommelse, 
riktlinje och rutin tillämpas*. Ingående parter ska använda den gemensamma 
IT-tjänsten där informationsdelning sker. 

Kravet på informationsöverföring gäller även vid samverkan utanför in- och 
utskrivningsprocessen.  

 

 Bästa tillgängliga kunskap 
Vården och insatserna ska bygga på bästa tillgängliga kunskap med 
evidensbaserad grund och beprövad erfarenhet. Nationella vård- och 
insatsprogrammen berör båda huvudmännens ansvar och målet är att insatser 
ska vara kunskapsbaserade, jämlika, resurseffektiva samt av hög kvalitet. 
Socialstyrelsens nationella riktlinjer och Västra Götalands länsgemensamma 

* L Ä S  M E R  
Riktlinje för SIP - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se) 

* L Ä S  M E R  
Gemensam riktlinje om in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Västra 
Götaland, PDF 
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styrdokument är stöd för huvudmännen vid prioriteringar och ger vägledning 
om vilka insatser som i första hand ska erbjudas för personer som omfattas.  

 Avtalsparter 
Avtalsparter i detta avtal är var och en av kommunerna i Västra Götaland och 
Västra Götalandsregionen vilka fortsättningsvis i avtalet benämns som 
parterna. Avtalet gäller under förutsättning att beslut tas av regionfullmäktige 
respektive kommunfullmäktige. 

 Avtalets omfattning och uppbyggnad 
Detta avtal, fortsättningsvis kallat Hälso- och sjukvårdsavtalet, är ett 
huvudavtal för hälso- och sjukvård som kompletterats med lagstadgade 
överenskommelser som bilagor. Överenskommelsernas giltighet är direkt 
kopplat till huvudavtalets giltighet. Varje överenskommelse är direkt 
underställd Hälso- och sjukvårdsavtalet dvs. ingen rangordning mellan dem. 

Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar ansvarsfördelning och samverkan inom 
de områden där kommunen och VGR har ett gemensamt hälso- och 
sjukvårdsansvar enligt 8 kap. 6 § och 12 kap. 1-3 §§, 14 kap. 1§ samt 16 kap 2 § 
HSL (2017:30).  

Avtalet omfattar även samverkan mellan VGR:s hälso- och sjukvård och 
kommunens socialtjänst och vissa andra områden/grupper av betydelse för 
samverkan. 

 Avtalstid 
Avtalet gäller under perioden 2023-01-01 – 2026-12-31. Senast arton månader 
innan avtalstiden löper ut har parterna möjlighet att skriftligt säga upp avtalet. 
Om ingen part skriftligen sagt upp avtalet förlängs det med tre år i taget med 
arton månaders uppsägningstid. 

  Ändringar och tillägg till avtalet 
Vid väsentliga förändringar av förutsättningarna för avtalet kan initiativ till en 
översyn tas av det politiska samrådsorganet, SRO.  

Ändringar och tillägg i Hälso- och sjukvårdsavtalet gäller efter beslut vunnit 
laga kraft hos samtliga parter. Samma hantering gäller vid ändringar och 
tillägg i en överenskommelse. 

 Gemensam samverkansstruktur 
Inom Västra Götaland finns en utvecklad samverkan mellan kommunerna och 
Västra Götalandsregionen. En gemensam samverkansstruktur med politiskt 
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samrådsorgan, SRO, och ledningsgrupp med tjänstepersoner på länsnivå, 
Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG, delregionala samverkansorgan samt 
lokala samverkansgrupper.   

Den gemensamma stödstrukturen ska bidra till att förvalta och utveckla 
intentionerna som beskrivs i Hälso- och sjukvårdsavtalet samt i Färdplan – 
länsgemensam strategi för god och nära vård 

Samverkan måste ske på flera organisatoriska nivåer: länsgemensam, 
delregional och lokal nivå. Respektive huvudman ska ställa krav på sina 
vårdgivare att delta aktivt i samverkan. 

 Digitalisering och e-hälsa 

Gemensamma IT- tjänster 
Vård- och omsorg är informationsintensiva verksamheter som förutsätter en 
välfungerande informationsförsörjning mellan individer och olika aktörer. 
Med hjälp av sammanhållna och användarvänliga IT-tjänster som stödjer ett 
personcentrerat förhållningssätt kan informationen överföras på ett säkrare 
och effektivare sätt och säkerställa koordinerade insatser till den enskilde. 

Varje part har ansvar för att IT-stöd är kända hos berörda verksamheter och 
att riktlinjer och rutiner följs.  

Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM 
Gemensamma strategiska beslut om e-hälsa och informationsförsörjning är 
avgörande för att stödja samverkan och gemensamma utvecklingsmål.  

2017 tecknade parterna en avsiktsförklaring om Framtidens vårdinformations-
miljö, FVM, ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen, VGR (exklusive 
tandvården), privata vårdgivare och länets 49 kommuner. FVM kommer att 
påverka administrativa processer, standardisering och gemensamma 
arbetssätt som ska utvecklas i samverkan. 

 Uppföljning 
Parterna har ett gemensamt ansvar för den länsgemensamma uppföljningen av 
Hälso-och sjukvårdsavtalet och tillhörande överenskommelser. VVG ansvarar 
för uppföljningsplan för löpande uppföljning. 

 Avvikelser  
Den länsgemensamma rutinen för avvikelsehantering i samverkan* har tagits 
fram för att säkerställa att kontinuerlig analys av avvikelser sammanställs och 
används för ett systematiskt förbättringsarbete, kunskapsutveckling och 
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lärande i samverkan på alla nivåer. Avvikelser i samverkan ska ge ett 
gemensamt underlag och integreras i patientsäkerhetsarbete. Gemensamma 
händelseanalyser ger ett viktigt stöd till förbättringsarbetet. 

Avvikelserna ska hanteras skyndsamt och svar ges till rapportören så snart 
händelsen är analyserad och plan för åtgärd finns. Alla parter har ett ansvar för 
analys, åtgärder och uppföljning för att förhindra oenighet.  

 

 Oenighet om tolkning av avtal  
Alla parter har ett ansvar för att uppfylla intentionerna i avtalet.  Vid oenighet 
om tolkning eller tillämpning av Hälso- och sjukvårdsavtalet eller 
överenskommelser ska det i första hand lösas lokalt och i andra hand 
delregionalt inom vårdsamverkan. I de fall oenighet inte kunnat lösas på lokal 
eller delregional nivå kan frågan lyftas till länsnivå enligt gemensam riktlinje 
“Hantering av oenighet på regional nivå - Vårdsamverkan Västra Götaland 
(VVG)”*.   

* L Ä S  M E R  
Avvikelsehantering - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se) 

* L Ä S  M E R  
Riktlinje Hantering av oenighet på regional nivå Vårdsamverkan Västra Götaland (PDF) 
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Del B, Hälso- och sjukvårdsavtalet  
Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan 
Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland. 

För att få Hälso- och sjukvårdsavtalet i sin helhet behöver du läsa det 
tillsammans med Del A. Del A innehåller avtalstext som är gemensam för 
Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser.  

  

Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, är den lag som reglerar grundläggande 
skyldigheter för VGR och kommunen. Även övriga lagar och förordningar som 
berör området ska beaktas. 

Hälso- och sjukvårdsansvaret för VGR och kommunen regleras i 8 kap. 6 § och 
12 kap. 1-3 §§ samt 14 kap. 1 § HSL (2017:30), och ansvaret omfattar 
rehabilitering, habilitering och hjälpmedel samt sjuktransporter och 
omhändertagande av avlidna. För tandvård finns särskilda bestämmelser, 
tandvårdsförordningen (1998:1338). 

Sedan 1 juli 2021 finns ett förtydligande i HSL kring primärvårdens 
grunduppdrag, 13a kap. 1 § HSL (2017:30). Primärvård är alla de hälso- och 
sjukvårdsinsatser som på ett patientsäkert sätt kan utföras utan särskilda 
medicinska eller tekniska resurser eller annan särskild kompetens, 2 kap. 6 § 
HSL (2017:30).  

Patientgrupper som ingår i kommunernas hälso- och sjukvårdsansvar enligt 
12 kap. 1 § HSL (2017:30): 

• Personer i särskilda boendeformer samt bostäder med särskild service 
5 kap. 5 § andra stycket, 5 kap. 7 § tredje stycket eller 7 kap. 1 § första 
stycket 2 socialtjänstlagen (2001:453), SoL. 

• Personer som bor i bostad med särskild service enligt 9 § 8 och 9 § 9 
LSS.  
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• Personer under vistelsetiden vid biståndsbedömd dagverksamhet (3 
kap. 6 § SoL) samt daglig verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd 
och service till vissa funktionshindrade, LSS.  

• I Västra Götaland har kommunerna ansvaret för hälso- och sjukvård i 
hemmet sedan regionbildningen 1999, avtal enligt möjligheten i 12 
kap. 2 § HSL (2017:30).  

För dessa patientgrupper ska länets kommuner och VGR enligt 16 kap. 1 §, 
HSL, sluta avtal om läkarresurser och formerna för samverkan.  

För personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk 
är VGR och kommunen, genom likalydande bestämmelser i hälso- och 
sjukvårdslagen och socialtjänstlagen, skyldig att ha överenskommelse om 
samarbete (16 kap. 3 § HSL respektive 5 kap. 8 a § och 9 a § SoL). 

Sedan den 1 januari 2020 gäller barnkonventionen som svensk lag (2018:1197 
om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter). Barnets 
rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som rör barn.  

Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård grundar sig 
i lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård (lag 
2017:612). 

Vid den samordnade individuella planeringen (SIP-mötet) ska enheterna 
upprätta en individuell plan (SIP) i enlighet med bestämmelserna i 16 kap. 4 § 
tredje och fjärde styckena hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och 2 kap. 7 § 
andra och tredje styckena socialtjänstlagen (2001:453).  

Samordnad individuell planering (SIP-möte) ska enligt lagen om samverkan 
vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (4 kap. 1-3§§) erbjudas den 
enskilde, om hen efter utskrivningen behöver insatser från både kommunen 
och VGR i form av hälso- och sjukvård eller socialtjänst. 

För att stärka individens integritet, självbestämmande och delaktighet 
kompletterar patientlagen (2014:821) regelverket för hälso- och sjukvård. 

B.2 Gemensamt ansvar och samverkan 
Parterna ska i egenskap av sjukvårdshuvudmän erbjuda en hälso- och 
sjukvård av god kvalitet samt den kompetens som krävs för att fullgöra sitt 
hälso- och sjukvårdsansvar. 

För patienter som får kommunal hälso- och sjukvård har parterna alltid ett 
gemensamt ansvar genom att kommunen ansvarar för insatser utförda av 
sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut medan VGR ansvarar för 
insatser utförda av läkare och övriga kompetenser.  Tillsammans utgör 
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professioner från de båda huvudmännen det team som ansvarar för att ge en 
god och säker hälso- och sjukvård till målgruppen. 

All hälso- och sjukvård ska utgå från ett personcentrerat förhållningssätt där 
patienten ska ges möjlighet att vara medskapare i sin vård och behandling. Om 
patienten samtycker kan även närstående vara medskapare.  

Parterna har ett gemensamt ansvar för att hälso- och sjukvårdsinsatser 
personcenteras och koordineras så att patienten upplever trygghet, säkerhet, 
kontinuitet och värdighet. 

Patientens vård och behandling sker efter beslut eller ordination. 
Huvudprincipen är att parterna var för sig har ett ekonomiskt ansvar för 
beslut, ordinationer eller förskrivning som görs av respektive huvudman. 

Patientens ska ges möjlighet till fast läkarkontakt inom primärvård enligt 
patientlagen (2014:821) 6 kap 3§ för att öka tryggheten för patienten.  

Patientens fasta vårdkontakt ska utses där den huvudsakliga vården ges och 
ska grundas på patientens medicinska och övriga behov och vilken kompetens 
som bäst kan tillgodose det behovet. I samband med utskrivning från sluten 
vård ska fast vårdkontakt vara utsedd inom primärvård. 

Fast läkarkontakt och fast vårdkontakt ska tillsammans stärka patientens 
ställning. * 

 

B.3 Parternas ansvar 

Regionens ansvar 
Västra Götalandsregionen ska erbjuda en god hälso- och sjukvård till de som 
är bosatta eller som vistas i Västra Götaland. Ansvaret omfattar öppen och 
sluten vård, akut och planerad vård. 

Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsansvar omfattar: 

• Patienter som utan större svårigheter kan besöka VGRs mottagningar 
och tillgodogöra sig insatsen. I ansvaret ingår hälso- och sjukvård där 
patienten vistas, då insatserna är av tillfällig karaktär. 

• Läkarinsatser i hemmet för patienter som omfattas av den kommunala 
primärvården enligt avtal mellan parterna. 

* L Ä S  M E R  
Överenskommelse om läkarmedverkan i kommunal primärvård i Västra Götaland 
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• Erbjuda samtliga hälso- och sjukvårdsinsatser enligt HSL för personer 
som vistas i hem för vård och boende, HVB, eller hem för viss annan 
heldygnsvård. 

• Rehabiliterings- och habiliteringsinsatser inom specialist- samt 
primärvård. 

• Handledning och kunskapsöverföring till kommunens personal i vård, 
omsorg, rehabilitering samt i hantering av medicintekniska produkter. 

• Specialistvård till patienter inom kommunal primärvård enligt gällande 
medicinska riktlinjer, eller enligt upprättad plan eller SIP. 

Kommunens ansvar 
Kommunal hälso- och sjukvård är en del av primärvården. Kommunen ska 
enligt 12 kap. 1 § HSL erbjuda hälso- och sjukvård åt personer med beslut om 
särskilt boende, bostad med särskild service samt under vistelsetiden åt 
personer med beslut om dagverksamhet enligt SoL och daglig verksamhet 
enligt LSS.  Kommunen har tagit ansvar för hälso- och sjukvård i ordinärt 
boende enligt 12 kap. 2 § HSL.  

Kommunal primärvård omfattar vanligt förekommande vårdbehov, både 
enkla som komplexa. 

Kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret omfattar: 

• Patienter som på grund av somatisk, psykisk eller kognitiv 
funktionsnedsättning inte kan ta sig till Västra Götalandsregionens 
mottagningar utan större svårighet och där det på grund av insatsernas 
omfattning och frekvens motiverar att vården ges i patientens hem. 

• Patienter med behov av hälso- och sjukvårdsinsatser över tid, oavsett 
ålder eller diagnos, som kan ges med bibehållen patientsäkerhet i 
patientens hem. 

• Patienter som enligt ovanstående punkter har behov av hälso- och 
sjukvårdsåtgärder i hemmet kan samtidigt få vissa hälso- och 
sjukvårdsinsatser utförda på mottagning baserat på upprättad plan 
eller SIP.  

• Rehabiliterings- och habiliteringsinsatser inom primärvård. 

Efter överenskommelse kan Kommunal primärvård även omfatta: 

• Att när överenskommelse skett i enskilda fall utföra planerade 
och/eller förutsägbara hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet under 
kväll, helg och nattetid för patienter som omhändertas av Västra 
Götalandsregionens vårdcentraler.  

• Hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet till patienter på permission från 
sluten vård som inte kan ta sig till mottagning. Det gäller endast under 
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förutsättning att en dialog skett i samförstånd och nödvändig 
informationsöverföring skett som stöd för de kommunala insatserna. 
 

B.4 Rehabilitering och habilitering 
Rehabilitering och habilitering är hälso- och sjukvårdsinsatser som följer 
hälso- och sjukvårdsansvaret och bedrivs av både VGR och kommun i enlighet 
med detta avtal.  

 

B.5 Bedömning om hälso- och sjukvårdsinsats 
kan utföras som egenvård 

Egenvård är en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad hälso- och 
sjukvårdspersonal bedömt och beslutat att en patient själv eller 
vårdnadshavare kan utföra och ansvara för. I de fall då patienten behöver 
praktisk hjälp med egenvården behöver den legitimerade yrkesutövaren 
samråda med den som ska hjälpa patienten, för att bedöma samt dokumentera 
om hälso- och sjukvårdsinsatsen kan ske på ett patient-  
säkert sätt.  

I enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter har parterna fastställt 
gemensamma rutiner som ska tillämpas i Västra Götaland.  

 

B.6 Vårdhygien 
Både kommunen och Västra Götalandsregionen har ansvar för att förebygga 
och förhindra smittspridning och infektioner i vård och omsorg. VGR:s 
expertenheter för vårdhygien har i uppdrag att bistå kommunerna med 
vårdhygienisk rådgivning och utbildning i enlighet med Regionalt direktiv för 
vårdhygienisk verksamhet. 

* L Ä S  M E R  
Rutiner för samordning av insatser rehabilitering och habilitering 2009, PDF 

Vägledning för rehabilitering och habilitering inom öppenvård för vuxna personer i 
Västra Götaland, PDF 

* L Ä S  M E R  
Egenvårdsrutin - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se) 
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B.7 Asylsökande och personer som vistas i 
Sverige utan nödvändiga tillstånd  

Hälso- och sjukvård till asylsökande och personer som vistas i Sverige utan 
nödvändiga tillstånd (även kallade papperslösa) är VGR:s ansvar. Detta är 
enligt Lag (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m fl och hälso- 
och sjukvård till papperslösa enligt Lag (2013:407) om hälso- och sjukvård till 
vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. För dessa 
personer har kommunen inget hälso- och sjukvårdsansvar, detta gäller även 
patienter med behov av sjukvård i boendet/hemmet. Det är möjligt att erbjuda 
kommunal primärvård i hemmet om kommunens och VGR:s 
verksamhetsföreträdare är överens om detta.  

B.8 Förvaring och transport av avliden 
Ansvar för omhändertagande av avliden ingår i hälso- och sjukvårdsansvaret 
enligt HSL.  

I länsgemensam Riktlinje för förvaring och transport av avlidna* beskrivs 
samverkan och ansvar vid omhändertagande av avliden, transport av avliden 
samt regelverk då kommunen önskar köpa bårhusplats av VGR.  

 

B.9 Läkemedel   
Läkemedelsbehandlingar är en integrerad del i hälso- och sjukvården och       
ingår därmed i regelverk för samverkan mellan VGR och kommunerna i Västra 
Götaland.  

VGR ansvarar för kostnader, exklusive patientens egenavgift, avseende 
läkemedel som omfattas av läkemedelsförmånen och som är förskrivna enligt 
lagen om läkemedelsförmåner till enskild patient. 

Akutläkemedelsförråd  
VGR tillhandahåller akutläkemedelsförråd avsedda för patienter med 
kommunal primärvård. Akutläkemedelsförråd och dess sortiment beslutas av 
VGR. 

Läkemedlen i förrådet kan användas för akut ordination eller för att behandla 
under en begränsad tidsperiod (t ex antibiotikakur). VGR ansvarar för 
läkemedelskostnader, transport och kontroll av de kommunala 
akutläkemedelsförråden.  

* L Ä S  M E R  
Riktlinje för förvaring och transport av avlidna 
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Öppenvårdsdos  
Öppenvårdsdos beslutas av läkare som tar ställning till patientens behov och 
att kriterier enligt regional medicinsk riktlinje för öppenvårdsdos är uppfyllda.  

B.10 Personligt förskrivna hjälpmedel och 
läkemedelsnära produkter i vardagsmiljö  

Personligt förskrivna hjälpmedel omfattar hjälpmedel för det dagliga livet 
samt hjälpmedel för vård och behandling. I Västra Götaland ingår personligt 
förskrivna hjälpmedel för medicinsk behandling samt läkemedelsnära 
produkter i hjälpmedel för vård och behandling.  

Förskrivning av hjälpmedel och läkemedelsnära produkter är en del av vård 
och behandling och följer hälso- och sjukvårdsansvaret. 

Parterna har gemensamt regelverk för förskrivning av produkter inom 
respektive produktområde. De produktområden som ingår kan förändras på 
grund av förändringar i lagstiftning samt nya och/eller ändrade diagnostik och 
behandlingsmetoder.  

B.11 Personligt förskrivna hjälpmedel  
Försörjning av hjälpmedel är beslutad genom samarbetsavtal mellan region 
och kommuner samt överenskommelser inom VGR. 

Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel, består av riktlinjer och 
produktanvisningar*, där bland annat kostnadsansvar och förskrivningsrätt 
beskrivs. 

För barn och ungdomar till och med 17 år har VGR kostnadsansvar för de 
produkter som regleras i Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel. 
Gällande vuxna är kostnadsansvaret beroende av vilken vårdgivare som har 
hälso- och sjukvårdsansvaret. För vissa produkter har VGR alltid 
kostnadsansvaret. I varje produktanvisning anges fördelning 
av kostnadsansvar för den aktuella produkten. 

För att underlätta en obruten vårdkedja kan förtroendeförskrivning ske, vilket 
innebär att förskrivning får göras på annan sjukvårdshuvudmans 
kostnadsansvar.   

 

* L Ä S  M E R  
Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel - Vårdgivarwebben Västra 
Götalandsregionen (vgregion.se) 
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B.12 Personligt förskrivna läkemedelsnära 
produkter 

Läkemedelsnära produkter omfattar förbrukningsartiklar som används till en 
del av den medicinska behandlingen i hemmiljö. Försörjning och distribution 
är beslutad i samarbetsavtal där region och kommun har gemensamt 
kostnadsansvar (blås- och tarmdysfunktion och nutrition) samt 
överenskommelse där region har kostnadsansvaret (diabetes, stomi, 
spolvätskor och trakeostomi*). 

 

B.13 Oreglerade medicintekniska produkter  
Det finns ytterligare medicintekniska produkter, som används till patienter i 
deras vardagsmiljö, som ännu inte är reglerade i handbok och har en 
gemensam försörjningslösning. Generellt gäller att den vårdgivare som 
förskriver produkten är kostnadsansvarig. Medicintekniska produkter som 
ordineras av läkare är ett ansvar för VGR. 

För sårläkningsartiklar och kompressionsförband finns en förteckning där det 
framgår vilka produkter VGR respektive kommunen har kostnadsansvar för. 

B.14 Tjänsteköp  
Tjänsteköp kan ske i undantagsfall och föregås av en förfrågan till den andra 
parten om att utföra en insats. Ansvaret och uppföljningen av insatsen 
kvarstår dock hos huvudmannen. 

Lokala avtal om tjänsteköp kan ingås under förutsättning att båda parter är 
överens och att det på alla sätt uppfyller Hälso- och sjukvårdsavtalet i övrigt.  

I det lokala avtalet kommer parterna överens om formerna för tjänsteköp. I 
detta bör framgå vem som har mandat att besluta om tjänsteköp och på vilket 
sätt information och kommunikation sker parterna emellan.   

B.15 Gemensamma utvecklingsområden  
De länsgemensamma utvecklingsområden som identifierats i samband med 
revideringen överlämnas för omhändertagande till parterna i gemensamt 
ansvar.  

* L Ä S  M E R  
Hjälpmedel och läkemedelsnära produkter - Vårdgivarwebben Västra 
Götalandsregionen (vgregion.se) 
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Del C, Överenskommelse 
Läkarmedverkan i kommunal 
primärvård i Västra Götaland 
Denna överenskommelse är en bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet och 
omfattar Västra Götalandsregionens läkarmedverkan i kommunal primärvård. 
För att få överenskommelsen i sin helhet behöver du läsa den tillsammans 
med Del A och Del B 

Del A tillsammans med del B utgör Hälso- och sjukvårdsavtalet.  
Del A och Del B tillsammans med del C utgör fyra lagstadgade 
överenskommelser.  

 

Överenskommelsen bygger på en lagstadgad skyldighet att samverka, som 
gäller både kring målgrupper och på individnivå. Överenskommelsen baseras 
på 16 kap. 1 § och 2 § HSL (2017:30), som reglerar samverkansformerna och 
omfattningen mellan kommun och region. 

Beslut om kommunal primärvård förutsätter att en planering genomförts där 
parterna är överens om ansvarsfördelning samt där nödvändigt 
informationsutbyte sker enligt gällande rutin. 

 Målgrupp 
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen och hälso- och sjukvårdsavtal ansvarar 
Västra Götalandsregionen för läkarmedverkan till de patientgrupper som 
ingår i kommunernas hälso-och sjukvårdsansvar enligt 12 kap. 1 § hälso- och 
sjukvårdslagen, HSL, (2017:30).  

• Personer i särskilda boendeformer samt bostäder med särskild service 
5 kap. 5 § andra stycket, 5 kap. 7 § tredje stycket eller 7 kap. 1 § första 
stycket 2 socialtjänstlagen (2001:453), SoL. 
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• Personer som bor i bostad med särskild service enligt 9 § 8 och 9 § 9 
LSS.  

• Personer under vistelsetiden vid biståndsbedömd dagverksamhet (3 
kap. 6 § SoL) samt daglig verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd 
och service till vissa funktionshindrade, LSS.  

• I Västra Götaland har kommunerna ansvaret för hälso- och sjukvård i 
hemmet sedan regionbildningen 1999, avtal enligt möjligheten i 12 
kap. 2 § HSL (2017:30). 

 Syfte 
Att reglera samverkansformerna för läkarmedverkan oberoende av läkarens 
organisatoriska tillhörighet.  

Att skapa förutsättningar för ett personcentrerat förhållningssätt där 
patienten och närstående är medskapare i vård och behandling. 

 Gemensamt ansvar 
Parterna ska gemensamt, genom samverkansstrukturen, skapa förutsättningar 
för ett personcentrerat förhållningssätt.  

Genom att: 

• arbeta proaktivt där patienten och närstående är medskapare i sin 
samordnade individuella planering som är hållbar dygnets alla timmar. 

• utifrån medicinsk bedömning upprätta, revidera och följa upp den 
individuella planen, enligt hälso- och sjukvårdslagen. 

• säkra informationsöverföringen mellan alla verksamheter. 
• planera för en stabil personalkontinuitet med erforderlig bemanning 

och kompetens för att uppfylla en god och säker hälso- och sjukvård.  
• utbyta information vid personal- eller organisationsförändringar som 

kan påverka det lokala samarbetet.  
• samverkansformer och omfattning ska avtalas lokalt, bland annat 

genom Närområdesplan inklusive bilaga. 
• samverka mellan professionerna är en förutsättning för att kunna 

bedriva en patientsäker och personcentrerad vård. 

 

 



91/22 Förslag till hälso- och sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser - KS2022/0675-3 Förslag till hälso- och sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser : Ärende 5 - Förslag till reviderat hälso- och sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser.pdf

Del C, Överenskommelse Läkarmedverkan i kommunal primärvård i Västra Götaland 

 
Sida | 4  

 

 Parternas ansvar 
5.1 Regionens ansvar 

Läkarens patientansvar 
I Västra Götalandsregionens läkaransvar, oavsett organisatorisk tillhörighet 
eller vårdnivå, ingår bland annat: 

• att ge möjlighet till fast läkarkontakt inom primärvård enligt 
patientlagen (2014:821) 6 kap 3§ för att öka tryggheten för patienten.  

• att utföra medicinska bedömningar, utredningar och 
behandlingsinsatser planerat och oplanerat för vård, hela dygnet. 

• att tillgodose behovet av palliativa insatser och brytpunktssamtal vid 
vård i livets slutskede. 

• att ge medicinsk konsultation utifrån ett personcentrerat 
förhållningssätt till kommunens legitimerade personal. 

• att genomföra läkemedelsgenomgång och upprätta 
läkemedelsberättelse enligt Regional medicinsk riktlinje, RMR. 

Vårdcentralens särskilda ansvar 

• Tillse att läkare ska vara tillgänglig per direktkontakt för kommunens 
sjuksköterskor på överenskomna tider och vid akuta situationer hela 
dygnet. 

• Utsedd vårdcentral har behandlingsansvar för alla patienter under 
deras vistelsetid på korttidsboendet via beslut enligt socialtjänstlagen. 
Detta oavsett vilken vårdcentral patienten har sitt vårdval.  I 
närområdesplanen står det fastställt vilken vårdcentral som har 
ansvaret.  

• Medicinskt rådgivningsansvar innebär bland annat att ansvara för råd 
och stöd till personalen i övergripande hälso- och sjukvårdsfrågor, att 
ta fram gemensamma riktlinjer och rutiner och bistå ledningen för den 
kommunala verksamheten i planering av verksamhetsförlagd 
medicinsk fortbildning. Detta ansvar åligger en utsedd vårdcentral 
enligt närområdesplan. Det innefattar inte patientansvar. 

5.2 Kommunens ansvar 
• Legitimerad personal bedömer, utreder, åtgärdar, följer upp, och 

informerar ansvarig läkare kontinuerligt samt vid förändringar i 
patientens hälsotillstånd. 

• Utföra läkarordinationer samt utvärdera och återrapportera resultat. 
• Tillgodose behovet av palliativa insatser vid vård i livets slutskede. 
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• Meddela aktuella mottagningar vid uppstart och avslut av kommunal 
primärvård. 

 Uppföljning 
Parterna har ett gemensamt ansvar för länsgemensam uppföljning av 
överenskommelsen. Överenskommelsen ska följas upp årligen avseende 
följsamheten samt avvikelser. Uppföljning ska ske årligen av Närområdesplan 
med bilaga vilket är underlag till uppföljning av lokal samverkan.  
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Del C, Överenskommelse Samverkan vid 
in- och utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård  
Denna överenskommelse är en bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet och 
omfattar Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. 
För att få överenskommelsen i sin helhet behöver du läsa den tillsammans 
med Del A och Del B 

Del A tillsammans med del B utgör Hälso- och sjukvårdsavtalet.  
Del A och Del B tillsammans med del C utgör fyra lagstadgade 
överenskommelser. 
 

 

 Inledning  

 Målgrupp 
Målgruppen är personer i alla åldrar som är i behov av samordnade insatser 
vid in- och utskrivningsprocessen från sluten hälso- och sjukvård. 

 Syfte  
Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ska stärka 
den enskildes rätt till en trygg, säker och effektiv in- och utskrivning, och 
stärka samordningen mellan huvudmän och verksamheter.   
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 Gemensamt ansvar  
Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland är överens om 
att patienter som inte längre har behov av slutenvårdens resurser så snart som 
möjligt ska skrivas ut. Det är den behandlande läkaren inom slutenvården som 
bedömer när patienten är utskrivningsklar. Målet är att patienten på ett tryggt 
och säkert sätt ska få vård på rätt vårdnivå.  

Parterna har ett gemensamt ansvar för att in- och utskrivning vid sluten hälso- 
och sjukvård är trygg, säker och effektiv för patienten. 

Parterna ska säkerställa att berörda verksamheter:  

• Följer överenskommelse och riktlinje om in- och utskrivning vid sluten 
hälso- och sjukvård. 

• Använder gällande gemensam IT-tjänst och rutin. 
• Arbetar med förbättringar av in- och utskrivningsprocessen med ett 

personcentrerat förhållningssätt. 

Vid återkommande brister i följsamhet till framtagen överenskommelse 
och/eller riktlinje/rutin eller återkommande betalningsansvar bör region och 
kommun tillsammans ta fram en åtgärdsplan. Åtgärdsplanen är ett gemensamt 
ansvar och berörda verksamheter kan ta initiativ till en sådan.   

 Kommunens betalningsansvar  
En kommuns betalningsansvar inträder när det genomsnittliga antalet dagar i 
sluten vård efter utskrivningsklar överskrider 3,0 kalenderdagar per kommun 
under en kalendermånad. Villkoren enligt Lag (2017:612) om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och den gemensamma riktlinjen 
ska vara uppfyllda. Dessa villkor är:   

• Slutenvården ska ha skickat inskrivningsmeddelande enligt riktlinjen. 
• Slutenvården ska ha meddelat att patienten är utskrivningsklar enligt 

riktlinjen. 
• Om SIP, samordnad individuell plan, ska göras ska 

öppenvården ha kallat till sådan enligt riktlinjen.   

Förutsättningar för att Kommunens betalningsansvar ska träda in  

• Planering finns för insatser av den regionfinansierade öppna vården. 
• Insatser från den regionfinansierade öppna vården är tillgängliga för en 

patientsäker vård i hemmet. 
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5.2 Ekonomisk modell för att beräkna 
betalningsansvaret  

• Kommunens betalningsansvar inträder om man har ett genomsnitt 
över 3,0 kalenderdagar under en kalendermånad.   

• En kommun betalar retroaktivt för mellanskillnaden mellan 
genomsnittligt antal kalenderdagar och 3,0 (mellanskillnaden * Antal 
utskrivna personer som omfattas av denna överenskommelse * 
Fastställt belopp). 

• Genomsnittet summeras efter varje månad.   
• För patienter som är inskrivna inom slutenvården längre än 7 

kalenderdagar efter bedömning om utskrivningsklar övergår 
genomsnittsberäkningen till individuell beräkning från dag 8. 
Kommunen betalar då för de dagar som överskriver 3 kalenderdagar, 
det vill säga från dag 4, per individ. Dessa personer ska inte räknas med 
i månadens genomsnitt.   

Beloppet fastställs årligen av regeringen eller den myndighet som regeringen 
bestämmer, och motsvarar genomsnittskostnaden i riket för ett vårddygn i den 
slutna vården.   

 Uppföljning   
Parterna har ett gemensamt ansvar för länsgemensam uppföljning av 
överenskommelsen. Överenskommelsen ska följas upp årligen avseende 
följsamheten samt avvikelser. Framtagna gemensamma mål och indikatorer 
ska följas och sammanställas regelbundet på länsgemensam nivå*.  

 

* L Ä S  M E R  

Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård - Vårdsamverkan i Västra 
Götaland (vardsamverkan.se) 
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Samverkan kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning och personer med 
missbruk och beroende 
Bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet 

Upprättat mellan länets 49 kommuner och region Västra Götaland. Reglerar 
samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med 
missbruk och beroende.  
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 Överenskommelse 
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Del C, Överenskommelse Samverkan 
kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning och personer med 
missbruk och beroende 
Denna överenskommelse är en bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet och 
omfattar Samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och 
personer med missbruk och beroende. För att få överenskommelsen i sin 
helhet behöver du läsa den tillsammans med Del A och Del B 

Del A tillsammans med del B utgör Hälso- och sjukvårdsavtalet.  
Del A och Del B tillsammans med del C utgör fyra lagstadgade 
överenskommelser. 
 

 

 Inledning  
Denna överenskommelse reglerar samverkan mellan regional hälso- och 
sjukvård samt kommunala verksamheter som lyder under socialtjänstlagen, 
hädanefter benämnd som ”kommun” i dokumentet. Överenskommelsen ska 
stärka samverkan mellan kommun och VGR för att bättre tillgodose behovet 
av vård, stöd och behandling för målgrupperna. Det är av särskild vikt att 
beakta barnens bästa.  

Målgrupperna för överenskommelsen är personer i alla åldrar med psykisk 
funktionsnedsättning, och personer med missbruk, som har behov av insatser 
från både kommunens verksamheter och VGR:s hälso- och sjukvård.  
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 Lagstiftning  
Överenskommelsen bygger på en lagstadgad skyldighet, i Hälso- och 
sjukvårdslagen samt Socialtjänstlagen, om samarbete kring målgrupperna 
samt en generell skyldighet att samverka på individnivå. 

3.1 Samarbete kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning samt kring personer med 
missbruk   

Region och kommun är genom likalydande bestämmelser i 16 kap. 3 § hälso- 
och sjukvårdslagen, HSL, och 5 kap. 8 a § socialtjänstlagen, SoL, skyldiga att 
ingå en överenskommelse om samarbete när det gäller personer med psykisk 
funktionsnedsättning. Likaså är region och kommun skyldiga att ingå en 
överenskommelse gällande samarbete i fråga om personer som missbrukar 
alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, 
dopningsmedel eller spel om pengar. Detta enligt 16 kap. 3 § hälso- och 
sjukvårdslagen, HSL samt 5 kap. 9 a § SoL. 

Skyldigheten att ingå överenskommelser är avsedd att omfatta kommunernas 
och regionernas offentligrättsliga åtaganden, och överenskommelserna får 
inte strida mot några föreskrifter. Dvs. överenskommelsen omfattar samtliga 
kommunala och regionala verksamheter.  

3.2 Samarbete vid psykiatrisk tvångsvård och 
rättspsykiatrisk vård 

Huvudsakliga rättsregler återfinns i lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård 
(LPT) och i lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, LRV.   

Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
ska tillämpas vid psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård. 

 Syfte  
Syftet med denna överenskommelse är att personer inom målgrupperna ska 
ges möjlighet till återhämtning och delaktighet i samhällslivet på samma 
villkor som andra. Vård, stöd och insatser ska bidra till att individen behåller 
och/eller förbättrar sin hälsa samt sina funktioner inom livsområden som 
boende, sysselsättning och mellanmänskliga relationer.  

Den enskilde ska få vård, stöd och insatser som är samordnade mellan 
kommunens och VGRs verksamheter och upplevs som en välfungerande 
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helhet. Individen ska inte hamna mellan huvudmännens olika 
ansvarsområden. 

 Gemensamt ansvar och 
samverkan 

Varje huvudman, region och kommun, har specifikt ansvar över olika delar 
kring målgruppen. Dessa redogörs för under respektive behovsområde. Visst 
ansvar är dock gemensamt för parterna. 

Parterna ska gemensamt ansvara för att: 

• Erbjuda hälso- och sjukvård enligt Hälso- och sjukvårdsavtalet.  
• Erbjuda stöd till närstående.   
• Arbeta för tidig upptäckt och med tidiga insatser.   
• Arbeta med suicidprevention. 
• I samverkansarbetet utgå från ett personcentrerat arbetssätt 
• Särskilt beakta barn och ungas rätt till information, råd och stöd.  
• Ge handledning i individrelaterade ärenden rörande hur vissa tillstånd 

kan påverka samt ge generell kunskapsöverföring. 

5.1 Brukarinflytande 
En utgångspunkt i samverkan mellan huvudmännen är att öka enskildas 
delaktighet och brukarorganisationers medverkan för att utveckla vård- och 
stödinsatser. Personer med egna erfarenheter av psykisk sjukdom/missbruk 
är en viktig källa till kunskap. Det är angeläget att deras erfarenheter och 
önskemål tas tillvara. Brukare och brukarföreträdare ska ges möjlighet till 
delaktighet och inflytande när frågor kring samverkan enligt denna 
överenskommelse planeras och följs upp både på lokal, delregional och 
regional nivå. 

5.2 Bästa tillgängliga kunskap 
Vården och insatserna ska bygga på bästa tillgängliga kunskap, vetenskaplig 
grund och evidensbaserad kunskap.  

Nationella riktlinjer visar på nyttan och riskerna med olika åtgärder och är ett 
stöd för vården och omsorgen att prioritera rätt åtgärder till dem med störst 
behov. Målet är att ge människor möjlighet till en god vård och omsorg.  

Genom så kallade Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp samt 
Nationella vård- och insatsprogram för psykisk ohälsa kan förutsättningarna 
öka för en mer jämlik och effektiv vård baserad på bästa tillgängliga kunskap.  
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Vård- och insatsprogrammen berör båda huvudmännens ansvar och målet är 
att insatser ska vara kunskapsbaserade, jämlika, resurseffektiva samt av hög 
kvalitet. 

Kunskapsguiden, som innehåller kvalitetssäkrad kunskap, vänder sig till 
yrkesverksamma inom socialtjänst eller hälso- och sjukvård. 

 

5.3 Informationsöverföring, planering och SIP 
Inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, skola och andra verksamheter ställs det 
stora krav på samordning. SIP, Samordnad individuell plan, är ett dokument 
och ett verktyg för samverkan, som ger en samlad beskrivning av den 
enskildes pågående och planerade insatser, från kommun och VGR samt 
andra aktörer. Arbetssätt som skapar tydlighet och överblick leder till 
förbättrad patientsäkerhet. 

För fördjupad kunskap om SIP, se Hälso- och sjukvårdsavtalet del A och B.  

 Parternas ansvar 
VGR ska medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador 
genom att erbjuda hälso- och sjukvårdsinsatser i så väl öppen som sluten vård. 
Hälso- och sjukvården ges av kommunalt respektive regionalt finansierad 
primärvård, habiliteringen, tandvården och den somatiska och psykiatriska 
specialistvården.   

Kommunens insatser ska under hänsynstagande till den enskildes ansvar för 
sin situation inriktas på att främja den enskildes ekonomiska och sociala 
trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktiva deltagande i samhällslivet. 
Kommunen ska erbjuda stöd till meningsfull sysselsättning, försörjning, 
bostad och utbildning. I det enskilda fallet krävs dock oftast en ansökan och en 
individuell behovsprövning för att få tillgång till insatser.   Kommunen 
erbjuder också insatser enligt Hälso- och sjukvårdsavtalet. 

6.1 Personer med psykisk 
funktionsnedsättning 

Målgruppen Personer med psykisk funktionsnedsättning består av personer, 
oavsett ålder, med psykisk funktionsnedsättning som har svårigheter att 
utföra aktiviteter på viktiga livsområden. Dessa svårigheter kan bestå av 
funktionshinder, det vill säga begränsningar som uppstår i relation mellan en 

* L Ä S  M E R  
Nationella vård- och insatsprogram (vardochinsats.se) 

Kunskapsguiden (kunskapsguiden.se)  
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person med en funktionsnedsättning och brister i omgivningen, eller vara 
direkt effekt av funktionsnedsättningen.  

Svårigheterna kan ha funnits över tid, ibland sedan födseln. För vissa personer 
är funktionsnedsättningen varaktig och livslång.  

Länets kommuner och VGR har antagit en gemensam överenskommelse om 
samverkan för barns och ungas hälsa. Målgruppen för denna är alla barn och 
unga, till och med 20 år, som behöver samordnade insatser och 
tvärprofessionell kompetens från olika verksamheter inom VGR och 
kommunerna.  

Regionens ansvar 

• Motverka somatisk ohälsa, skada och förtida död och uppmärksamma 
behovet av tandvård. 

• Erbjuda samtliga hälso- och sjukvårdsinsatser enligt HSL för personer 
som vistas i hem för vård och boende, HVB, eller hem för viss annan 
heldygnsvård. 

• Bistå med intyg/bedömning av individens funktion, förutsättningar 
och behov av anpassning 

Kommunens ansvar 

• Bedriva uppsökande arbete och upplysa om kommunens 
verksamheter.   

• Initiera och påtala de behov av stöd från samhället som identifierats 
för personen i den uppsökande verksamheten.   

• Utreda, fatta beslut och verkställa insatser enligt SoL och LSS samt 
utreda, ansöka om och verkställa vård enligt lagen (1990:52) med 
särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, och lagen (1988:870) 
om vård av missbrukare i vissa fall, LVM.   

• När behov finns, tillhandahålla boende och stöd i hemmet så att 
personen får möjlighet att bo på ett sätt som är anpassat efter den 
enskildes behov. 

• Erbjuda meningsfull sysselsättning och/eller stöd till att arbeta eller 
studera. 

• Kommunens socialtjänst och skolhuvudmän som bedriver utbildning i 
kommunen måste samverka med varandra gällande fullföljda studier 
för denna målgrupp. 
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6.2 Personer med missbruk och beroende 
samt samsjuklighet 

Målgruppen Personer med missbruk och beroende omfattar personer, oavsett 
ålder, med missbruk av alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande 
medel, läkemedel eller dopningsmedel samt spel om pengar.  

Missbruk innebär att bruket av drogen påverkar individen eller dennes 
omgivning negativt. Missbruket går ut över individens sociala liv, såsom hem, 
familj, arbete och skola, men leder också till ökad risk för fysisk skada. I fråga 
om narkotika räknas ofta en användare som missbrukare oberoende av 
mängd, eftersom narkotikainnehav/bruk är kriminaliserat. 

Samsjuklighet innebär att man har två eller flera diagnoser, psykiska och/eller 
somatiska samtidigt. Samsjuklighet fördröjer och försvårar många gånger 
behandling och återhämtning. Samsjuklighet är ofta vanligt vid psykisk 
sjukdom och vid missbruksproblem. Personer med samsjuklighet löper en 
större risk för allvarliga skador, sjukdomar och förtida död.  

Både kommunen och VGR har ett ansvar för att tidigt identifiera samsjuk-
lighet och att särskilt uppmärksamma denna problematik hos ungdomar. 
Båda huvudmännen ska säkerställa att behandling av missbruk och samtidig 
psykisk sjukdom sker parallellt och integrerat.  

Samsjuklighet får aldrig vara ett skäl till att inte ge vård eller att vård och 
behandling försenas. Uthållighet och kontinuitet ska prägla vården och 
insatserna. 

Regionens ansvar 

• Ge tvärprofessionella behandlingsinsatser. 
• Erbjuda stöd till anhöriga och närstående.  
• Särskilt beakta barns rätt till information, råd och stöd.  
• Motverka ohälsa, skada och förtida död samt bedriva 

smittskyddsarbete och tandvård. 
• Erbjuda samtliga hälso- och sjukvårdsinsatser enligt HSL för personer 

som vistas i hem för vård och boende, HVB, eller hem för viss annan 
heldygnsvård. 

• Bistå med intyg/bedömning av individens funktion, behov och 
förutsättningar.  

• Fullfölja anmälningsskyldighet enligt gällande lagar. 
• Initiera samverkan kring tillnyktring 
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Kommunens ansvar 

• Bedriva uppsökande arbete och upplysa om kommunens insatser och 
verksamheter.  

• Initiera och påtala de behov av stöd som identifierats för personen i 
den uppsökande verksamheten. 

• Utreda, fatta beslut och verkställa insatser enligt SoL och LSS samt 
utreda, ansöka om och verkställa vård enligt lagen (1990:52) med 
särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, och lagen (1988:870) 
om vård av missbrukare i vissa fall, LVM.   

• Erbjuda stöd till boende och sysselsättning.  
• Arbeta med återfallsprevention. 
• Ge motiverande och familjeorienterade insatser.  
• Kommunens socialtjänst och skolhuvudmän som bedriver utbildning i 

kommunen måste samverka med varandra gällande fullföljda studier 
för denna målgrupp. 

• Ge stöd till barn som har en förälder eller annan närstående med 
missbruks- och beroendeproblem.  

• Erbjuda stöd till anhöriga och närstående.  
 

6.3 Placering utanför hemmet (Hem för vård 
och boende, familjehem och hem för viss 
annan heldygnsvård) 

Hem för vård och boende, HVB-hem, är en verksamhet som bedriver 
behandling, omvårdnad och stöd till barn, ungdomar, vuxna eller familjer med 
någon form av behov inom kommunens ansvarsområde. Hem för viss annan 
heldygnsvård är ett tillfälligt boende som ger möjlighet till avlastning för 
anhöriga eller rehabilitering för individen.  

En placering utanför hemmet görs då det bedöms vara nödvändigt utifrån 
personens behov, antingen efter en ansökan från den enskilde (SoL) eller efter 
en bedömning av socialnämnden utifrån Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS, SoL, LVU eller LVM med placering i familjehem, på 
HVB eller Statens institutionsstyrelses, SIS, institutioner. 

Skiljelinjen mellan huvudmännens ansvar i lagstiftning är inte alltid tydlig. I 
realiteten har många personer behov och svårigheter inom flera livsområden. 
Ofta besväras personer med psykisk funktionsnedsättning och missbruk även 
av somatisk ohälsa och psykosocial problematik. Insatserna ska präglas av ett 
helhetsperspektiv och av att flera insatser kan göras samtidigt. Behovet kan 
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därmed omfatta ett brett spektrum av vård och stödinsatser, som faller inom 
både det sociala och det medicinska området. 

Gemensamt ansvar 
Båda huvudmännen ska utgå från den enskildes bästa med målet att vård, stöd 
och insatser ska bidra till att individen behåller och/eller förbättrar sin fysiska 
och psykiska hälsa samt funktioner inom livsområden som boende, 
sysselsättning och mellanmänskliga relationer. 

Båda huvudmännen ska sträva efter att minska behovet av placeringar genom 
att själva tillhandahålla individanpassade vård- och stödinsatser. 

En gemensam process för hantering av ansvar vid placering är central när den 
enskilde har behov av insatser från både kommun och region.  Dessförinnan 
ska huvudmännen ha kommit fram till att resurser i närmiljön är uttömda 
samt att den enskildes behov inte kan tillgodoses på annat sätt än genom 
placering utanför hemmet.  Resurser i närmiljö/Västra Götaland ska alltid 
övervägas före placeringar utanför regionen, för att resurserna på bästa sätt 
ska tillgodose den enskildes insatsbehov samt skapa förutsättningar för 
kontinuitet. I vissa fall kan det dock vara till den enskildes fördel att placering 
sker utan hänsyn till geografi, då kvalitet och inriktning på insatsen kan väga 
tyngre.  

Regionens respektive kommunens ansvar  
Kommunen har det yttersta samordningsansvaret för placeringen i sin helhet. 
Vid placering av barn är barnens hälsa och skolgång de enskilt viktigaste 
faktorerna att ta hänsyn till. 

Regionen har alltid ansvar för läkarinsatser, oavsett boendeform, och har 
dessutom ansvar för övriga hälso- och sjukvårdsinsatser i boendeformerna 
HVB, Familjehem och Hem för viss annan heldygnsvård. Personer som har 
behov av fortsatta insatser, och som placeras i boenden, ska därmed inte 
avslutas hos aktuell verksamhet inom hälso- och sjukvården. Ansvaret för den 
enskildes hälso- och sjukvårdsinsatser kan aldrig förläggas till boendet. 

Varje huvudman ansvarar för bedömning, utredning, insatser och uppföljning 
utifrån sitt uppdrag.  

Båda huvudmännen har rätt att själva utföra insatserna. Båda huvudmännen 
har också rätt att träffa avtal med annan part som har kompetens att utföra 
uppdraget. Denna rätt omfattar enbart det ansvarsområde som respektive 
huvudman ansvarar för enligt gällande lagstiftning.   
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Gemensam planering  
Inför en placering, där båda huvudmännen är delaktiga, ska en samordnad 
individuell plan, SIP, så tidigt som möjligt upprättas där ansvarsfördelning 
tydliggörs.  

I de fall den enskilde inte vill delta i en SIP kan hen ändå lämna samtycke till 
samverkan mellan huvudmännen. I dessa fall ska en plan upprättas för hur 
ansvar fördelas mellan huvudmännen, enligt mallen för SIP.  

Vid placering ska särskilt beskrivas:  

• målsättning med placeringen och planerad placeringstid. 
• den enskildes behov och önskemål.  
• respektive huvudmans och parts ansvar för de insatser som ska utföras 

och på vilket sätt detta tillförsäkras individen. 
• hur skola/sysselsättning tillgodoses. 

Då placering sker akut ska en gemensam planering genomföras skyndsamt. 
Huvudmännen har ett gemensamt ansvar att omgående komma överens om 
en tillfällig ansvarsfördelning. Den enskildes behov av insatser ska alltid 
säkerställas.  

Överenskommelse om kostnadsansvar  
I de fall då det kan bli fråga om att insats utförs av annan än huvudmännen är 
huvudregeln att varje huvudman ansvarar för de kostnader som kan knytas till 
vars och ens ansvar. Detta oavsett om insatserna utförs av huvudmannen eller 
om avtal med annan part upprättats. Avtal och insatser som även omfattar den 
andra huvudmannens ansvarsområde ska föregås av ett godkännande från 
denne, för att kostnadsansvar ska uppstå.   

Varje placering ska föregås av en överenskommelse om kostnadsansvar mellan 
huvudmännen, oavsett vilken huvudman som gör placeringen.  

I den skriftliga kostnadsfördelningen ska det framgå:  

• respektive huvudmans och parts ansvar för de insatser som ska 
utföras.  

• hur hälso- och sjukvårdsinsatser ska tillgodoses. 
• fördelning av kostnader i kronor eller procent. 
• tidsperiod  

Då placering sker akut bör kostnadsfördelningen vara klarlagd senast 30 
dagar efter placeringen. Kostnaden för akutplaceringen ligger kvar på 
placerande huvudman till dess att ansvars- och kostnadsfördelning fastställts. 
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Oenigheter som uppkommer vid upprättandet av överenskommelse om 
kostnadsansvar mellan huvudmännen, ska lösas i linjeorganisationen. Det 
innebär att chefer i respektive verksamhet/organisation har i uppdrag att i 
samverkan hitta en lösning. Parterna har gemensamt ansvar för att via SIP, 
eller annan gemensam plan, omgående komma överens om tillfällig 
kostnadsfördelning i väntan på lösning. Det beslut som slutligen fattas i 
linjeorganisationen kan innebära en justering i efterhand. 

I de fall den enskilde är i behov av både kommunens socialtjänstinsatser och 
hälso- och sjukvårdsinsatser, och fördelningen mellan dessa är oklar, kan 
huvudmännen dela på kostnaden. Detta görs då utifrån en schablon där VGR 
betalar en tredjedel och kommunen två tredjedelar av placeringskostnaden 
(33% VGR, 67% kommun), om inget annat är överenskommet. Denna 
schablon ska användas restriktivt och enbart i de fall då kostnadsfördelningen 
är oklar och inte på annat sätt kunnat definierats. 

Uppföljning av placering 
Uppföljning av den enskildes placering ska ske gemensamt och regelbundet av 
huvudmännens berörda verksamheter.  

När den enskildes behov förändras ska parterna göra 
nya bedömningar om, och hur, kostnadsfördelningen ska justeras.  

Inför avslut av placering ska gemensam planering för vidare insatser göras. 

Process för gemensamma aktiviteter för planering och uppföljning 
vid placering 
Följande processbild beskriver de för huvudmännen gemensamma aktiviteter 
för planering och uppföljning vid placering. Den beskriver inte respektive 
huvudmans enskilda ansvar i processen.  

 

SIP initieras och 
genomförs så tidig som 

möjligt. 
Den enskildes egna 

önskemål tillvaratas. 

Om behov av 
kostnadsfördelning finns 

inleds dialog om 
kostnadsfördelning. 
Denna dialog sker 

enbart mellan 
huvudmännen. 

Funktioner med mandat 
att fatta ekonomiska 
beslut kontaktas och 

förses med underlag för 
beslut. 

Skriftlig 
överenskommelse om 

kostnadsfördelning och 
kostnadsansvar, utifrån 
SIP, upprättas mellan 

parterna.  

Uppföljning av SIP och 
överenskommelse om 

kostnadsfördelning 
genomförs regelbundet. 
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6.4 Personer i psykiatrisk tvångsvård 
En person som lider av en allvarlig psykisk störning och som motsätter sig 
nödvändig vård kan bli föremål för psykiatrisk tvångsvård. En person som 
lider av en allvarlig psykisk störning och som begått brott kan, i stället för att 
dömas till kriminalvårdspåföljd, dömas till rättspsykiatrisk vård.  

Båda vårdformerna påbörjas alltid i sluten vård men kan omvandlas till öppen 
psykiatrisk tvångsvård (ÖPT) respektive öppen rättspsykiatrisk vård (ÖRV) via 
beslut i förvaltningsrätt. Förvaltningsrätt stipulerar de särskilda villkor som 
den enskilde ska följa utanför sjukhuset. En samordnad vårdplan som 
beskriver olika parters insatser ska justeras av psykiatri och kommun.   

En förutsättning är att patienten bedöms vara utskrivningsklar av ansvarig 
läkare samt att förvaltningsrätt fattat beslut om ÖPT respektive ÖRV.  Det ska 
även vara klarlagt att den regionfinansierade öppna vården är tillgänglig för 
den enskilde.   

Regionens ansvar  

• Utföra behandling i slutenvård enligt Lag om psykiatrisk tvångsvård, 
• LPT, och Lag om rättspsykiatrisk vård, LRV.  
• Besluta om permission från sluten tvångsvård.  
• Planera och samordna med andra aktörer vid permission från sluten 

tvångsvård. 
• Ansöka hos förvaltningsrätten om övergång till öppen psykiatrisk 

tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk tvångsvård.  
• Genomföra samordnad vårdplanering, SVPL, vid utskrivning från 

slutenvård i samråd med kommunen.  
• Utföra behandlings- och rehabiliteringsinsatser i öppen psykiatrisk 

tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk tvångsvård.  

• Presenterar för förvaltningsrätten en justerad (undertecknad av 
parterna) samordnad vårdplan där planerade insatser från olika 
huvudmän regleras.  

• Föreslå förvaltningsrätten de särskilda villkor som den enskilde ska 
rätta sig efter vid öppen vårdform. 

• Erbjuda en SIP vid utskrivning från öppen tvångsvård till frivillig 
öppenvård om behov finns av insatser från båda huvudmännen. 

Kommunens ansvar 

• Utreda, fatta beslut och verkställa insatser enligt relevant lagstiftning. 
• Att medverka vid samordnad vårdplanering inför utskrivning från 

slutenvård och vid upprättande av Samordnad vårdplan. 
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• Insatser enligt SoL och LSS vid permission från slutenvård. 
• Insatser enligt SoL och LSS vid öppen psykiatrisk tvångsvård eller 

öppen rättspsykiatrisk tvångsvård.  
• Kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser enligt Hälso- och 

sjukvårdsavtalet. 

 Uppföljning 
 Parterna har ett gemensamt ansvar för länsgemensam uppföljning av 
överenskommelsen. Överenskommelsen ska följas upp årligen avseende 
tillämpning, följsamhet samt rapporterade avvikelser.  Uppföljning av 
följsamhet bör ske på såväl individ- som systemnivå. 
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Del C, Överenskommelse Samverkan 
om Munhälsa - uppsökande och 
nödvändig tandvård 
Denna överenskommelse är en bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet och 
omfattar Samverkan om Munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård. För 
att få överenskommelsen i sin helhet behöver du läsa den tillsammans med 
Del A och Del B 

Del A tillsammans med del B utgör Hälso- och sjukvårdsavtalet.  
Del A och Del B tillsammans med del C utgör fyra lagstadgade 
överenskommelser. 
 

 

Västra Götalandsregionen (VGR) har enligt tandvårdslagen (1985:125) ansvar 
för uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård för individer som har 
rätt till denna insats. Enligt tandvårdsförordningen (1998:1338) ska VGR och 
kommunen samverka beträffande målgruppen och det är myndigheternas 
ansvar att utarbeta en samverkansmodell.  

I förbyggande och hälsofrämjande arbetet ingår en god munhälsa, att ett gott 
allmäntillstånd behålls samt att ett ökat tandvårdsbehov undviks. Denna 
överenskommelse upprättas mellan parterna som reglerar samverkan, 
uppföljning samt utvärdering av målgruppens tillgång till uppsökande och 
nödvändig tandvård. 

Överenskommelsen omfattar en gemensam planeringsprocess. 
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 Målgrupp 
Bakgrunden till att i tandvårdslagen definiera grupperna har varit 
bedömningen att dessa grupper omfattar individer, som på grund av sitt stora 
omvårdnadsbehov, ofta har svårigheter att sköta sin munhygien på ett 
tillfredsställande vis samt ofta saknar förmåga och insikt om vikten av 
regelbunden tandvård. 

Målgrupp är den personkrets som finns angiven i tandvårdslagen (1985:125) 8 
a §: 

Vid tillämpningen av 8 § ska landstinget särskilt se till att uppsökande 
verksamhet bedrivs bland dem som 

1. omfattas av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, eller 

2. har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser och 
som 

a. omfattas av en kommuns ansvar för hälso- och sjukvård enligt 
12 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), 

b. får hälso-och sjukvård i hemmet (hemsjukvård), eller 
c. är bosatta i egen bostad och har motsvarande behov av vård 

eller omsorg som personer som omfattas av 2 a eller 2 b ovan. 

Region/Landsting ska även se till att N-tandvård erbjuds de personer som 
beskrivs i grupperna ovan (1, 2a, 2b samt 2c). 

 Syfte 
Målet är att upprätta och bibehålla en god munhälsa hos målgruppen. Alla 
individer som har rätt till nödvändig tandvård (intyg om N-tandvård) ska 
identifieras och erbjudas munhälsobedömning. Syftet med verksamheten är 
att skapa bästa möjliga förutsättningar för brukare att klara den dagliga 
munvården. 

Detta förutsätter en god samverkan mellan huvudmännen där 
ansvarsfördelning och samverkan är tydlig och känd hos berörda 
verksamheter. Överenskommelsen ska förtydliga samverkan och 
ansvarsfördelning mellan kommuner i Västra Götaland och Västra 
Götalandsregionen. 
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 Gemensamt ansvar 
Parternas gemensamma åtagande innebär att 

• implementera och säkerställa att innehållet i överenskommelsen är 
känt i samtliga berörda verksamheter. 

• ställa krav på att överenskommelsen som VGR och kommunen har 
träffat även gäller i avtal med tandvårdsleverantör enligt lagen om 
offentlig upphandling, LOU, samt enligt lagen om valfrihetssystem, 
LOV. 

• gemensam uppföljning av överenskommelsen. 

 Parternas ansvar 
5.1 Västra Götalandsregionens ansvar för 

munhälsa – uppsökande och nödvändig 
tandvård 

VGR tillhandahåller tandvårdsleverantör som ska ansvara för den uppsökande 
verksamheten i samverkan med kommunen. I den uppsökande verksamheten 
ingår att ge årlig munhälsobedömning till individer med intyg om N-tandvård 
samt erbjuda utbildning i allmän munhälsovård till berörd personal. 

Utfärda intyg om N-tandvård och erbjuda munhälsobedömning 

• VGR ska, vid behov, vägleda kommunens intygsutfärdare med 
bedömning av underlaget för intyg om N-tandvård. 

• VGR ska årligen tillhandahålla regelbunden utbildning och aktuellt 
informationsmaterial för kommunens intygsutfärdare. 

• VGR ska ge kommunen information om eventuell förändring inom N-
tandvård och uppsökande verksamhet. 

• VGR ska tillhandahålla informationsmaterial om N-tandvård och 
munhälsobedömning. Informationsmaterialet riktar sig till individer 
som är berättigade till N-tandvård och munhälsobedömning, anhöriga 
och närstående, patientföreningar, vårdpersonal med flera. 

• VGR tillhandahåller ett IT-stöd för kommunen, Intygsbeställningen, 
för all administration som krävs gällande intyg om N-tandvård, 
munhälsobedömning, boendeenheter med mera. 

• VGR ansvarar för att uppgifter från Intygsbeställningen förs över till 
tandvårdsleverantörens IT-system. 
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Munhälsobedömning 

• VGR ansvarar för att tandvårdsleverantören tillhandahåller utbildning 
för personal inom vård och omsorg. 

• Tandvårdsleverantören ansvarar för att behovet av hjälp med daglig 
munvård beskrivs av tandhygienisten i ett individuellt dokument. I 
dokumentet beskrivs förutsättningen att klara daglig munvård utifrån 
ett individuellt perspektiv. 

• Tandvårdsleverantören ansvarar för återrapportering till 
personal/närstående om eventuellt vårdbehov vid 
munhälsobedömning. 

Avvikelser 
• Om samarbetet med kommunen i den uppsökande verksamheten inte 

fungerar ska tandvården lämna avvikelse*.  

 

5.2 Kommunens ansvar för munhälsa – 
uppsökande och nödvändig tandvård  

Kommunen tillhandahåller den personal, så kallad intygsutfärdare, som ska 
identifiera individer berättigade till N-tandvård och munhälsobedömning. 

Utfärda intyg om N-tandvård och erbjuda munhälsobedömning 

• Kommunen ska utse minst en kontaktperson per kommun/stadsdel för 
kommunikation och informationsutbyte med VGR gällande det som 
rör intyg om N- tandvård och munhälsobedömning. 

• Kommunen ansvarar för att det finns tillräckligt många 
intygsutfärdare inom kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst 
som säkerställer att berättigade individer får erbjudande om årlig 
munhälsobedömning och intyg om N-tandvård. En intygsutfärdare kan 
till exempel vara biståndshandläggare, LSS-handläggare, sjuksköterska 
inom hemsjukvård, socialsekreterare, enhetschef med flera*.  
Kommunen ansvarar för att en intygsutfärdare regelbundet genomgår 
utbildning som VGR tillhandahåller och som säkerställer att 
intygsutfärdaren har aktuell kompetens för att kunna identifiera vilka 
individer som är berättigade till N-tandvård. 

 

* L Ä S  M E R  
N-tandvård och munhälsobedömning - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen 
(vgregion.se) 
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• Kommunen ansvarar för att aktuella uppgifter är registrerade i det IT-
stöd, Intygsbeställningen, som VGR tillhandahåller för all 
administration gällande intyg om N-tandvård och 
munhälsobedömning. Det är viktigt att det finns rätt boendeadress till 
individ med intyg om N-tandvård, rätt kontaktuppgift till ansvarig på 
boende/hemtjänst med mera för att tandvårdsleverantören ska kunna 
fullgöra sitt uppdrag. 

 

Munhälsobedömning 
En munhälsobedömning är en enkel kontroll av munhåla och tänder. Vid en 
munhälsobedömning dokumenteras förutsättningen att klara daglig munvård 
utifrån ett individuellt perspektiv. Tips och råd om hur personal kan hjälpa till 
med daglig munvård ingår i munhälsobedömningen. 

Kommunen ska samverka med tandvårdsleverantören gällande utbildning i 
allmän munhälsovård och munhälsobedömning. 

Uppgift om individens behandlare eller vårdgivare av N-tandvård 
(folktandvård eller privat) ska finnas dokumenterad och tillgänglig för 
omvårdnadspersonal för att säkerställa regelbunden kontakt med tandvård. 

Individer med intyg om N-tandvård som är registrerade att de inte önskar en 
munhälsobedömning ska årligen erbjudas sådan. Förändrat svar registreras i 
IT- stödet, Intygsbeställningen. 

Kommunen ansvarar för att omvårdnadspersonal deltar vid 
munhälsobedömning. 

Omvårdnadspersonal har ansvar för att individen ges daglig munvård enligt 
tandvårdens instruktioner. Tid för daglig munvård ska ingå i personlig hygien. 

Utbildning 
I den uppsökande verksamheten ingår utbildning till personal inom vård och 
omsorg i allmän munhälsovård. Den tandvårdsleverantör som VGR 
tillhandahåller ansvarar för utbildningen. Utbildningen kan varieras i tid och 
rikta sig till det behov personalen har. Till exempel allmän munhälsovård, 
tandvård för dementa, praktisk träning i hur munvård utförs på annan person 
med mera. 

* L Ä S  M E R  
Intygsbeställningen för utfärdare och administratörer 
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Genom rätt utbildning ges förutsättning för ett gott omhändertagande av 
daglig munvård. Kommunen ansvarar för att berörd omvårdnadspersonal 
genomgår de utbildningar i allmän munhälsovård som 
VGR/tandvårdsleverantör erbjuder. 

 Avvikelser 
• Om samarbetet med tandvården i den uppsökande verksamheten inte 

fungerar ska kommunen lämna avvikelse*.  

 

 Uppföljning och utvärdering 
Parterna har ett gemensamt ansvar för länsgemensam uppföljning av 
överenskommelsen.  

VGR ansvarar för att genomförd verksamhet följs upp och rapporteras inom 
VGR, kommuner och centrala myndigheter. Kommunen är i vissa delar av 
uppföljningen ansvariga för att rätt uppgifter lämnas till VGR. 

VGR sammanställer statistik kring munhälsa från IT-stöden. Återkoppling ges 
kvartalsvis. Mått som redovisas är bland annat: 

• Antal individer med intyg om N-tandvård per kommun. 
• Antal individer med intyg om N-tandvård som önskar 

munhälsobedömning. 
• Antal individer med intyg om N-tandvård som får 

munhälsobedömning. 
• Antal individer med intyg om N-tandvård som får nödvändig tandvård. 
• Antal deltagare och utbildningstimmar för vårdpersonal i kommunen. 
• Antal avvikelser som visar hur många individer med intyg om N-

tandvård som är registrerade på fel boendeenhet. 

• Antal avvikelser som visar hur många individer med intyg om N-
tandvård som inte vill ha munhälsobedömning när tandvården 
kommer trots att det är registrerat att de vill. 

 

* L Ä S  M E R  
Samverkansavvikelse 
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 Utveckling och gemensamma 
utmaningar 

7.1 Öka andel intyg om N-tandvård 
Målsättningen är att alla individer som har rätt till intyg om N-tandvård ska få 
det. 

Det är parternas gemensamma intresse att öka täckningsgraden för att 
uppfylla målet. 

En beräkning (sammanställd av VGR februari 2017) av andel intyg om N-
tandvård per befolkning från 24 år och uppåt visar en variation mellan 
kommunerna från 1,17 - 3,47 procent. 

Den differens som finns mellan olika kommuner kan visa på att det finns 
individer som har rätt till intyg om N-tandvård men som inte får detta. I 
dialog mellan kommunernas kontaktpersoner och VGR föreslås, som ett första 
delmål och rimlighet för den enskilda kommunen, att minst 3 procent av 
befolkningen i varje kommun över 24 år får intyg om N- tandvård. 

Utveckla uppföljning till att omfatta kvalitetsmått 

Parterna har ett gemensamt ansvar för att fortsatt utveckla former för 
kvalitativ uppföljning till exempel utifrån brukare, närstående och 
omvårdnadspersonal. 

Mått som kommer att följas upp är: 

• Antal avvikelser som visar på samverkansbrist och skäl till dessa. 
• Att samtliga enheter i kommunen under en treårsperiod har genomgått 

utbildning i allmän munhälsovård. 

• Antal intygsutfärdare som deltar i utbildningar som VGR årligen 
erbjuder.   
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Missiv 

Förslag till Hälso- och sjukvårdsavtal och tillhörande 

överenskommelser  

Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser i Västra 

Götaland reglerar samverkan och ansvar för de personer som har behov av 

hälso- och sjukvårdsinsatser från både kommunen och Västra 

Götalandsregionen (VGR).  

På uppdrag av det politiska samrådsorganet, SRO, har Hälso- och 

sjukvårdsavtalet uppdaterats och reviderats inför ny avtalsperiod. Samtidigt 

har underavtal och överenskommelser med koppling till Hälso- och 

sjukvårdsavtalet, där lagstiftningen ställer krav på att samverkan ska regleras i 

överenskommelse, också reviderats.  

Nationellt pågår ett omställningsarbete där både kommunal och regional 

primärvård, är navet i vården och samspelar med socialtjänsten. Målet med 

omställningen är att patienten får en god, nära, samordnad och 

hälsofrämjande vård och är delaktig utifrån sina förutsättningar och 

preferenser.  

Förändringar har gjorts med syfte att lyfta fram den omställning som sker och 

för att få avtalet att hålla över tid med fokus på personcentrerat 

förhållningssätt. 

Ett huvudavtal med tillhörande överenskommelser 

I samband med revideringen har det tydliggjorts hur avtal och 

överenskommelser mellan kommunerna i länet och VGR är kopplade till 

varandra. Det är viktigt att hälso- och sjukvårdavtalet med tillhörande 

överenskommelser läses som en helhet. 

I de fyra lagstadgade överenskommelserna enligt hälso- och sjukvårdslagen 

finns de avtalstexter som är specifika för aktuellt 

samverkansområde/målgrupp såsom samverkansansvar och 

ansvarsfördelning.   

- Överenskommelse Läkarmedverkan i kommunal primärvård i Västra 

Götaland.  

- Överenskommelse Samverkan vid in- och utskrivning från sluten 

hälso- och sjukvård.  

- Överenskommelse Samverkan kring personer med psykisk 

funktionsnedsättning och personer med missbruk och beroende.  

- Överenskommelse Samverkan om Munhälsa - uppsökande och 

nödvändig tandvård.  

Det finns ytterligare avtal och överenskommelser som regleras i annat 

sammanhang.  



91/22 Förslag till hälso- och sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser - KS2022/0675-3 Förslag till hälso- och sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser : Ärende 5 - Förslag till reviderat hälso- och sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser.pdf

Missiv Hälso- och sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser 

 Sida | 2  
 

 

Sammanfattning av förslag 

Genomgående har förtydligande gjorts i både hälso- och sjukvårdsavtal och i 

överenskommelserna kring personcentrerat förhållningssätt, patientsäkerhet 

samt samverkan och tillit. Barnkonventionen har lyfts in. Förtydligande har 

även gjorts kring att primärvård omfattas av två huvudmän och att 

kommunens hälso- och sjukvård är en del av primärvården. 

En stor mängd synpunkter har inkommit från remissinstanserna, vilket tyder 

på ett stort engagemang. Det har varit en utmaning att ta hand om motstridiga 

synpunkter, som exempel förkorta eller förlänga avtalets längd. Några 

remissinstanser har önskat en högre detaljeringsgrad och andra en lägre. Flera 

av synpunkterna kommer att tas om hand i det fortsatta länsgemensamma 

utvecklingsarbetet.  

Del A: Gemensam avtalstext för Hälso- och sjukvårdsavtalet och tillhörande  

• Avtalstiden är förändrad från 3,5 år till 4 år.  

• Möjligheten att förlänga avtalet har ändrats från 2 år till 3 år.  

• Uppsägningstiden är förändrad från 12 månader till 18 månader. 

• Ansvarsförhållande, primärvårdens hälso- och 

sjukvårdsuppdrag/specialiserad vård 

• Samlat information kring SIP, informationsöverföring och planering 

 
  

Del B: Hälso- och sjukvårdsavtalet  

• Kommunal hälso- och sjukvård är en del av primärvården. 

• Kompletterat med Primärvårdens grunduppdrag under lagstiftning 

• Patientens fasta vårdkontakt ska utses där den huvudsakliga vården ges.   

• Fast läkarkontakt och fast vårdkontakt ska tillsammans stärka patientens 

ställning.   

• Tillsammans utgör professioner från de båda huvudmännen det team som 

ansvarar för att ge en god och säker hälso- och sjukvård till målgruppen 

• Förtydligat att ansvaret för rehabilitering ska följa hälso- och 

sjukvårdsavtalet.  

• Kommunens möjlighet att bistå VGR i enskilda fall är utökad till att även 

omfatta dagtid helg, tidigare enbart kväll och natt.  

• Regionen ska erbjuda samtliga hälso- och sjukvårdsinsatser enligt HSL för 

personer som vistas i hem för vård och boende, HVB, eller hem för viss 

annan heldygnsvård. 
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Del C: Överenskommelser  

Överenskommelse Läkarmedverkan i kommunernas primärvård i Västra 

Götaland 

• Gemensamt ansvar kring lokal samverkan bl.a. genom närområdesplan 

med bilaga 

• Regionen ska ge möjlighet till fast läkarkontakt i primärvård 

• Tillgänglighet till läkare hela dygnet 

Överenskommelse Samverkan vid in- och utskrivning från sluten 

hälso- och sjukvård   

• Patienter som inte längre har behov av slutenvårdens resurser ska så snart 

som möjligt skrivas ut 

• Målet är att patienten får vård på rätt vårdnivå 

• Tydliggörande kring förutsättningar för kommunens betalningsansvar 

kopplat till den regionfinansierade öppenvården 

• Betalningsmodellen kvarstår 

 

Överenskommelse Samverkan kring personer med psykisk 

funktionsnedsättning och personer med missbruk och beroende 

• Omfattar samtliga kommunala och regionala verksamheten som möter 

målgruppen 

• Tydliggöranden gällande ansvarsfördelning för respektive huvudman samt 

för gemensamma ansvarsområden 

• Större fokus på individen och dess behov 

• Gemensamma texter har lyfts till A och B delen 

 

Överenskommelse Samverkan om Munhälsa - uppsökande och 

nödvändig tandvård 

• N-Tandvårds åldersgräns är förändrad, gäller numera från det år den 

enskilde fyller 24 år  

 

 

Länsgemensam uppföljning, analys och utveckling  

Under arbete med Färdplan, Hälso- och sjukvårdsavtalet och 

överenskommelserna har utvecklingsområden identifierats. De kommer 
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omhändertas för att omsättas i Färdplan länsgemensam strategi för god och 

nära vård. Utvecklingsområdena kommer redovisas löpande på 

vardsamverkan.se. Genom länsgemensam uppföljning och analys följs både 

avtal och utveckling i sin helhet. 

 

Fortsatt beslutsgång 

SRO har den 24 februari, 2022 ställt sig bakom reviderat hälso- och 

sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser och rekommenderar 

samtliga parter att var för sig besluta om att anta reviderat hälso- och 

sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser. 

 

 

 

Datum:    Datum:  

 

 

  

 

 

  

Johnny Magnusson, Ordförande SRO, 

Ordförande Regionstyrelsen 

 Axel Josefsson, Vice ordförande SRO, 

Göteborgsregionens kommunalförbund 
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UTSKOTTET FÖR TRYGGHET OCH 
STÖD

Justeras sign

§ 72/2022

Förslag till hälso- och sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser 
(Dnr KS2022/0675)

Sammanfattning
Kungälvs kommun har erhållit förslag på hälso- och sjukvårdsavtal som avser reglera 
samverkan och ansvar för hälso- och sjukvård mellan länets 49 kommuner och Västra 
Götalandsregionen. 
Det pågår en förändring av hälso- och sjukvårdssystemet och en omställning till en God och 
nära vård. Omställningen har som syfte att vård ska, i så stor utsträckning som möjligt, 
bedrivas nära patienterna. Förflyttningen från vård på sjukhus till första linjens vård är ett 
gemensamt ansvar för både regioner och kommuner. Hälso- och sjukvårdsavtalet mellan 
Västra Götalandsregionen och länets 49 kommuner beskriver i vilka sammanhang som 
regionen överlåter skyldigheten att erbjuda hälso- och sjukvård i hemmet för patienter med 
behov av vård i hemmet över tid. 
Västra Götalands 49 kommuner och Västra Götalandsregionen har sedan 1999 reglerat 
samverkan och ansvarsfördelning för hälso- och sjukvårdsansvar i ett hälso- och 
sjukvårdsavtal. I revidering inför ny avtalsperiod omfattar avtalet även fyra 
överenskommelser som berör områden som huvudmännen enligt lag är skyldiga att 
samverka/komma överens om. Dessa överenskommelser ligger med som bilagor till avtalet.

Nytt i avtalet är att den enskilde lyfts fram utifrån att all hälso- och sjukvård ska utgå från 
ett personcentrerat förhållningssätt. Som innebär att patienten ges möjlighet att vara 
medskapare i sin vård och behandling och det görs bra i avtalet. 
Det framgår även i revideringen att kommunen sedan 2021 utgör en del av primärvården. 
Avtalet öppnar upp för att kommunen kan utföra specialiserad vård där regionen är 
ansvarig. Avtalet beskriver att regionen har ansvar för den specialiserade vården som kräver 
särskilda medicinska eller tekniska resurser eller annan särskild kompetens även som 
insatsen utförs av primärvården. Det är en förändring från tidigare avtal som skapar oro hos 
kommunerna kring vad specialiserade vården i hemmet det skulle innebära för kommunen.
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har kommit ut med en vägledning för att stödja 
samverkan mellan kommun och region i frågan, specialiserad vård i hemmet. De beskriver 
olika former som skulle möjliggöra att kommunen utför specialiserad vård samtidigt som 
den juridiska analysen lyfter fram att det finns begränsningar utifrån lagsstiftning. 
Viljeinriktning kring en God och nära vård och ett avtal som öppnar upp för att mer vård 
kan ske i den enskildes hem innebär troligen en förskjutning av arbetsuppgifter och ansvar, 
vilket troligtvis medför kostnadsökningar samt bemannings och komptensutmaningar för 
kommunen. 

Förvaltningen gör bedömningen att avtalet är en revidering av befintligt avtal och inte ett 
nytt avtal varför förvaltningen tillstyrker att underteckna det reviderade avtalet. 
Utvecklingsarbete med den specialiserade vården i hemmet kommer fortsätta i samverkan 
mellan kommun och region och förtydligas så att det inte drabbar den enskilde eller leder 
till otydliga gränsdragningar som ska tolkas i varje enskilt fall. Förvaltningen menar att 
avtalet speglar nuvarande arbetssätt och att vissa förtydligande är nödvändiga och kommer 
kunna underlätta den personcentrerade vården i Kungälv. 
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UTSKOTTET FÖR TRYGGHET OCH 
STÖD

Justeras sign

Förslag till kommunfullmäktige
1.Förslag till reviderat Hälso- och sjukvårdsavtal med VGR med 
tillhörande överenskommelser antas.
2.Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna 

avtalet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Förslag till hälso- och sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser
Bilaga Protokoll VästKoms styrelse 8 mars 2022
Bilaga Protokollsutdrag §356
Bilaga Ärende 5-Förslag till reviderat hälso- och sjukvårdavtal och 
tillhörande överenskommelse

Förslag till Kommunfullmäktige
                1.Förslag till reviderat Hälso- och sjukvårdsavtal med VGR 
                   med tillhörande överenskommelser antas.
               2.Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i 
                 uppdrag att underteckna avtalet.

__________

Expedieras till regionstyrelsen@vgregion.se

För kännedom till
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UTSKOTTET FÖR TRYGGHET OCH 
STÖD

Justeras sign

§ 72/2022

Förslag till hälso- och sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser 
(Dnr KS2022/0675)

Sammanfattning
Kungälvs kommun har erhållit förslag på hälso- och sjukvårdsavtal som avser reglera 
samverkan och ansvar för hälso- och sjukvård mellan länets 49 kommuner och Västra 
Götalandsregionen. 
Det pågår en förändring av hälso- och sjukvårdssystemet och en omställning till en God och 
nära vård. Omställningen har som syfte att vård ska, i så stor utsträckning som möjligt, 
bedrivas nära patienterna. Förflyttningen från vård på sjukhus till första linjens vård är ett 
gemensamt ansvar för både regioner och kommuner. Hälso- och sjukvårdsavtalet mellan 
Västra Götalandsregionen och länets 49 kommuner beskriver i vilka sammanhang som 
regionen överlåter skyldigheten att erbjuda hälso- och sjukvård i hemmet för patienter med 
behov av vård i hemmet över tid. 
Västra Götalands 49 kommuner och Västra Götalandsregionen har sedan 1999 reglerat 
samverkan och ansvarsfördelning för hälso- och sjukvårdsansvar i ett hälso- och 
sjukvårdsavtal. I revidering inför ny avtalsperiod omfattar avtalet även fyra 
överenskommelser som berör områden som huvudmännen enligt lag är skyldiga att 
samverka/komma överens om. Dessa överenskommelser ligger med som bilagor till avtalet.

Nytt i avtalet är att den enskilde lyfts fram utifrån att all hälso- och sjukvård ska utgå från 
ett personcentrerat förhållningssätt. Som innebär att patienten ges möjlighet att vara 
medskapare i sin vård och behandling och det görs bra i avtalet. 
Det framgår även i revideringen att kommunen sedan 2021 utgör en del av primärvården. 
Avtalet öppnar upp för att kommunen kan utföra specialiserad vård där regionen är 
ansvarig. Avtalet beskriver att regionen har ansvar för den specialiserade vården som kräver 
särskilda medicinska eller tekniska resurser eller annan särskild kompetens även som 
insatsen utförs av primärvården. Det är en förändring från tidigare avtal som skapar oro hos 
kommunerna kring vad specialiserade vården i hemmet det skulle innebära för kommunen.
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har kommit ut med en vägledning för att stödja 
samverkan mellan kommun och region i frågan, specialiserad vård i hemmet. De beskriver 
olika former som skulle möjliggöra att kommunen utför specialiserad vård samtidigt som 
den juridiska analysen lyfter fram att det finns begränsningar utifrån lagsstiftning. 
Viljeinriktning kring en God och nära vård och ett avtal som öppnar upp för att mer vård 
kan ske i den enskildes hem innebär troligen en förskjutning av arbetsuppgifter och ansvar, 
vilket troligtvis medför kostnadsökningar samt bemannings och komptensutmaningar för 
kommunen. 

Förvaltningen gör bedömningen att avtalet är en revidering av befintligt avtal och inte ett 
nytt avtal varför förvaltningen tillstyrker att underteckna det reviderade avtalet. 
Utvecklingsarbete med den specialiserade vården i hemmet kommer fortsätta i samverkan 
mellan kommun och region och förtydligas så att det inte drabbar den enskilde eller leder 
till otydliga gränsdragningar som ska tolkas i varje enskilt fall. Förvaltningen menar att 
avtalet speglar nuvarande arbetssätt och att vissa förtydligande är nödvändiga och kommer 
kunna underlätta den personcentrerade vården i Kungälv. 
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Förslag till kommunfullmäktige
1.Förslag till reviderat Hälso- och sjukvårdsavtal med VGR med 
tillhörande överenskommelser antas.
2.Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna 

avtalet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Förslag till hälso- och sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser
Bilaga Protokoll VästKoms styrelse 8 mars 2022
Bilaga Protokollsutdrag §356
Bilaga Ärende 5-Förslag till reviderat hälso- och sjukvårdavtal och 
tillhörande överenskommelse

Förslag till Kommunfullmäktige
                1.Förslag till reviderat Hälso- och sjukvårdsavtal med VGR 
                   med tillhörande överenskommelser antas.
               2.Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i 
                 uppdrag att underteckna avtalet.

__________

Expedieras till regionstyrelsen@vgregion.se

För kännedom till
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Anni Danielsson
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Marköverlåtelseavtal för Kungälv Energi AB gällande Värmeverk,
Munkegärde 1:1 & Munkegärde 3:29 (Dnr KS2020/2066–22)

Sammanfattning

Kungälvs energi AB har inkommit med en planansökan gällande planläggning och utbyggnad av
fjärrvärmeverket. Kommunen är ägare till marken inom föreslagen placering. Kommunstyrelsen har
lämnat ett positivt planbesked (KS2020/0823–8). För att genomföra detaljplanen sker en
direktanvisning till Exploatören och ett markanvisningsavtal har skrivits.

Detta Marköverlåtelseavtal är det avtal som efter förhandling och upprättande av detaljplan i
enlighet med markanvisningsavtalet reglerar den aktuella marköverlåtelsen samt därtill hörande
åtagandena. Villkoren i marköverlåtelseavtalet följer det som tidigare har avtalats i det
markanvisningsavtal som nu ska ersättas.

Detta Marköverlåtelseavtal får inte helt eller delvis överlåtas på annan utan godkännande av
kommunstyrelsen i Kungälvs kommun eller den som med stöd av deras delegation har rätt att
godkänna en sådan överlåtelse.

Exploatören ska erlägga, 400 kr/kvm till Kommunen såsom ersättning för överförd mark.

Förvaltningen föreslår att marköverlåtelseavtal med tillhörande bilagor ska godkännas.

Juridisk bedömning

Kommunen gör en direktavvisning av mark för fjärrvärmeverk. Beslutet stöds av kommunens
antagna styrdokument,  Markanvisning, exploateringsavtal och medfinansieringsersättning,
KS2019/0931.

Kommunallagen (2017:725) och EU:s statsstödsregler om försäljning av offentlig egendom skall
beaktas när en kommunal fastighet säljs. Den kommunala likabehandlingsprincipen skall vara
rådande norm när det gäller nyttjandet och försäljning av kommunal mark samt att kommunallagen
förbjuder stöd till enskilda. EU:s statsstödsregler skall säkerställa att kommunen ej skall sälja fast
egendom till ett pris som understiger marknadspriset eller köpa till ett pris som överstiger
marknadspriset. Fastigheten har värderats av oberoende auktoriserad fastighetsvärderare för att
säkerställa att försäljningen sker till ett marknadspris.

Maröverlåtelseavtalet har upprättats i enlighet med tillämpliga lagrum i Jordabalken (1970:994) och
Plan och bygglagen (2010:900.

Förvaltningens bedömning

Bakgrund
Kungälvs energi AB har inkommit med en planansökan gällande planläggning och utbyggnad av
fjärrvärmeverket. Kommunen är ägare till marken inom föreslagen placering. Kommunstyrelsen har
lämnat ett positivt planbesked (KS2020/0823–8). För att genomföra detaljplanen sker en
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direktanvisning till Exploatören och ett markanvisningsavtal har skrivits.

Detta Marköverlåtelseavtal är det avtal som efter förhandling och upprättande av detaljplan i
enlighet med markanvisningsavtalet reglerar den aktuella marköverlåtelsen samt därtill hörande
åtagandena. Villkoren i marköverlåtelseavtalet följer det som tidigare har avtalats i det
markanvisningsavtal som nu ska ersättas.

Vid upptäckt förorening står Kommunen för kommande kostnader för fördjupade undersökningar
samt åtgärdsplan och efterbehandling/sanering. Kommunens Miljöenhet beslutar om relevant nivå
av efterbehandling/sanering.

I det fall hävningen sker enligt punkt C9, stycket om markföroreningar ska hela köpeskillingen
återbetalas. Ingen av parterna har rätt till skadestånd med anledning av en hävning.

Detta Marköverlåtelseavtal får inte helt eller delvis överlåtas på annan utan godkännande av
kommunstyrelsen i Kungälvs kommun eller den som med stöd av deras delegation har rätt att
godkänna en sådan överlåtelse.

En oberoende värdering av marken har tagits fram enligt tidigare tecknat markanvisningsavtal.
Exploatören ska erlägga, 400 kr/kvm till Kommunen såsom ersättning för överförd mark. Kungälvs
energi AB vill köpa ca 4000-6000kvm mark.

Förvaltningen föreslår att marköverlåtelseavtal med tillhörande bilagor ska godkännas och att
kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna
marköverlåtelseavtalet.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål

Kommunfullmäktiges strategiska mål
Föreslagen åtgärd bedöms vara i linje med målet om ”en ökad samordning mellan infrastruktur och
byggnation i hela kommunen”, då åtgärderna innebär utveckling av befintliga verksamheter som
redan är försedda med infrastruktur. Föreslagen åtgärd bedömsäven vara i linje med målet om ”att
underlätta för invånare och företag som vill reducera klimatutsläppen”. Invånare och företag kan
även fortsättningsvis att få klimatneutral fjärrvärme.

Kommunstyrelsens resultatmål
Föreslagen åtgärd bedöms överensstämma med resultatmålet ”Planberedskap skall finnas för
bostäder, verksamhetsmark och handel”. Förslaget främjar även resultatmålet ”Minskade utsläpp i 
luft och vattendrag”.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
De globala målen ”Hållbar energi för alla” och ”Bekämpa klimatförändringarna” har relevans i detta
ärende. Bedömningen är att värmeverket kommer att använda koldioxidneutralt biobränsle för
energialstring vilket innebär att dessa mål inte motverkas.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Gällande översiktsplan 2010, lagakraftvunnen 2012, anger för aktuellt område
verksamhetsområde. Vidare föreslås i ÖP att befintliga industriområden bör förtätas. Enligt mål i
kommande avfallsplan ”Göteborgsregionen minskar avfallet” ska minst 90 % av användarna tycka
att det är enkelt att förebygga, återanvända och hantera avfall på rätt sätt. För att uppnå detta mål
behöver ÅVC-verksamheten utvecklas och byggas ut. Vid planarbete ska kommunens
dagvattenplan följas. Denna anger bland annat att dagvatten i första hand ska fördröjas på
fastigheten.
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Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Såväl fjärrvärmeverk som ÅVC kommer Kungälvs invånare och näringsliv till gagn. Då
infrastruktur redan är utbyggd i närområdet kan föreslagen åtgärd anses vara positiv ur ett
skattebetalarperspektiv då inga investeringar i infrastruktur sannolikt kommer att behövas.
Bedömning ur barnperspektiv bedöms inte vara relevant i aktuellt ärende.

Ekonomisk bedömning
Exploatören ska erlägga, 400 kr/kvm till Kommunen såsom ersättning för överförd mark. Om
marköverlåtelseavtalet inte är undertecknat senast 2022-12-31 kan kommunen omvärdera marken.

En värdering av marken är utförd av oberoende auktoriserad fastighetsvärderare för att säkerställa
att försäljningen sker till ett marknadspris. Värdetidpunkten baseras på förhållandena i
lagakraftvunnen detaljplan. Kommunen bekostade värderingen.

Detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap men den allmänna platsmarken består endast av
ett naturområde, en skogsridå.

Kommunen står för eventuella kostnaden av efterbehandling/sanering inom
Exploateringsfastigheten som krävs för att möjliggöra syftet med detaljplan vid eventuell
markförorening. Kommunen väljer metod för eventuell
efterbehandling/avhjälpandeåtgärd/sanering. Dock står Exploatören för kostnaden för första
markundersökningen, oavsett undersökningsresultat. Vid upptäckt förorening står Kommunen för
kommande kostnader för fördjupade undersökningar samt åtgärdsplan och
efterbehandling/sanering. Kommunens Miljöenhet beslutar om relevant nivå av
efterbehandling/sanering.

Förvaltningen bedömer att ovan nämnd intäkt kommer under år 2022.

Vid lagakraftvunnen detaljplan bekostar Exploatören hela plankostnaden. I det fall detaljplan inte
antas eller inte vinner laga kraft står Exploatören för risken och plankostnaderna. Om projektet
avbryts till följd av att detaljplanen ej antas eller exploatörens eget beslut står exploatören risken
och kostnaderna Detta innebär att exploatören då ska betala alla nedlagda plankostnader.
Exploatören har inte någon rätt till ersättning, ersättning för eventuella merkostnader eller nytt
markanvisningsavtal från kommunen.

Förslag till beslut
1. Upprättat marköverlåtelseavtal mellan kommunen och Kungälvs Energi AB godkänns.

2. Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna      
marköverlåtelseavtalet.

3. Beslut om att tidigare Marköverlåtelseavtalet från sammanträde 2022-04-27, 
ärende §104/2022 upphör att gälla.

Fredric Norrå Anders Holm
Verksamhetschef Planering och myndighet Sektor Samhälle och utveckling 
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Expedieras till: 
Boris Damljanovic
Kungälv energi AB

För kännedom till:
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Handläggarens namn
Christoffer Bjarneberg

2022-08-16

Exploateringsavtal för Lycke-Tofta 1:7 och 1:9 detaljplan för
bostäder och verksamheter (Dnr KS2021/1506-2)

Sammanfattning

Verksamheter inom planområdet utgörs i dagsläget av dels en kursverksamhet med behov av ökad
möjlighet till övernattning för gäster samt delning av fastighet, dels ett jordbruk/stall med behov av
främst ökad ekonomibyggnadsvolym. Detaljplanens huvuddrag är att ändra användningar och
tillskapa byggrätter för byggnader och anläggningar inom vad som i gällande detaljplan är dels
kvartersmark, dels allmän platsmark.

Förslag till två exploateringsavtal har upprättats för detaljplanens genomförande.
Exploateringsavtalen reglerar vatten och avlopp, byggnation, fastighetsrättsliga frågor med mera.

Exploateringen inom detaljplaneområdet medför inga kostnader för kommunen då fastigheterna är
privatägda och det är enskilt huvudmannaskap.

Förvaltningen föreslår att exploateringsavtalen ska godkännas och att kommundirektören och
kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna exploateringsavtalen.

Juridisk bedömning

Föreslagna exploateringsavtal överensstämmer med Kungälvs nu gällande styrdokument och
kommunfullmäktiges principer, KS2019/0931.

Förvaltningens bedömning

Bakgrund
Ärendet påbörjades med en planansökan som kommunstyrelsen beslutade om 2015-02-18 § 70.
Verksamheter inom planområdet utgörs i dagsläget av dels en kursverksamhet med behov av ökad
möjlighet till övernattning för gäster samt delning av fastighet, dels ett jordbruk/stall med behov av
främst ökad ekonomibyggnadsvolym. Detaljplanens huvuddrag är att ändra användningar och
tillskapa byggrätter för byggnader och anläggningar inom vad som i gällande detaljplan är dels
kvartersmark, dels allmän platsmark.

Förslag till två exploateringsavtal har upprättats för detaljplanens genomförande.
Exploateringsavtalen reglerar vatten och avlopp, byggnation, fastighetsrättsliga frågor med mera.

Bedömning
Förvaltningen föreslår att exploateringsavtalen ska godkännas och att kommundirektören och
kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna exploateringsavtalen.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
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Kommunfullmäktiges strategiska mål
Föreslagen åtgärd bedöms vara i linje med målet om ” Att underlätta för invånare och företag som 
vill reducera klimatutsläppen”, då åtgärderna innebär utveckling av befintliga verksamheter som
redan är försedda med infrastruktur och förse tak över gödselstack.

Kommunfullmäktiges strategiska mål
Föreslagen åtgärd bedöms överensstämma med resultatmålet ”Planberedskap skall finnas för
bostäder, verksamhetsmark och handel”. 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Agenda 2030 och de globala målen ”Ekosystem och biologisk mångfald”. Att möjliggöra för 
verksamheter som har djur som betar på strandängar, bidrar i sin tur till en biodiversitet som kan 
bidra till ett ökat ekosystem.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Beslutet stöds av kommunens antagna styrdokument markanvisning, exploateringsavtal och 
medfinansieringsersättning, KS2019/0931.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Detaljplanen är ett privat initiativ för att utöka byggrätter vilket gynnar näringslivet.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv
Ur ett medarbetarperspektiv ger beslutet möjlighet och tid att påbörja arbete med ny detaljplan eller 
andra arbetsuppgifter.  

Ekonomisk bedömning
Exploateringen inom detaljplaneområdet medför inga kostnader för kommunen då fastigheterna är 
privatägda och det är enskilt huvudmannaskap.

Förslag till beslut
1. Upprättat exploateringsavtal med Lillemor Karlander, Lycke-Tofta 1:7, godkänns.
2. Upprättat exploateringsavtal med Mats-Erik och Camilla Neuendorf, Lycke-Tofta 1:9, 
godkänns.
2. Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att
underteckna ovan exploateringsavtal.  

Fredric Arpfjord Anders Holm
Verksamhetschef planering och myndighet Sektorchef samhälle och utveckling
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Expedieras till: 
Jonas Boström, jonas.bostrom@yahoo.se
Mats Neuendorf, mats@morepr.se

För kännedom till:
Boris Damljanovic
Christoffer Bjarneberg
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Mellan
Lillemor Ester Hilma Karlander (pers.nr 420619-5408) Tofta 200, 442 75 Lycke,
nedan kallad Exploatören

och
Kungälvs kommun (org.nr 212000-1371),442 81 Kungälv, nedan kallad Kommunen,
träffas härmed följ ande

EXPLOATERINGSAVTAL
nedan kallat Avtalet

avseende exploatering inom detaljplan ftir Lycke-Tofta 1:9 och del av l:7, Kungälvs kommun,
Västra Götalands län.

Till Avtalet hör bilagda handlingar:

B ilaga 1 : de talj planeJör slag, plankarta antagandehandl ing

A. BAKGRUND OCH NöNUTSÄTTNINGAR

1. Bakgrund och syfte
Detaljplan ftir Lycke-Tofta l:9 och del av 1:7, nedan kallad Detaljplanen, har varit på granskning
och planeras att tas upp ftir beslut om antagande.

Lillemor Ester Hilma Karlander är lagfaren ägare till Lycke-Tofta l:7.

Avtalet syftar till att reglera villkoren ftir genomfiirandet av den planerade byggnationen ftir
Exploatören.

B. DETALJPLAN

l.Beskrivning
Pågående verksamheters nuvarande utbredning stöds dåligt av gällande detaljplan, varftir aktuell
detaljplan även syftar till att ge planstöd åt befintliga åtgärder.

I kommunstyrelsens beslut 2015-02-18 $ 70 gavs positivt planbesked ftir att ändra befintlig
detaljplan ftir fastigheten Lycke-Tofta 1:9, ftir att möjliggöra tillbyggnad av befintlig byggnad
som idag används ftir spa- och kursverksamhet.

Uppdragsdirektiv godkänt av planchef 2017-05-30 öregicks av dialog med
samhällsbyggnadsutskottet, och rymmer ambitionen att möjliggöra även ekonomibyggnad ftir
jordbrukets behov på fastigheten Lycke-Tofta l:7.

2. Plankostnader
Exploatören och Kommunen har upprättat plankostnadsavtal vilket reglerar hur
detaljplanekostnadema ska betalas.
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3. Planavgift
Exploatören står ör kostnaderna, enligt plankostnadsavtalet samt ftir utredningar.
När Exploatören har erlagt detaljplanekostnaderna behöver Exploatören,
eller köpare av Exploatörens fastighet, inte betala planavgift i samband med bygglov inom
Detaljplanen.

C. FASTIGHETSBILDNING

1. Fastighetsbildning
Fastighetsbildning iir inte aktuellt då ägaren till Lycke-Tofta 1:7 äger marken inom
Exploatörens område.

2. Gemensamhetsanläggning
Inom planområdet finns en gemensamhetsanläggning Lycke-Tofta ga:2,vattenledningar
inklusive serviceventiler, vattenmätarbrunn, vattenmätare och backventiler i respektive
bostad. Förvaltas av Kråkerösunds samfiillighetsförening. En del av gemensamhetsanlägg-
ningens sträckning berörs av byggrätt enligt plankartan. Det åligger ägaren till Lycke-Tofta
I:7 att kontakta Kråkerösunds samftillighetsftirening ftir att ompröva gemensamhets-
anläggningen så att rättigheten och själva ledningen ej åir i konflikt med byggrätten. Ägaren
till Lycke-Tofta 1 :J ansvarar för och bekostar ansökan till lantmäteriet.

3. Ledningsrätt
Exploatören eller respektive ledningsägare ftirutom Kommunen ansvarar för och bekostar
nödvåindiga åtglirder ftir nya ledningsrätter. Det finns inga befintliga ledningsrätter inom
planområdet.

4. Servitut
Rättighet att använda utlagd utfart ftir Lycke-Tofta 1 :8, nr 14-LYC-850.1, behöver justeras
genom att omlokalisera befintligt servitut. Servitutets stäckning ståimmer inte med dagens
utfart. Ägaren till Lycke-Tofta 1:7 och/eller 1:8 ansvarar ftir och bekostar ansökan till
lantmäteriet.

D. ALLMZiNNA OCH GEMENSAMMA ANLÄGGNINGAR

1. Allmän plats
Kommunen iir inte huvudman ftir allmän platsmark i Detaljplanen. En större gemensamhets-
anläggning ftir området bör skapas ftjr fi)rvaltning av naturområdena i området. Kostnaden
fcirdelas på delägande fastigheter.

2. VA-anläggningar
Befintlig kapacitet ftir vatten och avlopp bedöms vara tillräcklig ftir den tillkommande
byggnationen. Området ligger inte inom kommunalt verksamhetsområde ftir VA och kommunalt
VA-nät är inte utbyggt i området. VA tillhandahålls genom ft)rening, som har avtal om
dricksvattenleverans med Kommunen.

E. HUSBYGGNATION OCH ANLÄGGNINGAR INOM KVARTERSMARK

1. Husbyggnation
Exploatören ansvarar ftir alla åtgärder inom sin kvaftersmark. Exploatören ska ftilja de
gestaltningsprinciper som framgår av planbestämmelser och plankarta.

2
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2. Miljö- samt tillgänglighetsanpassning av byggnation
Kommunen uppmuntrar till miljöanpassad byggnation. Det gäller till exempel energieffektiva
bostäder, hållbara materialval, insatser fiir biologisk mångfald, tillgängliggörande av natur-
områden samt underlättande for de boende att göra hållbara val i vardagen. Även byggprocessen
bör vara resurs- och energieffektiv ör att minska dess negativa miljöpåverkan.

3. Besiktning av befintliga hus
Exploatören ansvarar ftjr besiktning av närliggande bostadshus i området som kan påverkas innan
arbetet påbörjas.

4. Syn och skador
Exploatören eller av denna anlitade entreprenör ska svara ftir att erforderlig syn och besiktning av
anläggningar och byggnader genomft)rs enligt gängse metoder.
De skador som uppkommer under byggnadstiden och som vållats av Exploatören eller av denne
anlitad entreprenör ska återställas genom Exploatörens örsorg och på dess bekostnad.

F. TEKNISK FöRSÖRJING

1. VA-anslutning
Det åligger Exploatören att ansluta byggnaderna till vatten och avlopp

2.Dagvatten
Så som området ser ut idag är att det är en kulvert under åkrarna i öster som leder dagvatten till
golfbaneområdet med mottagande dammar. Detta är en fungerande dagvattenlösning och
dammar vid golfbanan har kapacitet ftir att ta emot en större mängd dagvatten och behövs fiir
bevattning. Dagvattenlösningen som utjämnar och dämpar flödet är funktionell och bedöms kunna
ta emot det ökade flödet som Detaljplanen medger.

3. Avfallshantering
För avfallshantering gäller Avfallsftireskrifter Kommunal ftirfattningssamling, antagen
20 1 5-09- I 0 (S 241 l20l 5) av kommunfullmäktige.

4. Et
Befintlig transformatorstation finns söder om Detaljplanen och är centralt beläget. Kungälvs
Energi bedömer att byggnation med ny Detaljplan kan försörjas med el. Skulle ny
transformatorstation behövas åir det en bygglovsfråga.

E. OVRIGT

l. Skador
Exploatören ska iaktta aktsamhet så att skador undvikes på befintliga vägar och närliggande
anläggningar, tex häckar och träd. Skador som uppkommer på befintliga anläggningar utanftir
Exploatörens tomtmark ska återställas av Exploatören till den del skadan uppkommit till ftiljd av
Exploatören eller dennes entreprenörs verksamhet. Det åligger Exploatören att undvika lerspill o.d
som uppkommer vid transporter till och från området i samband med byggnationen. Det åligger
Exploatören att i lorekommande fall kalla berörda till syn av befintliga anläggningar ftire och efter
genomftird byggnation. De skador som uppkommer under byggnadstiden och som vållats av
Exploatören eller av denne anlitad entreprenör ska återställas genom Exploatörens ftirsorg och på
dess bekostnad.

a
J

2. Inskränkning i byggnation
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Vid ingrepp i, eller i nära anslutning, till fridlyst växt, Kamomillkulla, till exempel
schaktning, krävs Länsstyrelsens tillstånd. Dispens söks ftir fridlysta arter enligt
artskyddsftirordningen (2007 :845).

Vid ingrepp i eller åtgärder i, eller i nära anslutning, till biotopskyddade objekt krävs
dispens från Länsstyrelsen. Det innefattar objekt såsom stenmurar och åkerholmar som är
inom jordbruksmark.

Avverkning och bulleralstrande åtgärder ska minimeras och undvikas under perioden I
april - l5.iuli.

3. Upplag och dylikt
Upplag eller uppställning av bodar m.m ffir inte ske utanfiir Exploatörens kvartersmark utan
skrift ligt medgivande från markägaren.

4. Överlåtelsefiirbud
Avtalet ffir inte helt eller delvis överlåtas på annan utan godkännande av Kommunen.

5. Tvist
Tvist med anledning av Avtalet ska avgöras i allmän domstol

6. Avtalets giltighet
Avtalet är till alla delar giltigt under ftirutsättning att:

a) Detaljplanen som ligger till grund ftir Avtalet antas av kommunfullmäktige/kommunstyrelsen i
Kungälv och vinner laga kraft senast tvä är efter att Avtalet undertecknats av alla parter.

b) det godkänns av kommunfullmäktige/kommunstyrelsen i Kungälv genom beslut som därefter
vinner laga kraft.

7. Återgång
Om Avtalet ej skulle bli giltigt enligt ovan ska överläggningar upptas mellan partemabeträffande
projektets fortsaffa handläggning.

Avtalet har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt.

a

a

a

4
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Kungälv datum:

FöT KUNGÄLVS KOMMUN

K5202U1506

Kungälv datum:

För Lycke-Tofta l:7

Lillemor Ester Hilma KarlanderMiguel Odhner
Kommunstyrelsens ordf,

Haleh Lindqvist
Kommundirektör
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Mellan
Mats-Erik Neuendorf (pers.nr 641223-6074) Tofta 260,442 75 Lycke och
Camilla Teres Neuendorf (pers.nr 660513-4847) Tofta 260,44275 Lycke,
nedan kallade Exploatören

och
Kungälvs kommun (org.nr 212000-137r),442 8l Kungälv, nedan kallad Kommunen,
träffas härmed öljande

EXPLOATERINGSAVTAL
nedan kallat Avtalet

avseende exploatering inom detaljplan fiir Lycke-Tofta 1:9 och del av I:7, Kungälvs kommun,
Västra Götalands län.

Till Avtalet hör bilagda handlingar:

Bilaga 1 : detaljplanert)rslag, plankarta antagandehandling

A. BAKGRUND OCH TÖNUTSÄTTNINGAR

1. Bakgrund och syfte
Detaljplan for Lycke-Tofta 1:9 och del av I:7, nedan kallad Detaljplanen, har varit på granskning
och planeras att tas upp fijr beslut om antagande.

Mats-Erik Neuendorf och Camilla Teres Neuendorf är lagfarna ägare till Lycke-Tofta l:9.

Avtalet syftar till att reglera villkoren ör genomftirandet av den planerade byggnationen ör
Exploatören.

B. DETALJPLAN

l.Beskrivning
Pågående verksamheters nuvarande utbredning stöds dåligt av gällande detaljplan, varftir aktuell
detaljplan även syftar till att ge planstöd åt befintliga åtgärder.

I kommunstyrelsens beslut 2015-02-lS $ 70 gavs positivt planbesked ftir att ändra befintlig
detaljplan ftir fastigheten Lycke-Tofta l:9, ör att möjliggöra tillbyggnad av befintlig byggnad
som idag används ftir spa- och kursverksamhet.

uppdragsdirektiv godkänt av planchef 2017-05-30 fiiregicks av dialog med
samhällsbyggnadsutskottet, och rymmer ambitionen att möjliggöra även ekonomibyggnad ftir
jordbrukets behov på fastigheten Lycke-Tofta l:7 .

2. Plankostnader
Exploatören och Kommunen har upprättat plankostnadsavtal vilket reglerar hur
detaljplanekostnaderna ska betalas.

1
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3. Planavgift
Exploatören står fiir kostnaderna, enligt plankostnadsavtalet samt fiir utredningar.
När Exploatören har erlagt detaljplanekostnaderna behöver Exploatören,
eller köpare av Exploatörens fastighet, inte betala planavgift i samband med bygglov inom
Detaljplanen.

C. FASTIGHETSBILDNING

1. Fastighetsbildning
Fastighetsbildning ska ske i enlighet med Detaljplanen.
Lycke-Tofta 1:9 ska genom en överenskommelse om fastighetsreglering med 1:7 utöka sitt
område så att hela området (norra delen) ftir tillf?illig vistelse/besöksanläggning är inom 1:9s
ägo. Ägaren till Lycke-Tofta 1:9 ansvarar ftir och bekostar ansökan till lantmäteriet.

Föreslaget område (norra delen) ftir tillf;illig vistelse/besöksanläggning ska styckas av fiir
bildande av en ny fastighet så att 1 :9 barainnefattar bostadsändamålsområdet. Ägaren till
Lycke-Tofta 1:9 ansvarar fiir och bekostar ansökan till lantmäteriet.

Föreslaget område (södra delen) ftir tillf?illig vistelse/besöksanläggning ingår inte i
fastighetsbildningen. Ett arrendeavtal har upprättats fiir den fiireslagna parkeringen på Lycke-
Tofta 1:7, som ska tillgodose tillfiillig vistelse/besöksanläggnings parkeringsbehov.

2. Gemensamhetsanläggning
Inom planområdet finns en gemensamhetsanläggning Lycke-T ofta ga:2, vattenledningar
inklusive serviceventiler, vattenmätarbrunn, vattenmätare och backventiler i respektive
bostad. Förvaltas av Kråkerösunds samfällighetsforening. Inga åtgiirder krävs for
genomft)randet av Exploatörens byggnation.

3. Ledningsrätt
Exploatören eller respektive ledningsägare fiirutom Kommunen ansvarar ftir och bekostar
nödviindiga ätgärder fiir nya ledningsrätter. Det finns inga befintliga ledningsrätter inom
planområdet.

4. Servitut
Inget servitut berör planområdet.

D. ALLMIiNNA OCH GEMENSAMMA ANLÄGGNINGAR

1. Allmän plats
Kommunen är inte huvudman ftir allmän platsmark i Detaljplanen. En större gemensamhets-
anläggning fiir området bör skapas ftir fiirvaltning av naturområdena i området. Kostnaden
fiirdelas på delägande fastigheter.

2. VA-anläggningar
Befintlig kapacitet för vatten och avlopp bedöms vara tillräcklig for den tillkommande
byggnationen. Området ligger inte inom kommunalt verksamhetsområde lor VA och kommunalt
VA-nät är inte utbyggt i området. VA tillhandahålls genom förening, som har avtal om
dricksvattenleverans med Kommunen.

2



93/22 Exploateringsavtal för Lycke-Tofta 1:7 och 1:9 detaljplan för bostäder och verksamheter - KS2021/1506-2 Exploateringsavtal för Lycke-Tofta 1:7 och 1:9 detaljplan för bostäder och verksamheter : Exploateringsavtal Lycke-Tofta 1_9

K5202v1s06

E. HUSBYGGNATION OCH ANLÄGGNINGAR INOM KVARTERSMARK

1. Husbyggnation
Exploatören ansvarar för alla åtgärder inom sin kvartersmark. Exploatören ska ftilja de
gestaltningsprinciper som framgår av planbestämmelser och plankarta.

2. Miljö- samt tillgänglighetsanpassning av byggnation
Kommunen uppmuntrar till miljöanpassad byggnation. Det gäller till exempel energieffektiva
bostäder, hållbara materialval, insatser ftir biologisk mångfald, tillgängliggörande av natur-
områden samt underlättande ftir de boende att göra hållbara val i vardagen. Även byggprocessen
bör vara resurs- och energieffektiv ör att minska dess negativa miljöpåverkan.

3. Besiktning av befintliga hus
Exploatören ansvarar för besiktning av närliggande bostadshus i området som kan påverkas innan
arbetet påbörjas.

4. Syn och skador
Exploatören eller av denna anlitade entreprenör ska svara ör att erforderlig syn och besiktning av
anläggningar och byggnader genomförs enligt gängse metoder.
De skador som uppkommer under byggnadstiden och som vållats av Exploatören eller av denne
anlitad entreprenör ska återställas genom Exploatörens fiirsorg och på dess bekostnad.

F. TEKNISK FÖRSÖRJING

1. VA-anslutning
Det åligger Exploatören att ansluta byggnaderna till vatten och avlopp

2. Dagvatten
Så som området ser ut idag är att det är en kulvert under åkrarna i öster som leder dagvatten till
golfbaneområdet med mottagande dammar. Detta är en fungerande dagvattenlösning och
dammar vid golfbanan har kapacitet ftir att ta emot en större mängd dagvatten och behövs ftir
bevattning. Dagvattenlösningen som utjämnar och dämpar flödet är funktionell och bedöms kunna
ta emot det ökade flödet som Detaljplanen medger.

3. Avfallshantering
För avfallshantering gäller Avfallsforeskrifter Kommunal ftirfattningssamling, antagen
2015-09-10 (g 24112015) av kommuntullmäktige.

4. Et
Befintlig transformatorstation finns norr om Detaljplanen och äir centralt beläget. Kungälvs
Energi bedömer att byggnation med ny Detaljplan kan ftirsörjas med el. Skulle ny
transformatorstation behövas är det en bygglovsfråga.

E. ÖVRIGT

1. Skador
Exploatören ska iaktta aktsamhet så att skador undvikes på befintligavdgar och närliggande
anläggningar, tex häckar och träd. Skador som uppkommer på befintliga anläggningar utanör
Exploatörens tomtmark ska återställas av Exploatören till den del skadan uppkommit till loljd av
Exploatören eller dennes entreprenörs verksamhet. Det åligger Exploatören att undvika lerspill o.d
som uppkommer vid transporter till och från området i samband med byggnationen. Det åligger
Exploatören att i förekommande fall kalla berörda till syn av befintliga anläggningar ftire och efter

J
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genomörd byggnation. De skador som uppkommer under byggnadstiden och som vållats av
Exploatören eller av denne anlitad entreprenör ska återställas genom Exploatörens ftirsorg och på
dess bekostnad.

2. Inskränkning i byggnation

Vid ingrepp i, eller i nära anslutning, till fridlyst växt, Kamomillkulla, till exempel
schaktning, krävs Länsstyrelsens tillstånd. Dispens söks ftir fridlysta arter enligt
artskyddsftirordningen (2007 :845).

a

a

a

Vid ingrepp i eller åtgärder i, eller i nära anslutning, till biotopskyddade objekt krävs
dispens från Länsstyrelsen. Det innefattar objekt såsom stenmurar och åkerholmar som är
inom jordbruksmark.

Awerkning och bulleralstrande åtgärder ska minimeras och undvikas under perioden 1

april - l5juli.

3. Upplag och dylikt
Upplag eller uppställning av bodar m.m fär inte ske utanftir Exploatörens kvartersmark utan
skriftligt medgivande från markägaren.

4. Överlåtelseftirbud
Avtalet får inte helt eller delvis överlåtas på annan utan godkännande av Kommunen.

5. Tvist
Tvist med anledning av Avtalet ska avgöras i allmän domstol.

6. Avtalets giltighet
Avtalet är till alla delar giltigt under örutsättning att:

a) Detaljplanen som ligger till grund ftir Avtalet antas av kommunfullmäktigelkommunstyrelsen i
Kungälv och vinner laga kraft senast tvä är efter att Avtalet undertecknats av alla parter.

b) det godkänns av kommunfullmäktige/kommunstyrelsen i Kungälv genom beslut som därefter
vinner laga kraft.

7. Återgång
Om Avtalet ej skulle bli giltigt enligt ovan ska överläggningar upptas mellan partema beträffande
proj ektets fortsatta handläggning.

Avtalet har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt.

4
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Kungälv daturn:

FöT KUNGÄLVS KOMMUN

Kungälv daturn:

För Lycke-Tofta l:9

CamillaMiguel Odhner
Kornmunstyrelsens ordf

Haleh Lindqvist
Kommundirektör

Mats-Erik Neuendorf
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___________________________________________________________________________ 

Kungälv, 2022-09-06 
 

 

Anteckning till Exploateringsavtal Lycke – Tofta 1:7 och 1:9 

detaljplan för bostäder och verksamheter, KS2021/1506–2 
 
Det är beklagligt att kommunen gång på gång bejakar exploateringar i Kärna och 
väster ut utan att försäkra sig om att det finns en plan om att förbättra 
förbindelsen över Nordre älv vid Kornhall. Förbindelsen har varit föremål för 

ständiga klagomål från boenden genom flera mandatperioder tack vara att 
byggloven tillstyrks i en rasande takt i Kärna, Lycke och Tjuvkil.  

 
Hisingen, med dess ständigt ökande behov av arbetskraft gör att väldigt många 
vill bosätta sig i dess närhet och Kärna, Lycke Tjuvkil utgör då möjligheterna. 

Men tyvärr har nog många nyinflyttade ignorerat att göra en kontroll av hur ett 
resande med bil kan se ut i rusningstider över älven.  

 
Även utbyggnadstakten på VA i området och väster ut har också ignorerats som 
en faktor för att begränsa befolkningsökningen tills att en fungerande lösning 

finns på plats. 
 

 
 
 

Sverigedemokraterna Kungälv   
 

Morgan Carlsson    
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-09-06
Sida 12 (17)

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING

Justeras sign

§ 95/2022

Exploateringsavtal för Lycke-Tofta 1:7 och 1:9 detaljplan för bostäder och 
verksamheter (Dnr KS2021/1506)
Sammanfattning
Verksamheter inom planområdet utgörs i dagsläget av dels en kursverksamhet med behov av 
ökad möjlighet till övernattning för gäster samt delning av fastighet, dels ett jordbruk/stall 
med behov av främst ökad ekonomibyggnadsvolym. Detaljplanens huvuddrag är att ändra 
användningar och tillskapa byggrätter för byggnader och anläggningar inom vad som i 
gällande detaljplan är dels kvartersmark, dels allmän platsmark.

Förslag till två exploateringsavtal har upprättats för detaljplanens genomförande. 
Exploateringsavtalen reglerar vatten och avlopp, byggnation, fastighetsrättsliga frågor med 
mera.

Exploateringen inom detaljplaneområdet medför inga kostnader för kommunen då 
fastigheterna är privatägda och det är enskilt huvudmannaskap.

Förvaltningen föreslår att exploateringsavtalen ska godkännas och att kommundirektören 
och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna exploateringsavtalen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Exploateringsavtal för Lycke-Tofta 1:7 och 1:9 detaljplan för bostäder och 
verksamheter
Bilaga Exploateringsavtal Lycke-Tofta 1_7
Bilaga Exploateringsavtal Lycke-Tofta 1_9

Förslag till kommunstyrelsen
1. Upprättat exploateringsavtal med Lillemor Karlander, Lycke-Tofta 1:7, godkänns.
2. Upprättat exploateringsavtal med Mats-Erik och Camilla Neuendorf, Lycke-Tofta 
1:9, godkänns.
2. Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att
underteckna ovan exploateringsavtal.  

__________
Morgan Carlsson (SD) lämnar en anteckning till protokollet.

Expedieras till: 
Jonas Boström, jonas.bostrom@yahoo.se
Mats Neuendorf, mats@morepr.se

För kännedom till:
Boris Damljanovic
Christoffer Bjarneberg
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Exploateringsavtal för Lycke-Tofta 1:7 och 1:9 detaljplan för bostäder och 
verksamheter (Dnr KS2021/1506)
Sammanfattning
Verksamheter inom planområdet utgörs i dagsläget av dels en kursverksamhet med behov av 
ökad möjlighet till övernattning för gäster samt delning av fastighet, dels ett jordbruk/stall 
med behov av främst ökad ekonomibyggnadsvolym. Detaljplanens huvuddrag är att ändra 
användningar och tillskapa byggrätter för byggnader och anläggningar inom vad som i 
gällande detaljplan är dels kvartersmark, dels allmän platsmark.

Förslag till två exploateringsavtal har upprättats för detaljplanens genomförande. 
Exploateringsavtalen reglerar vatten och avlopp, byggnation, fastighetsrättsliga frågor med 
mera.

Exploateringen inom detaljplaneområdet medför inga kostnader för kommunen då 
fastigheterna är privatägda och det är enskilt huvudmannaskap.

Förvaltningen föreslår att exploateringsavtalen ska godkännas och att kommundirektören 
och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna exploateringsavtalen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Exploateringsavtal för Lycke-Tofta 1:7 och 1:9 detaljplan för bostäder och 
verksamheter
Bilaga Exploateringsavtal Lycke-Tofta 1_7
Bilaga Exploateringsavtal Lycke-Tofta 1_9

Förslag till kommunstyrelsen
1. Upprättat exploateringsavtal med Lillemor Karlander, Lycke-Tofta 1:7, godkänns.
2. Upprättat exploateringsavtal med Mats-Erik och Camilla Neuendorf, Lycke-Tofta 
1:9, godkänns.
2. Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att
underteckna ovan exploateringsavtal.  

__________
Morgan Carlsson (SD) lämnar en anteckning till protokollet.

Expedieras till: 
Jonas Boström, jonas.bostrom@yahoo.se
Mats Neuendorf, mats@morepr.se

För kännedom till:
Boris Damljanovic
Christoffer Bjarneberg
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Postadress: Kungälvs kommun, 442 81 Kungälv. Besöksadress: Ytterbyvägen 2, 442 30 Kungälv.
Telefon: 0303–23 80 00. E-post: kommun@kungalv.se

www.kungalv.se

Tjänsteskrivelse

Sid 1 (3)

Sid 1 (3)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-09-15

Handläggarens namn
Dennis Reinhold

2022-05-23

Utredning - Framtida utbud inom kulturskolan (Dnr KS2022/0722-
1)

Sammanfattning

Sektor Bildning och lärande har fått ett politiskt uppdrag att utreda utbudet inom kulturskolan i
Kungälvs kommun. Utredningen ska grundas i befintliga nationella utredningar och kommunens
egna utredningar. Utgångspunkten är hur det framtida utbudet inom kulturskolan bör vara utformat
samt att belysa på vilket sätt näringslivet skulle kunna bidra till att fler barn och unga deltar i ett rikt
och aktivt kulturliv.

Utredningen ger en bakgrund kring de kulturpolitiska målen, kulturskolans framväxt samt
kulturskolans framtid. Den presenterar även hur Kungälvs kommuns kulturskola är organiserad.
Utredningen visar därefter på vilka utmaningar som Kungälvs kulturskola står inför och ger ett antal
förslag på hur kulturskolans utbud kan breddas. Utredningen belyser även hur samverkan med
skolan, studieförbund och näringsliv kan utvecklas.

Juridisk bedömning

Kulturskolan är inte reglerad i lagstiftning, utan utgår i sin verksamhet från de kulturpolitiska målen
och de statsbidrag som Kulturrådet fördelar. Även om kulturskolor är en frivillig kommunal
verksamhet så finns den representerad i nästan samtliga av Sveriges kommuner. Sektor Bildning
och lärandes bedömning är att utifrån detta att utredningen inte medföra några specifika juridiska
konsekvenser.

Förvaltningens bedömning

Sektor Bildning och lärande har fått ett politiskt uppdrag att utreda utbudet inom kulturskolan i
Kungälvs kommun. Utredningen ska grundas i befintliga nationella utredningar och kommunens
egna utredningar. Utgångspunkten är hur det framtida utbudet inom kulturskolan bör vara utformat
samt att belysa på vilket sätt näringslivet skulle kunna bidra till att fler barn och unga deltar i ett rikt
och aktivt kulturliv.

Utredningen presenterar hur Kungälvs kommuns kulturskola är organiserad sett till ämnen inom
kulturskolan, antal deltagare och antal personer i kö, pojkar och flickor i kulturskolan samt avgifter.
Utredningen presenterar därefter utmaningar för kulturskolan i Kungälv samt ett antal förslag på
åtgärder för att bredda kulturskolans verksamhet. Utredningen innehåller även en redovisning av
de kulturpolitiska målen och kulturskolans framväxt samt ett antal reflektioner om kulturskolans
framtid. Utredningen belyser även hur samverkan med skolan, studieförbund och näringsliv kan
utvecklas.

Förslagen på ett breddat utbud gäller bland annat en breddning av ämnesutbudet samt en
breddning av vilken typ av kurser som erbjuds (kortkurser, prova-på-kurser, fördjupningskurser,
nybörjarkurser för äldre elever samt ett inkluderande kursutbud). Även samverkan med skola,
socioekonomiska områden och glesbygden är en del av förslagen. Flera av förslagen kan bidra till
att minska köerna i kulturskolan och bereda fler barn och ungdomar möjlighet att delta i
kulturskolans verksamhet
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Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Utredningen har sin utgångspunkt i kommunfullmäktiges strategiska mål om att alla medborgare 
ska ha möjlighet att delta i ett rikt och aktivt kulturliv. Detta återfinns även i kommunstyrelsens 
resultatmål som säger att fler barn, unga och äldre inklusive personer med funktionsvariation ska 
delta i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv. 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Kultur är inte ett eget mål i Agenda 2030, men kulturskolans verksamhet kan ändå kopplas till mål 4 
God utbildning för alla, även om kulturskolans verksamhet inte är en del av skolväsendet. 

I utredningen görs även en analys av jämställdhet inom kulturskolan, vilket är kopplat till mål 5 
Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 

I Kungälv kommuns kulturplan har kulturskolan en framträdande roll. Bland annat framgår det att 
kommunen under 2022-2023 särskilt ska arbeta med att kulturskolan ska genomföra en breddning i 
ämnen och kursform för att möta elevernas önskemål. Denna utredning är en viktig del i detta 
arbete. 

I utredningen är en breddad rekrytering till kulturskolan ett viktigt område. Detta återfinns även i 
kulturplanen som har ett eget avsnitt om social hållbarhet, tillgänglighet och ökad inkludering. 
Liknande formuleringar finns också i Kungälvs kommuns kulturprogram.

Sammantaget är bedömningen att utredningens innehåll och slutsatser följer av kommunens 
kulturplan och kulturprogram och inte står i motsättning till dessa.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
De grupper i samhället som berörs av ärendet är i första hand barn och ungdomar som antingen 
deltar eller skulle kunna delta i kulturskolans verksamhet. Även vårdnadshavarna till dessa barn 
och ungdomar påverkas. 

En tillgänglig och meningsfull kulturskola kan antas ligga i barn och ungdomars intresse och 
förhåller sig väl till ett barnperspektiv. En del av utredningen har varit att tillfråga barn och 
ungdomar själv om deras intressen och idéer kring kulturskolans utveckling.

Utredningen belyser också hur ett breddat utbud kan stärka mångfalden och jämställdheten i 
kulturskolan, till exempel öka andelen pojkar i kulturskolan samt nå fler barn och ungdomar med 
lägre socioekonomisk bakgrund. Ett antal av förslagen kan också bidra till att minska kön till 
kulturskolan så att fler barn och ungdomar får ta del av kulturskolans verksamhet. 

Ett breddat utbud kan också stärka kulturlivet i kommunen och påverka alla medborgare. 
Kulturskolan har till exempel en utåtriktad verksamhet genom konserter och föreställningar som är 
en viktig del av kulturutbudet i kommunen. 

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Om utredningens förslag om ett breddat utbud för kulturskolan skulle genomföras så skulle 
arbetsbelastning och arbetsmiljön som sådan inte påverkas. Däremot kan vissa av utredningens 
förslag kräva förändringar i den fysiska miljön hos kulturskolan, till exempel anpassning av lokaler 
för att möjliggöra för mer undervisning i grupp. 

Ekonomisk bedömning
I utredningens uppdrag har det inte ingått att göra ekonomiska bedömningar och därför presenteras 
ingen sådan bedömning i utredningen. En ekonomisk bedömning kan tas fram efter önskemål från 
utskott eller kommunstyrelse.
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Förslag till kommunstyrelsen
Utredningen framtida utbud inom kulturskolan godkänns.

Dennis Reinhold
Sektorchef och tillförordnad kulturchef

Expedieras till: 
Dennis Reinhold

För kännedom till:
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Utredning – framtida utbud inom
kulturskolan
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Bakgrund

Sektor Bildning och lärande har fått ett uppdrag att
utreda hur fler barn och unga kan delta i ett rikt och
varierat kultur- och fritidsliv och hur kulturskolans
utbud kan breddas för att nå en större mångfald och
delaktighet.

Utredningen ska även belysa på vilket sätt
näringslivet skulle kunna bidra till att fler barn och
unga deltar i ett rikt och aktivt kulturliv.
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Nationella kulturpolitiska mål och
kulturskolans framväxt

Den nationella målsättningen med
kulturen
”Kulturen ska vara en dynamisk,
utmanande och obunden kraft med
yttrandefriheten som grund, att alla ska
ha möjlighet att delta i kulturlivet och
att kreativitet, mångfald och konstnärlig
frihet ska prägla samhällets
utveckling.”

Kulturutredningens definition av
kulturskola
”Kulturskolan är en organisation där minst
tre av ämnena musik, bildkonst, teater,
dans och film/video finns som frivillig
regelbundet återkommande verksamhet för
barn och ungdom efter skoldagens slut.
Verksamheten ska ha som mål att en
integration av ämnena kommer till stånd.
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Kungälvs kommuns kulturskola

• För närvarande arbetar ca 12 årsarbetare fördelat
på 17 pedagoger inom Kulturskolan.
Projektanställningar tillkommer vid statliga
satsningar.

• Drygt 700 elever är inskrivna.

• Terminsavgift på 800 kr/termin. Avgiftsfritt för körer,
deltagande i ensamble, Phunk och mini-Phunk
samt för närvarande även för film.
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Ämnen och verksamhet

• I Kungälvs kommun erbjuds majoriteten av
ämnena till höger med undantag för
animation, cirkus, foto och
skrivande/berättande.

• Gruppundervisning är norm med enstaka
undantag.

Kulturrådet har från 2018 delat
in ämnena inom kulturskolan i
12 grupper:

• musik, instrument/sång
• musik i grupp
• dans
• teater/drama
• bild/form
• film/animation
• musikal
• cirkus
• slöjd/hantverk
• foto
• skrivande/berättande
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Antal deltagare

• 440 antagna individuell instrumentundervisning.

• 418 antagna ämneskurser.

• I början av 2020 deltog 235 barn i barnkörer och
skolkörer.

• I början av 2020 deltog 157 elever i ensamblar.

• Flickor har ett högre deltagande än pojkar –
variation finns dock inom ämnen och instrument.
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Antal
deltagare

Antal
personer i kö

Piano 118 300
Gitarr 66 89
Blockflöjt 38 20
Violin/Viola 36 76
Slagverk 28 18
Tvärflöjt 28 8
Sång 24 45
Cello 22 7
Klarinett 19 2
Saxofon 16 5
Trumpet 15 8
Elgitarr 12 18
Elbas 6 6
Rockgrupp 4 3
Valthorn 4 2
Ljudproduktion 2 8
Trombon 2 4
Dirigent 2 0
Baryton 2 0

Antal
deltagare

Antal
personer i kö

Dans 252 121
Teater 46 64
Musikal 38 11
Slöjd 23 24
Vuxenkör 22 9
Bild 18 59
Film 13 43
Miniphunk 4 7
Phunk 2 1
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Samverkan med studieförbund

• Det finns inte några studieförbund med instrument- och
ensembleverksamhet i Kungälv, utan närmaste
kommun är Göteborgs kommun.

• Fördjupad dialog med studieförbunden i Kungälv
kommer att ske för att uttrycka önskemål om att
studieförbunden ska starta upp instrument- och
ensembleverksamhet även i Kungälv.

• I det fall verksamhet startas upp kommer kulturskolan
att informera barn och ungdomar som står i kö om
möjligheten att delta i undervisning hos studieförbund.
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Samverkan med näringsliv

• I Kungälv finns enbart ett fåtal privata kulturskolor.
Musikproffset erbjuder instrumentundervisning i vissa
instrument. Finns även vissa skolor som erbjuder
dansundervisning, till exempel Domingo Dansstudio samt
viss dansundervisning hos Kungälvsgymnasterna.

• Kulturskolan kommer att informera barn och ungdomar
som står i kö om möjligheten att delta i undervisning hos
privata kulturskolor.

• Kontakt med de privata kulturskolorna kommer att tas i
syfte att stärka samverkan.
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Samverkan med näringsliv

• Förslag på kulturpeng, kulturcheck eller upphandling av
kulturskolan enligt LOU har lyfts fram men kräver en egen
utredning – det är en större fråga än att enbart samverka
med näringslivet.



94/22 Utredning - Framtida utbud inom kulturskolan  - KS2022/0722-1 Utredning - Framtida utbud inom kulturskolan  : Utredning framtida utbud kulturskolan - aktuell version

Några utmaningar för kulturskolan i
Kungälv

• Öka pojkars deltagande

• Inkludera fler barn och unga med låg
socioekonomiska bakgrund

• Anpassa marknadsföring av kulturskolan så den
når fler barn, ungdomar och vårdnadshavare

• Utmaningar för elever från landsbygden
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Kartläggning av ungdomars egna
erfarenheter och önskemål

• Stort intresse för breddning av utbud.

• Andra varianter på kurser än de vanliga –
nybörjarkurser, prova på-kurser m.m.

• Önskemål om i första hand undervisning på plats,
digitalt främst i samband med musikteori.

• Bra med undervisning nära hemmet eller på den egna
skolan. Även om kollektivtrafik finns kan det vara
otryggt.

• Avgifter spelar roll för intresset att delta.
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Kulturskolans framtid

• Generella trender inom kultur påverkar.

• Digitalisering – lärplattform som möjliggör för digitala
lektioner, inspelat undervisningsmaterial, delande av
noter, presentation av utbud, anmälan osv.

• Trots ökade möjligheter till digital undervisning så vill
barn och ungdomar vill ha undervisning på plats i möte
med lärare.

• Ökat intresse av gruppundervisning och spela
tillsammans med andra.

• Kulturpolitiska mål om kompetensförsörjning kvarstår.
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Förslag på åtgärder för att bredda kulturskolans
verksamhet

• Bredda kulturskolan ämnesmässigt

• Förberedelsekurser för de som står som sökande

• Kortkurser

• Prova-på-kurser

• Fördjupningskurser

• Nybörjarkurser för äldre elever.

• Samverkan med skola, socioekonomiskt utsatta områden och glesbygd

• Utökad satsning för att få pojkar att delta i
kulturskolans verksamhet

• Ett inkluderande kursutbud
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Utredning – framtida utbud
inom kulturskolan

Innehållsförteckning
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1. Inledning

Den nationella målsättningen med kulturen är följande: ”Kulturen ska vara en dynamisk,
utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund, att alla ska ha möjlighet att
delta i kulturlivet och att kreativitet, mångfald och konstnärlig frihet ska prägla samhällets
utveckling”1.

För kulturskolan innebär den nationella målsättningen att främja kulturskolans möjligheter att
erbjuda barn och unga undervisning av hög kvalitet i kulturella och konstnärliga uttryckssätt,
liksom möjligheterna till såväl fördjupning som bredd i undervisningen med utgångspunkt i
vars och ens särskilda förutsättningar.

I kommunstyrelsens budgetdirektiv 2019-2022 (beslutat 2018-12-06 KF§ 227/2018, dnr
KS2018/ 1880) fastställs uppdraget till Kultur- och fritidsberedningen att ”Beredningen skall
återkomma med förslag till hur fler barn och unga kan delta i ett rikt och varierat kultur- och
fritidsliv och hur Kulturskolans utbud kan breddas för att nå en större mångfald och
delaktighet. I uppdraget ingår att belysa på vilket sätt näringslivet skulle kunna bidra till att fler
barn och unga deltar i ett rikt och aktivt kulturliv.”2

2. Nationella kulturpolitiska mål

De nationella kulturpolitiska målen talar särskilt om att skapa förutsättningar för att barn och
unga i hela landet har tillgång till ett kulturutbud och kulturella aktiviteter som präglas av
mångfald och kvalitet. I dag erbjuds en betydande lokal kulturverksamhet för barn av såväl
offentliga aktörer som av föreningar, studieförbund och andra delar av civilsamhället och
privata näringslivet, ofta i samarbete med varandra.

Det är en mångfald av former, kulturuttryck och lösningar, något som är viktigt för att ge
barnen en bred tillgång till kultur. Kulturskolan och skolan (som här innefattar för-, grund-
och särskola, fritidshem och gymnasieskola) svarar tillsammans för de mest omfattande
insatserna från samhällets sida för att skapa möjligheter för alla barn och unga att utöva och ta
del av kultur. Det finns sedan länge en omfattande samverkan mellan skola, föreningar,
studieförbunden, näringslivet och kulturskola. Dessa aktörer har olika roller och att deras
uppdrag skiljer sig åt när det gäller barns och ungas kulturutövande. Samtidigt finns det mål
och syften som är gemensamma.

Den nationella målsättningen med kulturen är följande: ”Kulturen ska vara en dynamisk,
utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund, att alla ska ha möjlighet att
delta i kulturlivet och att kreativitet, mångfald och konstnärlig frihet ska prägla samhällets
utveckling”3.

1 https:/ /www.regeringen.se/4952fa/ contentassets/6b270318a21c4f1fb9df98cd8660753b/ en-kommunal-kulturskola-
for-framtiden---en-strategi-for-de-statliga-insatserna-prop.-201718164.pdf

3 https:/ /www.regeringen.se/4952fa/contentassets/6b270318a21c4f1fb9df98cd8660753b/en-kommunal-kulturskola-
for-framtiden---en-strategi-for-de-statliga-insatserna-prop.-201718164.pdf
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Kulturskolans huvudsakliga syfte är att ge alla barn och unga möjlighet att utöva kultur och att
främja deras utveckling och lärande. Andra syften är att öka intresset för kulturskolans
verksamhet och att nå fler grupper. Kulturskolan bedriver frivillig kulturundervisning och är
naturligtvis inte den enda form som i vilken barn kan utöva kultur, uppdraget är att hur
kulturskolan kan arbeta för att nå fler barn och bredda såväl utbud som deltagande.

3. Kulturskolan i Kungälv
¨
3.1 Antal elever och personal

För närvarande arbetar ca 12 årsarbetare fördelat på 17 pedagoger inom Kulturskolan. Drygt
700 elever är inskrivna. Projektanställningar tillkommer vid statliga satsningar.

Kungälvs kommuns kulturskola har en låg andel inskrivna elever av det totala invånarantalet i
åldrarna 6–19 år jämfört med andra kommuner. Vid en jämförelse i Kolada hade kommunen 7
procent inskrivna elever (2020) vilket placerar Kungälv bland de 25 procent som har lägst andel
deltagande. Även vid en jämförelse i Västra Götaland och med kommuner med liknande
invånarantal har Kungälv ett lågt deltagande.

3.2 Ämnen inom kulturskolan

Kulturrådet har från 2018 delat in ämnena inom kulturskolan i 12 grupper:
musik, instrument/ sång
musik i grupp
dans
teater/ drama
bild/ form
film/ animation
musikal
cirkus
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slöjd/ hantverk
foto
skrivande/ berättande

I Kungälvs kommun erbjuds majoriteten av ämnena med undantag för animation, cirkus, foto
och skrivande/ berättande.

I cirkeldiagrammet på nästa sida kan man utläsa deltagandet i respektive ämne som erbjuds i
Kungälv. Det är flest elever som deltar i ämnet instrument (40 procent), därefter musik i grupp
och sedan dans.

3.3 Antal deltagare och antal personer i kö

Intresset för att delta i Kulturskolans verksamhet är fortsatt stort, både när det gäller enskild
undervisning och ämneskurser.

Här nedanför presenteras statistik framtagen i början av april 2022 över den enskilda
undervisningen. Antal deltagare är antalet elever som deltar i undervisningen för närvarande.
Personer i kö är personer som ansökt om plats men ännu inte fått en plats. En och samma elev
kan stå i kö för flera instrument. Observera att antalet personer i kö ibland är högre och ibland
lägre än antalet deltagare.

Piano, gitarr, blockflöjt och violin/violin är fortsatt populära instrument. De instrument där
kötiden överstiger 2 år, vilka i nuläget är piano, gitarr och violin, får inte kombineras med
varandra. En elev får alltså inte både spela piano och violin eftersom kön till dessa instrument
är så pass lång.

490
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300

167

56
17 65

Instrument

Ensembler och orkester

Kör

Dans

Teater

Musikal

Skapande

Fördelning av antal deltagande i respektive ämne i Kungälv
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Antal
deltagare

Antal
personer i kö

Piano 118 300
Gitarr 66 89
Blockflöjt 38 20
Violin/Viola 36 76
Slagverk 28 18
Tvärflöjt 28 8
Sång 24 45
Cello 22 7
Klarinett 19 2
Saxofon 16 5
Trumpet 15 8
Elgitarr 12 18
Elbas 6 6
Rockgrupp 4 3
Valthorn 4 2
Ljudproduktion 2 8
Trombon 2 4
Dirigent 2 0
Baryton 2 0

När det gäller ämneskurserna så finns det även där fler sökande än antalet antagna. Dans är den
största kategorin, vilket inkluderar balett, barndans, hip hop och jazz/ show.

Förutom enskild undervisning och ämneskurserna bedriver även kulturskolan barnkörer på
Mimers kulturhus samt skolkörer. I början av 2020 deltog 235 barn i barnkörer och skolkörer.

I början av 2020 deltog 157 elever i ensembler. Dessa elever deltog samtidigt i enskild
undervisning. Deltagandet i ensembler är fortsatt efterfrågat av eleverna och det går att se ett
ökat intresse för undervisning och musicerande i grupp.

3.4 Ny lärplattform

Antal
deltagare

Antal
personer i kö

Dans 252 121
Teater 46 64
Musikal 38 11
Slöjd 23 24
Vuxenkör 22 9
Bild 18 59
Film 13 43
Miniphunk 4 7
Phunk 2 1
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Under 2022 kommer kulturskolan att införa en ny lärplattform, Study Along. Lärplattformen
kommer bland annat att möjliggöra för digitala lektioner, inspelat undervisningsmaterial, att
lägga upp noter digitalt samt delande av lektionsupplägg mellan lärare i olika kommuner.
Plattformen presenterar också kulturskolans utbud på ett enkelt vis för barn, ungdomar och
vårdnadshavare och gör det möjligt att anmäla sig och betala sin avgift digitalt.

I samband med att Study Along införs kommer kulturskolan successivt att ändra sitt
antagningssystem. Istället för att ha en fast kö, så läggs kursutbudet ut på Study Along och
barn/ungdomar och vårdnadshavare kan då anmäla sig till kurserna och betala studieavgiften
direkt på plattformen. Om platserna tar slut får man vänta på att nya kurser släpps, men man
kan också göra en intresseanmälan, vilken kan användas av kulturskolan för att göra utskick
införa att nya kurser läggs ut.

Tanken är att den nya lärplattformen ska underlätta för kulturskolans administration, men
också göra det tydligare för barn, ungdomar och vårdnadshavare vilket utbud som finns
tillgängligt hos kulturskolan. Systemet med intresseanmälan kommer även att göra det enklare
att kommunicera med de barn och ungdomar som är intresserade att delta i kulturskolan men
ännu inte har fått plats. Barnen och ungdomarna blir inte bundna att stå i en kö till en viss
undervisning, utan kan löpande ta del av när nya kurser släpps inom hela kulturskolans
kursutbud.

3.5 Pojkar och flickor i kulturskolan

Vid en jämförelse av deltagande mellan flickor och pojkar kan man se att flickorna har ett
högre deltagande i samtliga ämnen med undantag för deltagande i vissa instrument. Under
2020 gick andelen pojkar ned från 41 procent till 32 procent. En anledning till minskningen är
att en grupp pojkar som spelade blåsinstrument gick ur grundskolan.

År Pojkar Flickor
2018 41% 59%
2019 41% 59%
2020 32% 68%

Kungälvs könsfördelning av deltagande i verksamheten är inte unik och nationellt sett till hur
deltagandet fördelar sig utifrån kön deltar flickor generellt sett i högre grad än pojkar i
verksamheten i synnerhet inom dans sång/kör och teater. Inom vissa områden som digitalt
skapande, vissa musikinstrument samt foto/ film är det nationellt sett fler pojkar än flickor som
deltar4. Detta samband finns även i Kungälv.

4 SOU 2016:69, sid 83
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Fördelningen mellan pojkar och flickor för instrumentundervisningen presenteras i
diagrammet nedan.

3.6 Avgifter

Terminsavgiften för Kungälvs kommuns kulturskola uppgår i dagsläget till 800 kr per kurs,
men i vissa fall är kursen avgiftsfri. Här nedanför finns en förteckning för avgifterna inom
kulturskolan.

Kurs Avgift per termin
Instrument 800 kr
Dans, musikal, teater, lajv, sång 800 kr
Slöjd, bild och form 800 kr
Ljudproduktion 800 kr
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Vuxenkör 800 kr
Rockgrupp* 800 kr
Phunk! 0 kr
Film 0 kr
Kör för barn 0 kr
Ensemble 0 kr
Hyrinstrument 400 kr

I det fallet som rockgruppen är ensamble är deltagaravgiften 0 kronor. Film är för närvarande
avgiftsfri eftersom det just nu finansieras av statliga medel. Deltagare som har ämnena Phunk
och mini-Phunk, den riktade verksamheten mot deltagare med funktionsvariation, har inte
heller någon deltagaravgift och här möjliggör statliga medel en avgiftsfri verksamhet. Elever
som ska spela stråk eller blåsinstrument har möjlighet att hyra ett instrument det första året
som man spelar, i mån av tillgång. Hyran är 400 kr/ termin.

4. Samverkan med skolan, studieförbund och näringslivet

Samverkan är en viktig del av kulturskolans verksamhet och i avsnittet här nedanför belyses det
i relation till skolan, studieförbund samt näringslivet. I det politiska uppdraget för utredningen
ingår det också att belysa på vilket sätt näringslivet skulle kunna bidra till att fler barn och
unga deltar i ett rikt och aktivt kulturliv.

4.1 Samverkan mellan skolan och kulturskolan

En ofta förekommande samverkansform är mellan skolan och kulturskolan. Flera skolor
upplåter sina lokaler till kulturskolans verksamhet. Det är också vanligt att elever från
kulturskolan genomför konserter/ föreställningar för skolans övriga elever och att kulturskolan
visar upp sin verksamhet, t.ex. öppet hus eller ”pröva på”. Kulturskolan samverkar med
skolorna för aktiviteter i samband med samlingar, högtider och skolavslutningar. Kulturskolan
är också involverade i aktiviteter inom ramen för Skapande skola.

Omfattningen och utformningen av samverkan är viktig och avgörande för framtida utbudet.
Samverkan ska kunna berika båda verksamheterna och öka deras förutsättningar att uppfylla
sina uppdrag, även om detta sker på olika sätt utifrån skiftande förutsättningar och mål.
Kulturskolans lärare medverkar vid, eller ansvarar för, planering och genomförande av
aktiviteter inom ramen för Skapande skola och andra professionella kulturarrangemang för
skolans elever.

Målet, såväl lokalt i Kungälv som nationellt, om att ge barn och unga ökad tillgång till kultur,
är även ett led i att öka kunskapen om vilka insatser och samarbeten som bidrar till ökad
tillgänglighet likvärdigt utbud och kvalitet.

4.2 Samverkan med studieförbund
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Förslag har lyfts fram om att på att kulturskolan skulle kunna bedriva ett närmare samarbete
med studieförbunden och deras instrument- och ensembleverksamhet. Detta kan till exempel
vara aktuellt för elever som ännu inte fått plats för att börja ett instrument i kulturskolan.

Det finns dock inga studieförbund med instrument- och ensembleverksamhet i Kungälv, utan
närmaste kommun är Göteborgs kommun. Fördjupad dialog med studieförbunden i Kungälv
kommer därför att ske, där kommunen kommer att uttrycka ett önskemål om att
studieförbunden ska starta upp instrument- och ensembleverksamhet på plats i Kungälv.

4.3 Samverkan med näringslivet

Näringslivet i form av privata aktörer som bedriver undervisning inom kultur kan ha en viktig
roll i att bredda möjligheten för barn och ungdomar att delta i instrumentundervisning och
annan kulturundervisning. I Kungälv finns för närvarande dock ett relativt begränsat utbud av
privata aktörer.

I dagsläget finns enbart en privat aktör i Kungälv, Musikproffset, som erbjuder
instrumentundervisning i gitarr, bas, piano, sång, ukulele och trummor. Det finns även
enskilda aktörer som erbjuder dansundervisning, till exempel Domingo Dansstudio samt viss
dansverksamhet inom Kungälvsgymnasterna.

Kulturskolan kommer framöver att informera barn och ungdomar som ännu inte har fått plats
hos kulturskolan om möjligheten att delta i undervisning hos privata aktörer, i det fall det
finns privata aktörer i Kungälv som erbjuder den aktuella undervisningen. Kontakt kommer
även att tas med Musikproffset samt de skolor som erbjuder dansverksamhet i syfte att stärka
samverkan mellan Kungälvs kommun och de aktuella aktörerna.

Förslag har även lyfts fram på att Kungälv kommun bör införa en kulturpeng eller kulturcheck
som barn och ungdomar skulle kunna använda till instrument- och ensembleverksamhet inom
studieförbund eller privata aktörer. Detta är ett system som finns i vissa kommunen, där
ambitionen varit att kulturskoleverksamheten i högre grad ska drivas av privata aktörer istället
för genom kommunen. Ytterligare ett förslag som har lyfts fram är att lägga över hela eller delar
av kulturskolan i Kungälv på entreprenad, det vill säga upphandla utbudet via LOU.

Förvaltningen kan konstatera att en kulturpeng, en kulturcheck eller att upphandla
kulturskolans utbud enligt LOU är frågor som går utöver utredningens syfte att belysta hur
samverkan med näringslivet kan stärkas. Kulturpeng, kulturcheck och upphandling av
kulturskolan är större frågor som rör driften av kulturskolans verksamhet och inte enbart om
utökad samverkan med de privata aktörerna. Det är dock fullt möjligt att en genomföra en
egen utredning om dessa frågor, till exempel inom ramen för ett nytt politiskt uppdrag.

5. Andra utmaningar för kulturskolan i Kungälv

Inkludera fler barn och unga med lägre socioekonomisk bakgrund
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Vid en granskning av kulturskolans deltagare framgår att det är färre elever som deltar i
områden med lägre socioekonomisk bakgrund. Underlaget utgår från den skola som eleven är
inskriven på och kommer från Statistiska centralbyrån (SCB). SCB:s statistik kommer från den
årliga beställning som kommunen gör från SCB för att beräkna grundskolans strukturresurs.
Aktuella siffror kommer från hösten 2021. SCB skickar över statistiken enskilt till kommuner,
vilket innebär att det inte görs i en officiell rapport. De skolor med färre inskrivna elever i
Kulturskolan är Diseröds skola, Klöverbackens skola, Munkegärdeskolan, Sandbackaskolan och
Thorildskolan. Utifrån SCB:s statistik har dessa skolor ett lägre socioekonomiskt index. Detta
socioekonomiska mönster skulle kunna förklara lägre elevdeltagande i kulturskolan.

Anpassa marknadsföring av kulturskolan så den når fler vårdnadshavare
En viktig del för att nå fler barn och ungdomar är att bredda kulturskolans marknadsföring.
Marknadsföringen av kulturskolan innebär en utmaning eftersom målgruppen för
informationen består av både barn, ungdomar och vårdnadshavare. Materialet behöver bättre
anpassas efter dessa olika målgrupper och vi behöver möta barnen och ungdomarna där de
befinner sig, till exempel i samverkan med skolan. Detta gäller också de termer som
kulturskolan använder. Även om många ungdomar skulle lockas av till exempel
musikproduktion, det vill säga inspelning av musik i studio eller på dator, så är det många som
inte känner till vad termen innebär.

I marknadsföringsarbetet är det också viktigt att tänka nyskapande. Inom ramen för
utvecklingsprojektet  Mer för fler har 32 utvalda kommuner genomfört utvecklingsprojekt i
syfte att hitta nya vägar att nå ut till barn, ungdomar och vuxna med kultur- och
biblioteksverksamhet. Projektet har drivits av Svensk biblioteksförening, Kulturskolerådet och
SKR. Slutrapporten och ger viktig inspiration till hur marknadsföringen av kulturskolan kan
utvecklas5.

Utmaningar för elever från landsbygden
Kulturskola berättigar inte till skolskjuts. Kungälvs kommuns infrastruktur och busstidtabell
kan därför bidra till begränsningar att delta. Även om skolskjutsar gäller fram till klockan 19
bedrivs undervisningen på kulturskolan till klockan 21. Väntetiden mellan att undervisningen i
kulturskolan slutar och bussarna går kan också vara lång, till skillnad från tidigare under dagen
då skolskjutsen ofta går i nära anslutning till dagens sista lektion. Skolskjuts ges inte heller hela
vägen till hemmet, utan till närmaste busstation, vilket innebär att elever i kulturskolan kan
behöva gå längre sträckor kvällstid, till exempel under höst och vinter. Ofta förutsätter ofta
undervisning utanför skoltid att föräldrar kan hämta och lämna, vilket kan utgöra ett hinder
för att delta.6

6. Kartläggning av ungdomarnas erfarenheter och önskemål

5 https:/ / skr.se/ download/ 18.4d3d64e3177db55b1664e589/1615975813689/Mer-%20for-Fler-2019.pdf
6 SOU2016:69, sid 124
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Under våren 2021 genomfördes ett antal intervjuer med sommarkulturarbetare, där några gått i
kulturskolan i Kungälv och i Göteborg, och några inte gått i kulturskolan alls. I dessa
intervjuer framkom ett antal önskemål som listas nedan.

Önskemål från ungdomarna om innehåll och kursupplägg i kulturskolan:

Kan vara bra att ha möjlighet att välja lite ovanliga instrument – som finns i orkestrar
som till exempel oboe.
Spelutveckling och animering
Scensminkning
Grafisk design
Bakning – dekorering och konstnärlig utformning
Fördjupning – för de som redan går i kulturskolan. Fördjupning i ämnet och
ämneskunskaper
Öppen kurs med musikteori för självlärda
Litterära kurser – kreativt skrivande.
Kulturidrottsskolan
Cirkus
Åldersindelat med nybörjarkurser med äldre som bara är för skoj skull
Gör ett LAN – skapa förutsättningar att mötas.
Kombinera kultur och språk
Ungdomarna önskar inte digitala möten – halva grejen är att träffas innan och efter sin
lektion. Bland annat beskriver en ungdom:  ”Du pratar inte direkt med någon på
distans. Kanske kan teorikurser vara på distans/digitalt.”

Utöver önskemål om innehåll lyfte ungdomarna också aspekter kring förutsättningar som finns
för att delta på kulturskolan.

Bra med undervisningen är i närhet till hemmet då alla föräldrar inte kan hämta. Barn i
yngre åldrarna borde få undervisning på sin egen skola under fritidstid.
Även om kollektivtrafiken funkar till och från undervisningen känns det otryggt.
Kulturskolan borde vara gratis. Alla har inte råd med terminsavgift, instrumenthyra
samt busskostnader om undervisningen bedrivs efter den tid då skolskjuts går.

7. Kulturskolans framtid

När det gäller kulturskolans framtid står den inför både utmaningar och möjligheter. Här
nedanför presenteras ett antal frågor som kan vara relevanta för att belysa framtidens
kulturskola.

Kulturskolan påverkas alltid av generella trender inom kultur. En ökad integration sker
mellan olika konstformer och kulturuttryck och allt fler konstformer digitaliseras.
Programmering och grafisk form spelar en allt större roll. Även rörlig bild som uttrycks-
och kommunikationsform vinner mark inom hela samhället.
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Parallellt med en ökad digitalisering finns också ett pånyttfött intresse för hantverk och
det som brukar kallas för DIY, do it yourself, särskilt inom textil och design. I detta
spelar också en ökad miljömedvetenhet roll, till exempel genom återvinning och
återbruk.

Digitaliseringen påverkar också undervisningen och lärande inom kulturskolan. I
Kungälv kommer införandet av den digitala lärplattformen Study Along att vara ett
viktigt inslag av digitalisering i undervisningen. Samtidigt som digitaliseringen ökar är
det viktigt att lyfta fram att barn och ungdomar själva i första hand man önskar
undervisning på plats i ett möte med en lärare. Digitalt material för att lära sig ett
instrument finns redan idag på YouTube och appar, men det fysiska mötet med en
lärare i kulturskolan ses av barn och ungdomar som mer relevant.

Barn och ungdomar vill i högre grad än tidigare få möta andra barn och ungdomar
inom kulturskolan och lär sig att spela tillsammans. Individuell undervisning är inte
det enda alternativet. Detta ställer krav på ett annat slags utbud och i vissa fall också
ombyggnad av lokaler för att klara ljudvolymer osv.

8. Förslag på åtgärder för att bredda kulturskolans verksamhet
i Kungälv

Förslag på åtgärder nedan har utformats utifrån målsättningarna för kulturskolan och kan
sammanfattas i en vilja att i viss mån ändra utformningen av kulturskolans utbud och
undervisning, som ett första steg på väg mot framtidens kulturskola. Ett begrepp som ibland
används är ”Lågtröskelverksamhet” – som innebär korta kurser i tid och i antal för att få
möjlighet att pröva på fler saker och baskunskaper, vilket några av förslagen nedan är exempel
på.

Det är viktigt att lyfta fram att flera av dessa förslag kan fylla en funktion i att minska antalet
barn och ungdomar som ännu inte fått plats hos kulturskolans undervisning. Till exempel ger
en breddning av kulturskolan ämnesmässigt, förberedelsekurser, kortkurser och prova på-kurser
att kulturskolan öppnas upp för fler barn och ungdomar. På detta vis kan fler barn och
ungdomar kliva in i kulturskolans kurser utan att vara bundna till att vänta på en plats i en kö.

Bredda kulturskolan ämnesmässigt
Bland de ämnen som kulturrådet delat in kulturskoleverksamheten i saknas fyra av tolv
områden. Två ämnen som saknas i Kungälv men där förutsättningar finns för ett
genomförande är foto och animation. Även skrivande/ berättande saknas. Kungälvs kommun
har redan haft detta i mindre skala i bibliotekets regi inriktat mot både ungdomar och vuxna,
vilket visade att det fanns ett intresse för sådan undervisning. Skälet att undervisningen skedde
genom biblioteket var att man hade statligt stöd och därmed kunde hyra in lärare. I vanliga fall
är detta en verksamhet som i första hand bedrivs av kulturskolor, snarare än bibliotek.

Förberedelsekurser för de som står som sökande
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De eleverna som står i kö skulle kunna få ta del av digitala kurser där lärarna förberett
lektioner i grundläggande kunskaper. Detta skulle kunna göra att intresset för instrumentet
hålls vid liv under kötiden samt att eleven får en första inblick i vad det innebär att spela
instrumentet.

Kortkurser
Utifrån kartläggningen av ungdomarnas önskemål framgick att alla ungdomar inte bara vill
ansöka till långa kurser som sträcker sig termin till termin utan man efterfrågar även kortare
kurser. Kulturskolan skulle kunna anordna kortkurser i exempelvis sminkning, textil och
design eller något specifikt inom en viss musikgenre, så som rockmusik på elgitarr. Detta är
kurser som inte är så omfattande utan är tänkta att vara något som kan pågå under några
veckors tid. För att detta ska komma till stånd krävs dock mer resurser.

Prova på-kurser
Under öppet-hus på kulturskolan får alla barn och unga komma och prova instrument under
en kväll. Ungdomarna som intervjuades uttryckte en önskan om att kunna prova på under en
längre tid och kunna växla runt mellan olika instrument. Exempelvis skulle detta kunna vara
en kurs som pågår under en termin och där eleven byter instrument under en period och får på
så vis testa på olika instrument under längre tid.

Fördjupningskurser
För de elever som planerar att studera vidare så skulle man kunna bredda undervisningen med
fler lektioner i sitt instrument, musikteori, orkester samt möjlighet till bi-instrument. Detta
skulle kunna anordnas genom antingen förlängd lektionstid eller fler lektionstillfällen i veckan.
Fördjupningskurserna skulle också kunna fylla en roll att erbjuda fördjupad kunskap för de
elever som deltar i undervisning i instrument och konstformer som är viktiga för
kompetensförsörjningen till exempelvis symfoniorkestrar och högre utbildning.

Nybörjarkurser för äldre elever
Utifrån kartläggningen om ungdomarnas önskemål och erfarenheter lyftes en önskan om att
kunna delta på kurser som nybörjare trots att man är äldre (i högstadieåldern). En erfarenhet
som ungdomarna uttryckte var att kraven när man kommit upp i åldrarna var så pass höga att
det kändes svårt att delta som nybörjare.

Samverkan med skola, socioekonomiskt utsatta områden och landsbygd
Genom att kunna samutnyttja lokaler efter skoltid skulle kulturskolan kunna nå ut till de
kommundelar där få elever finns inskrivna på kulturskolan. Samverkan skulle också kunna
formaliseras samt stärkas med skolorna kring elever under skoltid och andra projekt där skola
och kulturskola gemensamt anordnar exempelvis fokusveckor eller högtider.

Utökad satsning för att få pojkar att delta i kulturskolans verksamhet
En utökad satsning på att få med fler pojkar i kulturskolans verksamhet är också nödvändigt.
Detta planeras i första hand göras genom att utöka utbudet och platserna för kurser där pojkar
inom kommunen uttryckt ett särskilt stort intresse av att delta. Bland annat gäller det kurser i
film samt elgitarr/ elbas. Även kortkurser och prova på-kurser är en viktig del av att nå fler
pojkar, i och med att dessa kurser sänker trösklarna och erbjuder fler vägar in i kulturskolans
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verksamhet. Kortkurser och prova på-kurser kan också vara ett sätt att nå pojkar som även
deltar i annan fritidsverksamhet som tar upp mycket av deras fritid, till exempel
idrottsverksamhet.

Ett inkluderande kursutbud
Phunk är en verksamhet inom kulturskolan för elever med funktionsvariation där dans och
drama ingår. Kurserna finansieras med statliga medel och pågår i max tre år. En ambition är att
inkludera denna verksamhet i kulturskolans ordinarie verksamhet utan bortre tidsgräns.
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UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH 
LÄRANDE

Justeras sign

§ 133/2022

Utredning - Framtida utbud inom kulturskolan (Dnr KS2022/0722)
Sammanfattning
Sektor Bildning och lärande har fått ett politiskt uppdrag att utreda utbudet inom 
kulturskolan i Kungälvs kommun. Utredningen ska grundas i befintliga nationella 
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Tjänsteskrivelse Utredning - Framtida utbud inom kulturskolan
Bilaga Utredning framtida utbud kulturskolan - aktuell version

Förslag till Kommunstyrelsen
Utredningen framtida utbud inom kulturskolan godkänns.

__________

Expedieras till: 
Dennis Reinhold

För kännedom till:
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Svar på remiss - Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga
insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22) (Dnr KS2022/1251-2)

Sammanfattning

Kungälvs kommun har inbjudits att lämna synpunkter på betänkandet (SOU 2022:22) Vägen till
ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram.

Remissen innehåller förslag och bedömningar gällande uppdragen att utreda för- och nackdelar
med en utökad vårdgaranti och att stödja regionernas och kommunernas arbete med utvecklingen
av en nära och tillgänglig vård. Utredningen redogörför arbetet med att stödja regionerna i
genomförandet av de regionala handlingsplanerna. Utredningen lämnar också bedömningar om det
fortsatta arbetet med barn och ungas psykiska hälsa och intygs-hantering i hälso- och sjukvården.

Utredningen berör främst den regionala vården och förvaltningen föreslår i förslaget till beslut att
Kungälvs kommun har tagit del av remissen och lämnar inga synpunkter.

Juridisk bedömning

I Sverige bedrivs vård bland annat av regioner och kommuner. Tillgänglighet är en viktig
aspekt av vården. I 2 kap. 1-2 §§ patientlagen (2014:821) står det att hälso- och sjukvården
ska vara lätt tillgänglig och att patienten ska, om det inte är obehövligt, snarast få en
medicinsk bedömning av sitt hälsotillstånd. Detta gäller även för kommuner.

Sedan 2005 finns det en nationell vårdgaranti som anger hur länge man som längst behöver
vänta på att få kontakt med vården. Vårdgarantin skrevs in i hälso- och sjukvårdslagen 2010
och i patientlagen 2015. Den förstärktes också inom regionernas primärvård under 2019.

Vårdgarantin gäller dock inte för kommuner. Detta framgår av 9 kap. 1-4 § hälso och
sjukvårdslagen (2017:30) som enbart gäller för regioner. Det framgår också i 1 kap. 2 §
patientlagen (2014:821) som anger att bestämmelserna om vårdgaranti i 2 kap. 3-4 §§ enbart gäller
för regioner.

Förvaltningens bedömning

Kungälvs kommun har inbjudits att lämna synpunkter på betänkandet (SOU 2022:22) Vägen till
ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram. Remissen inkom till
kommunen den 9 juni 2022 och Socialdepartementet önskar svar senast den 30 september 2022.

Remissen innehåller förslag och bedömningar gällande uppdragen att utreda för- och nackdelar
med en utökad vårdgaranti och att stödja regionernas och kommunernas arbete med utvecklingen
av en nära och tillgänglig vård. Utredningen redogörför arbetet med att stödja regionerna i
genomförandet av de regionala handlingsplanerna. Utredningen lämnar också bedömningar om det
fortsatta arbetet med barn och ungas psykiska hälsa och intygs-hantering i hälso- och sjukvården.

Utredningen lämnar följande förslag när det gäller vårdgarantin:
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 En medicinsk bedömning inom primärvården ska omfattas av vårdgarantin oavsett om besväret 
som den enskilde söker kontakt med primärvården för har samband med tidigare känt 
hälsoproblem eller inte. 

 Medicinska bedömningar av läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom 
den specialiserade vården ska omfattas av vårdgarantin, i stället för besök inom den 
specialiserade vården. 

 Inom såväl primärvården som den specialiserade vården ska undersökningar omfattas av 
vårdgarantin. 

 Behandlingar inom primärvården ska omfattas av vårdgarantin. Behandlingar inom den 
specialiserade vården omfattas av vård-garantin redan i dag. 

 På samma sätt som när det gäller primärvården ska termen behandling användas i 
vårdgarantin när det gäller den specialiserade vården. 

 Vårdgarantin ska omfatta information om tidpunkten för viss vård. 
 Regionens ansvar att erbjuda vårdgaranti ska utökas på så sätt att även utomlänspatienter som 

listat sig hos en vårdcentral i regionen omfattas av vårdgarantin inom primärvården. 
 Bestämmelsen om att regionen ska se till att patienten får vård hos en annan vårdgivare ska 

tydliggöras och utökas. 
 Förändringar ska göras i fråga om startpunkten för beräkningen av vissa tidsgränser i 

vårdgarantin. 
 Vissa av tidsgränserna i vårdgarantin ska ändras. Den enskilde ska, förutom kontakt med en 

vårdgivare inom primärvården samma dag, få 
- en medicinsk bedömning av läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal 

inom primärvården inom sju dagar, 
- en medicinsk bedömning av läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal 

inom den specialiserade vården inom 60 dagar, 
- en undersökning inom primärvården respektive den specialiserade vården inom 60 dagar, 
- en behandling inom primärvården respektive den specialiserade vården inom 90 dagar, 

och information om tidpunkten för viss vård inom 14 dagar. 

 Regleringen om bedömningen av vårdgarantins uppfyllnad, exempelvis om medicinskt orsakad 
väntan och patientvald väntan, ska ändras på olika sätt. 

 Vissa förändringar ska göras i patientlagen så att det som där sägs om vårdgarantins innehåll 
motsvarar vad som föreslås sägas om vårdgarantins innehåll i hälso- och sjukvårdslagen. 

Utredningen lämnar följande förslag i syfte att stödja utvecklingen mot en mer nära och tillgänglig 
vård, med fokus på primärvården:

 Det ska införas en ny bestämmelse i patientlagen som innebär krav på att patienten ska 
informeras om vem som är patientens fasta vårdkontakt och fasta läkarkontakt om sådana har 
utsetts. 

 Det ska även införas en ny bestämmelse om att patienten ska få information om kontaktuppgifter 
till patientens fasta vårdkontakt, fasta läkarkontakt och vårdenheter. 

 Det ska införas en ny bestämmelse i patientlagen som anger att patienten ska få information 
samlat och digitalt i den mån det är relevant för patienten att få information på det sättet. 

 Det ska införas en ny bestämmelse i patientlagen som anger att tidpunkten för vården så långt 
som möjligt ska väljas i samråd med patienten. 

Berörda verksamheter inom förvaltningen har tagit del av remissen och föreslår att kommunstyrelsen 
beslutar att Kungälvs kommun har tagit del av remissen utan att lämna några synpunkter. 
Utredningen berör främst den regionala vården. 

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Utredningens fokus på tillgänglighet i vården är därmed kopplat till kommunfullmäktiges strategiska 
mål om en trygg omsorg med valmöjligheter genom livet. I kommunstyrelsens resultatmål finns inte 
ett specifikt mål för kommunal vård, men denna vård kan ändå ses som kopplat till
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kommunstyrelsens resultatmål 7. Full behovstäckning inom äldreomsorgen.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Ärendet har koppling till mål 4 Hälsa och välbefinnande, framför allt delmål 3.1–3.5 samt
3.7–3.8 som alla specifikt handlar om vården. Delbetänkandet gäller tillgång till all den vård
som beskrivs i Agenda 2030, även om inriktningen är vård som bedrivs av regioner.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Utredningen har koppling till Äldreplan 2020-2023 (KS2019/1500) men det bedöms inte
finnas någon konflikt mellan utredningen och äldreplanen.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Utredningen presenterar i huvudsak förslag som påverkar vård som bedrivs inom
regionen. En förbättrad tillgänglighet är dock viktigt för brukare även inom den kommunala
vården och en viktig del av den kommunala vården i Kungälvs kommun.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv
Innehållet i remissen bedöms inte ha någon påverkan utifrån medarbetarperspektivet. 

Ekonomisk bedömning
I utredningen beskrivs följande gällande ekonomiska konsekvenser för kommunerna: ”Regleringen 
av vårdgarantin omfattar inte kommunerna, och har därmed inga direkta effekter för hälso- och 
sjukvården som bedrivs av kommunerna. Däremot omfattar vårdgarantin de läkarbesök som
görs på särskilda boenden och som hembesök, eftersom det då är regionens läkare som utför 
vården. Personer som har kommunal hälso- och sjukvård som är i behov av läkare kan i många fall 
tänkas ha besvär som kan relateras till tidigare kända hälsoproblem. Förslaget om en utökad 
vårdgaranti innebär att garantin om en medicinsk bedömning i primärvården även omfattar sådana 
situationer. Fler läkarbesök hos personer som har kommunal hälso- och sjukvård kan således 
förväntas omfattas av den föreslagna vårdgarantin. Om personen bedöms vara i behov av fortsatt 
undersökning eller behandling inom den regionala vården omfattas hen av vårdgarantin. 
Kommunerna kan påverkas positivt om de föreslagna förändringarna medför att patienter som 
också har kommunal hälso- och sjukvård eller kommunal omsorg får sin regionala vård snabbare.

Förslag till beslut
Kungälvs kommun har tagit del av remissen och lämnar inga synpunkter. 

Lena Arnfelt Anna Mårtén
Sektorchef Verksamhetschef 

Expedieras till: 

För kännedom till:
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From:                                 Helen Rudberg
Sent:                                  Thu, 9 Jun 2022 06:31:31 +0000
To:                                      kansli@akademssr.se; info@aneby.se; arbetsmiljoverket@av.se; 
info@autism.se; info@barnombudsmannen.se; kommunen@boden.se; boras.stad@boras.se; 
medborgarcenter@botkyrka.se; rdr@demensforbundet.se; dietisternasriksforbund@drf.nu; 
'registrator@ehalsomyndigheten.se'; kommunen@enkoping.se; fo@famna.org; 
'info@folkhalsomyndigheten.se'; 'forte@forte.se'; info@funktionsratt.se; kansli@fysioterapeuterna.se; 
info@foretagarna.se; huvudkontoret; forvaltningsrattenimalmo@dom.se; 
forvaltningsratteniumea@dom.se; forvanltningsrattenivaxjo@dom.se; kommunen@gislaved.se; 
regiongotland@gotland.se; goteborg@goteborg.se; kontaktcenter@helsingborg.se; 
campusservice@hb.se; registrator@hig.se; auris@hrf.se; kansli@inera.se; registrator.vss@ivo.se; 
registrator@isf.se; imy@imy.se; registrator@jk.se; kontakt@jarfalla.se; kommun@kalmar.se; 
'registrator@ki.se'; karlstadskommun@karlstad.se; konkurrensverket@kkv.se; Kungälvs kommun; 
kommun@leksand.se; info@patientskadenamnden.se; info@lnu.se; registrator@lysekil.se; 
kansli@lsf.se; registrator@lakemedelsverket.se; malmostad@malmo.se; info@markaryd.se; 
'info@mfd.se'; region@regionblekinge.se; info@digg.se; registrator; registrator@vardanalys.se; 
info@anhoriga.se; info@nsph.se; asa.carlsson@linkoping.se; info@neuro.se; 
kontaktcenter@norrtalje.se; info@norberg.se; kommunen@oskarshamn.se; info; 
medborgarservice@tierp.se; praktikerservice@ptj.se; info@pso.a.se; regelradet@regelradet.se; 
info@cancercentrum.se; region@regionblekinge.se; region.dalarna@regiondalarna.se; 
vg@regiongavleborg.se; regionen@regionhalland.se; region@regionjh.se; regionen@rjl.se; 
registrator@regionkalmar.se; region@kronoberg.se; regionnorrbotten@norrbotten.se; 
region@skane.se; registrator.rlk@regionstockholm.se; post@regionsormland.se; 
region.uppsala@regionuppsala.se; info@regionvarmland.se; regionen@regionvasterbotten.se; 
region.vasternorrland@rvn.se; region@regionvastmanland.se; regionen@regionorebrolan.se; 
region@regionostergotland.se; info@reumatiker.se; kansliet@attention.se; info@hjart-lungfonden.se; 
rpgkansli@rpg.org.se; registrator@riksrevisionen.se; kommun@rattvik.se; info@slf.se; info@skpf.se; 
socialstyrelsen@socialstyrelsen.se; kundcenter@sosalarm.se; info@spfseniorerna.se; 
'registrator@sbu.se'; S SMER; registrator@statskontoret.se; kommunstyrelsen@stockholm.se; 
kansli@sfam.se; susanne.buchmayer@gmail.com; webb@swenurse.se; stockholms.region@diabetes.se; 
info@slf.se; sls@sls.se; kanslisten@svenskakyrkan.se; info@demenscentrum.se; 
kansli@arbetsterapeuterna.se; sdr; registrator@skr.se; info@srf.nu; 'registrator@tlv.se'; 
medborgarservice@tierp.se; post@psykologforbundet.se; info@swedishmedtech.se; 
anders@teamtilia.se; styrelsen@teamtilia.se; timra.kommun@timra.se; torsby.kommun@torsby.se; 
kundtjanst@trelleborg.se; registrator@umu.se; registrator@uka.se; registrator@uhmynd.se; 
vetenskapsradet@vr.se; info@vilhelmina.se; visiondirekt@vision.net; info@varforbundet.se; 
info@vardforetagarna.se; kontaktcenter@vasteras.se; post@vregion.se; kontakt@atvidarberg.se; 
kundcenter@ostersund.se
Cc:                                      Sara Tunlid
Subject:                             Nytt utskick då inte alla har fått remissen
Attachments:                   Remissmissiv SOU 2022.22.pdf, SOU 2022_22 Vägen till ökad tillgänglighet.pdf
Categories:                       Björn

Hej! 
 



95/22 Svar på remiss - Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22)  - KS2022/1251-2 Svar på remiss - Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22)  : Nytt utskick då inte alla har fått remissen.msg

Skickar härmed ut remiss av betänkandet (SOU 2022:22) Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, 
tidiga insatser och inom lagens ram 

Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast den 30 september 2022. 
Svaren bör lämnas per e-post till s.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till 
s.fs@regeringskansliet.se. Ange diarienummer S2022/02635 och remissinstansens namn i 
ämnesraden på e-postmeddelandet.

Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. Word), den 
andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven enligt lagen (2018:1937) om 
tillgänglighet till digital offentlig service. Remissinstansens namn ska anges i namnet på 
respektive dokument.

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats. 

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i 
betänkandet. Om remissen är begränsad till en viss del av betänkandet, anges detta inom 
parentes efter remissinstansens namn i remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis 
inte att remissinstansen lämnar synpunkter också på övriga delar.

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En myndighet avgör dock 
på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte 
har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta.

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter. 

Betänkandet kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Remissinstanserna kan utan kostnad beställa tryckta exemplar av betänkandet via ett 
beställningsformulär hos Elanders Sverige AB.

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på 
remiss (SB PM 2021:1). Den kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats 
www.regeringen.se.

 
Cecilia Halle 
Ämnesråd 
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Remiss 
 
 
2022-05-30 
S2022/02635 
  
 

 
 

Socialdepartementet   

 

 

Telefonväxel: 08-405 10 00 
Fax: 08-24 46 31 
Webb: www.regeringen.se 

Postadress: 103 33 Stockholm 
Besöksadress: Fredsgatan 8 
E-post: s.registrator@regeringskansliet.se 

 

Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och 
inom lagens ram (SOU 2022:22) 

Remissinstanser 
1 Akademikerförbundet SSR 

2 Aneby kommun 

3 Arbetsmiljöverket 

4 Autism- och aspergerförbundet 

5 Barnombudsmannen 

6 Bodens kommun 

7 Borås kommun 

8 Botkyrka kommun 

9 Demensförbundet 

10 Dietisternas riksförbund 

11 E-hälsomyndigheten 

12 Enköpings kommun 

13 FAMNA 

14 Folkhälsomyndigheten 

15 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) 

16 Funktionsrätt Sverige 

17 Fysioterapeuterna 

18 Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter 

19 Företagarna 
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20 Försäkringskassan 

21 Förvaltningsrätten i Umeå 

22 Förvaltningsrätten i Växjö 

23 Gislaveds kommun 

24 Gotlands kommun 

25 Göteborgs kommun 

26 Helsingborgs kommun 

27 Högskolan i Borås 

28 Högskolan i Gävle 

29 Hörselskadades Riksförbund 

30 Inera AB 

31 Inspektionen för socialförsäkringen 

32 Inspektionen för vård och omsorg 

33 Integritetsskyddsmyndigheten 

34 Justitiekanslern 

35 Järfälla kommun 

36 Jönköpings kommun 

37 Karolinska institutet 

38 Karlstad kommun 

39 Kommunal 

40 Kungälv kommun 

41 Leksands kommun 

42 LIF - de forskande läkemedelsföretagen 

43 Linnéuniversitetet 

44 Lunds universitet 

45 Lysekil kommun 

46 Läkarsekreterares och sjukvårdsadministratörers Förbund 

47 Läkemedelsverket 

48 Malmö kommun 

49 Markaryds kommun 
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50 Myndigheten för delaktighet 

51 Myndigheten för digital förvaltning 

52 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

53 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 

54 Nationellt kompetenscentrum anhöriga 

55 Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa 

56 Nationella nätverket för samordningsförbund 

57 Neuro 

58 Norrtälje kommun 

59 Norbergs kommun 

60 Oskarshamns kommun 

61 Pensionärernas Riksorganisation (PRO) 

62 Piteå kommun 

63 Post- och telestyrelsen 

64 Psoriasisförbundet 

65 Regelrådet 

66 Regionala cancercentrum i samverkan 

67 Region Blekinge 

68 Region Dalarna  

69 Region Gävleborg  

70 Region Halland  

71 Region Jämtland Härjedalen  

72 Region Jönköpings län  

73 Region Kalmar län  

74 Region Kronoberg  

75 Region Norrbotten  

76 Region Skåne  

77 Region Stockholm  

78 Region Sörmland  

79 Region Uppsala  
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80 Region Värmland  

81 Region Västerbotten  

82 Region Västernorrland  

83 Region Västmanland  

84 Region Örebro  

85 Region Östergötland 

86 Reumatikerförbundet 

87 Riksförbundet Attention 

88 Riksförbundet HjärtLung 

89 Riksförbundet PensionärsGemenskap 

90 Riksrevisionen 

91 Rättviks kommun 

92 Sjukhusläkarna  

93 SKPF Pensionärerna 

94 Socialstyrelsen 

95 SOS Alarm 

96 SPF Seniorerna  

97 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 

98 Statens medicinsk-etiska råd 

99 Statskontoret  

100 Stockholms kommun 

101 Svensk förening för allmänmedicin 

102 Svensk förening för barn- och ungdomspsykiatri 

103 Svensk Sjuksköterskeförening 

104 Svenska Diabetesförbundet 

105 Svenska Distriktsläkarföreningen  

106 Svenska Läkaresällskapet 

107 Svenska Psykiatriska Föreningen 

108 Svenskt Demenscentrum 

109 Sveriges Arbetsterapeuter 
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110 Sveriges Dövas Riksförbund 

111 Sveriges Kommuner och Regioner 

112 Sveriges läkarförbund  

113 Sveriges Psykologförbund 

114 Swedish Medtech 

115 Synskadades riksförbund 

116 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 

117 Tierps kommun 

118 Tillsammans för ungas psykiska hälsa (TILIA) 

119 Timrå kommun 

120 Torsby kommun 

121 Trelleborgs kommun 

122 Umeå universitet  

123 Universitetskanslersämbetet 

124 Upphandlingsmyndigheten 

125 Vetenskapsrådet  

126 Vilhelmina kommun 

127 VISION 

128 Vårdförbundet  

129 Vårdföretagarna  

130 Västerås kommun 

131 Västra Götalandsregionen 

132 Åtvidabergs kommun 

133 Östersunds kommun 

Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast den 30 
september 2022. Svaren bör lämnas per e-post till 
s.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till 
s.fs@regeringskansliet.se. Ange diarienummer S2022/02635 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 
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enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. 
Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument. 

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.  

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller 
materialet i betänkandet. Om remissen är begränsad till en viss del av 
betänkandet, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i 
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Till statsrådet Lena Hallengren 

Regeringen beslutade den 13 augusti 2020 att tillkalla en kommitté i 
form av en delegation med uppdrag att verka för ökad tillgänglighet 
i hälso- och sjukvården, med särskilt fokus på kortare väntetider 
(dir. 2020:81). 

Som ordförande förordnades från och med den 13 augusti 2020 
läkaren och specialisten i tumörsjukdomar Gunilla Gunnarsson. Den 
17 december ändrades utredningens form vilket innebar att Gunilla 
Gunnarsson i stället blev särskild utredare. Utredningen har antagit 
namnet Delegationen för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården, 
utredningen har också använt kortnamnet Tillgänglighetsdelegationen. 

Som huvudsekreterare i utredningen anställdes från och med den 
1 oktober 2020 tf. enhetschefen Helena von Knorring. Som sekrete-
rare i utredningen anställdes från och med den 1 oktober 2020 utre-
daren Åsa Ljungvall. Apotekaren Lisa Landerholm anställdes som 
sekreterare i utredningen för perioden den 19 oktober 2020 till den 
31 december 2020, med förlängning från den 1 januari till den 31 maj 
2021. Apotekaren Lisa Landerholm har också haft anställning som 
sekreterare under perioden den 24 augusti till den 31 december 2021 
med förlängning till den 15 maj 2022. Utredaren Göran Zetterström 
anställdes som sekreterare den 18 november till den 31 december 
2020, med förlängning från den 1 januari 2021 till den 31 maj 2021. 
Projektledaren Hanna Wallin anställdes som sekreterare den 1 janu-
ari 2021 och juristen Nadja Zandpour anställdes som sekreterare den 
11 januari 2021. Göran Zetterström entledigades den 1 mars 2021 
och ämnesrådet Martin Färnsten anställdes som sekreterare den 2 mars 
2021 till den 30 juni 2021. Som sekreterare anställdes hovrättsassessorn 
Cecilia Ivarsson från och med den 7 oktober 2021. 

Delegationens ledamöter förordnades den 1 oktober 2020 till den 
16 december 2020. Från och med den 17 december 2020 är delegatio-
nen rådgivande. Delegationens ledamöter är professorn Anders Anell, 
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förbundsordföranden Ann-Kristin Sandberg, adjungerade professorn 
i barn- och ungdomspsykiatri Clara Hellner, överläkaren och förenings-
ordföranden Johan Styrud, samordnaren Lisbeth Löpare-Johansson, 
professorn Mats Alvesson, hälso- och sjukvårdsdirektören Mats 
Bojestig, förbundsdirektören Nina Fållbäck-Svensson, generaldirek-
tören Sofia Wallström och verksamhetschefen Åke Åkesson. 

Sakkunniga i utredningen är från och med den 26 oktober 2020 
ämnesrådet Marcus Gry, departementssekreterare Eva Molander, 
kanslirådet Lisa Ståhlberg och departementssekreteraren Jessika 
Yin. Jessika Yin entledigades den 2 februari 2021 och departements-
sekreteraren Unni Mannerheim förordnades 3 februari 2021. Depar-
tementssekreteraren Sara Tunlid förordnades den 10 oktober 2021. 
Eva Molander och Magnus Gry entledigades den 22 december 2021. 
Unni Mannerheim entledigades den 1 januari 2022. Som experter i 
utredningen förordnades från och med den 26 oktober 2020 enhets-
chefen Lena Hellberg, projektdirektören Nils Janlöv och enhets-
chefen Anna-Karin Nyqvist. 

Utredningen har tillsatt två referensgrupper, en med företrädare 
för patient- och närståendeorganisationer och en med företrädare för 
professionsorganisationer.  

Utredningen tackar alla som på olika sätt bidragit till arbetet i 
utredningen. 

Utredningen lämnar härmed slutbetänkandet Vägen till ökad 
tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram 
(SOU 2022:22). Utredningens delegation, expertgrupp och referens-
grupper har under hela utredningsarbetet bidragit med värdefulla 
och konstruktiva synpunkter. När begreppet utredningen används i 
betänkandet avses den särskilda utredaren samt sekretariatet. Den 
särskilda utredaren svarar ensam för innehållet i betänkandet. 
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Stockholm i maj 2022 
 

 
Gunilla Gunnarsson 
     /Helena von Knorring 

       Åsa Ljungvall 
       Lisa Landerholm 
       Hanna Wallin 
       Nadja Zandpour 
       Cecilia Ivarsson 
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Sammanfattning 

Bristande tillgänglighet med långa väntetider har varit ett långvarigt 
problem i svensk hälso- och sjukvård. Trots stor debatt och många 
insatser från såväl staten som regionerna för att komma till rätta med 
väntetiderna, och trots att de flesta är överens om att tillgängligheten 
behöver förbättras, kvarstår problemet. Avsevärda ekonomiska medel 
genom överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner 
och Regioner (SKR) och införandet av en lagstadgad vårdgaranti, har 
inte lyckats vända utvecklingen. Det förefaller ha utvecklats en syn 
på vårdgarantins gränser som målsättningar att ta sikte på, snarare än 
de yttersta gränser inom vilka medicinska prioriteringar ska ske.  

I augusti 2020 tillsatte regeringen denna utredning – Delegationen 
för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården. I juni 2021 lämnade 
utredningen delbetänkandet Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, 
strategisk och i samverkan (SOU 2021:59). Där avrapporterades en 
del av utredningens uppdrag, såsom att utreda och lämna förslag på 
en nationellt samordnad sjukvårdsrådgivning och att vidareutveckla 
överenskommelsen om kömiljarden. För nära och tillgänglig vård och 
arbetet med att stödja regionala handlingsplaner lämnades en del-
rapport i det betänkandet. Uppdraget kring effektivt resursutnytt-
jande har fortsatt genom ett tilläggsdirektiv som utredningen erhöll 
i november 2021. Flera av utredningens förslag i delbetänkandet har 
regeringen tagit vidare, som utredning av ett vårdsökssystem, stöd 
och ekonomiska medel för produktions- och kapacitetsplanering och 
utredningens förslag kring stärkt statlig uppföljning av regionernas 
resultat med dialog med varje region.  

I detta betänkande redogör utredningen för förslag och bedöm-
ningar när det gäller uppdragen att utreda för- och nackdelar med en 
utökad vårdgaranti och att stödja regionernas och kommunernas 
arbete med utvecklingen av en nära och tillgänglig vård. Utredningen 
redogörför arbetet med att stödja regionerna i genomförandet av de 
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regionala handlingsplanerna. Utredningen lämnar också bedömningar 
om det fortsatta arbetet med barn och ungas psykiska hälsa och intygs-
hantering i hälso- och sjukvården.  

Med förslag avser utredningen förslag till författningsändringar. 
Med bedömningar avser utredningen ställningstaganden i övrigt. 

Väntetiderna – en utmaning som förvärrats 

Varför väntetider? 

Varför har Sverige haft väntetidsproblem och köer sedan 1960-talet 
och varför försämras läget trots stora ekonomiska satsningar, överens-
kommelser mellan staten och SKR och en lagstadgad vårdgaranti? 
Utredningen har tyvärr inte funnit några analyser som ger tydliga svar 
men en del underlag om vad som kan medföra väntetider. Sverige har 
i internationell jämförelse få vårdplatser med hög beläggningsgrad och 
få intensivvårdsplatser. Befolkningstillväxten, förändrad befolknings-
sammansättning, medicinsk utveckling med teknologiska genombrott 
och indikationsförändringar gör att behovet av vård ökar. Brist på 
viss kompetens kan påverka så att väntetider uppstår eller förvärras. 
Arbetssätten och organisationen av vården kan medföra ineffektiv 
vård med låg produktion och därmed väntetider. 

Sedan utredningen lämnade sitt delbetänkande i juni 2021 har vänte-
tiderna generellt fortsatt vara långa och det finns omfattande brister 
i vårdgarantins efterlevnad. Under hösten 2021 ökade förvisso an-
delen patienter som fått en medicinsk bedömning inom tre dagar i 
primärvården något, från 81 procent i september 2021 till 85 procent 
i januari 2022, men det finns stora skillnader mellan regionerna. 

Antalet som väntar på första besök ökar 

Andelen patienter som väntat högst 90 dagar på första besök i den 
specialiserade vården är väsentligen oförändrad jämfört med början av 
2021. I februari 2022 var siffran för andelen som väntat högst 90 dagar 
68 procent, i februari 2021 var den 69 procent, se figur 1.  

Det totala antalet personer som väntade på ett första besök ökade dock 
under året 2021. Den 31 december 2021 var det drygt 456 000 patien-
ter, varav 28 procent eller drygt 127 000 hade väntat mer än 90 dagar. 
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I december 2021 hade omkring 4 600 patienter väntat mer än två år. 
Det bör observeras att patienter med patientvald och medicinskt orsakad 
väntan inte ingår i dessa siffror. I december 2021 var de 34 000 personer.  

Figur 1 Andel patienter som väntat högst 90 dagar på första besök 
inom den specialiserade vården 

Utgår från antalet patienter på väntelistorna i slutet av varje månad, 
2012–2022. Observera att y-axeln inte startar vid 0 

 
* Fr.o.m. januari 2021 används en ny modell för rapportering av väntetiderna. Den innebär bland annat 
att besök hos fler professioner och vårdområden ingår i modellen. Det medför att resultaten för 2021 
och 2022 inte är fullt jämförbara med tidigare år. Å andra sidan bör det ge en mer fullständig bild av 
första besöken inom specialiserad vård på sikt.  
Not: Patientvalt väntande över 90 dagar och medicinskt orsakat väntande ingår inte.  
Källa: Väntetidsdatabasen (SKR) via vantetider.se. 

 
 

De som väntat längre än 90 dagar minskade något under slutet av 
2021 vilket bedöms vara till följd av prestationsersättning under hösten 
till regionerna enligt överenskommelse mellan staten och SKR. Där-
emot ökade det totala antalet väntande under samma period med 
10 700 patienter. Långväntarnas andel minskade men det grundläg-
gande problemet med att inflödet är större än utflödet påverkades 
inte och kvarstår. 
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Något fler får sin operation eller annan åtgärd i tid 

Andelen patienter som fått sin planerade operation eller annan åtgärd 
inom vårdgarantins tidsgräns på 90 dagar har sjunkit årligen sedan 2012, 
se figur 2. I februari 2022 var andelen som väntat högst 90 dagar 57 pro-
cent, vilket var en förbättring jämfört februari 2021, då andelen var 
52 procent, men fortfarande en betydligt lägre nivå än 2019.  

Figur 2 Andel patienter som väntat högst 90 dagar på operation 
eller annan åtgärd inom den specialiserade vården 

Utgår från antalet patienter på väntelistorna i slutet av varje månad, 
2012–2022. Observera att y-axeln inte startar vid 0 

 
* Fr.o.m. januari 2021 används en ny modell för rapportering av väntetiderna. Den innebär bland annat 
att fler vårdområden ingår i modellen. Det medför att resultaten för 2021 och 2022 inte är fullt 
jämförbara med tidigare år. Å andra sidan bör det ge en mer fullständig bild av åtgärder inom 
specialiserad vård på sikt.  
Not: Patientvalt väntande över 90 dagar och medicinskt orsakat väntande ingår inte. 
Källa: Väntetidsdatabasen (SKR) via vantetider.se. 

 
 

Det totala antalet väntande på operation eller annan åtgärd ökade 
under 2021. Den 31 december 2021 fanns det drygt 162 000 patienter 
på väntelistorna, varav 40 procent eller nära 66 000 personer hade vän-
tat mer än 90 dagar. I december 2021 hade omkring 4 700 patienter 
väntat mer än två år.  
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Patienter med patientvald och medicinskt orsakad väntan ingår 
inte i dessa siffror. I december 2021 var de omkring 21 000 personer.  

Under de tre månader hösten 2021 som prestationsersättning ut-
gick till regionerna minskade antalet som väntat på en operation eller 
annan åtgärd 180 dagar eller mer med omkring 8 000 personer, eller 
16 procent, för riket som helhet. Även antalet som hade väntat 91–
180 dagar minskade, med omkring 14 900 personer eller 44 procent. 
Samtidigt är det tydligt att antalet som hade väntat 0–90 dagar ökade, 
och under perioden ökade det totala antalet väntande lite grann (om-
kring 900 personer, motsvarande 1 procent). Liksom för första be-
sök verkar alltså prestationsersättningen ha haft en viss effekt på så 
sätt att antalet långväntare minskade, men det handlade främst om en 
omfördelning inom väntelistan. 

Produktionen är för låg 

Sammanfattningsvis fortsätter det totala antalet väntande i speciali-
serad vård att öka. Enligt utredningens beräkningar med underlag 
för 2021 skulle produktionen ha behövt vara 5 procent högre när det 
gäller första besök, och 3,5 procent högre när det gäller operation 
eller annan åtgärd, för att uppnå balans mellan inflöde och utflöde. 
Produktionen behöver öka för att inflöde och utflöde ska vara i 
balans.  

En utökad vårdgaranti 

Utredningen har haft i uppdrag att utreda för- och nackdelar med en 
utökad vårdgaranti. I uppdraget har ingått att, om det bedöms lämp-
ligt, lämna förslag på hur vårdgarantin kan vidareutvecklas med sär-
skild hänsyn till det pågående arbetet med att utveckla de standardi-
serade vårdförloppen inom cancerområdet och de personcentrerade 
och sammanhållna vårdförloppen inom andra sjukdomsområden. 
Det har även ingått att bedöma om den befintliga målsättningen om 
30 dagar till första bedömning och ytterligare 30 dagar till fördjupad 
utredning eller behandling inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) 
bör kvarstå och i så fall regleras som en del av en differentierad vård-
garanti. Dessutom har det ingått att lämna nödvändiga författnings-
förslag kring dessa frågor.  
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Utredningen fick genom ett tilläggsdirektiv även i uppdrag att arbeta 
vidare med och lämna nödvändiga författningsförslag kring vissa av 
de bedömningar som gjordes i delbetänkandet Vägen till ökad tillgäng-
lighet – långsiktig, strategisk och i samverkan (SOU 2021:59). De gällde 
bland annat att regionen bör agera i god tid för att hjälpa patienten 
till en annan vårdgivare när det är nödvändigt, att regionen bör er-
bjuda patienten tid för vården inom rimlig tid och att patienten be-
höver ges utökad information om vårdgarantin. 

Vårdgaranti behövs och reglerar yttersta tidsgränser  

Utredningens utgångspunkt har varit att det även fortsättningsvis 
ska finnas en vårdgaranti. Det är tydligt att dagens vårdgaranti inte 
efterlevs, och en naturlig fråga är därför om vårdgarantin gör någon 
som helst nytta. Att vårdgarantin inte efterlevs och att det är svårt 
att säga vilken effekt som vårdgarantin har haft på väntetiderna är ett 
problem, men utredningen ser trots detta att det finns fördelar med 
att ha en lagreglerad vårdgaranti.  

Tidsgränserna i vårdgarantin utgör konkreta gränser som tydlig-
gör för patienten när hen senast ska få vård, vilket främjar patientens 
rättsliga ställning. Vårdgarantin ger även regionerna ramar för hur 
hälso- och sjukvården behöver dimensioneras och resurssättas och 
förutsättningarna för regional likvärdighet ökar med en tydlig tids-
gräns för när vård senast ska ges. Utredningen kan därutöver konsta-
tera att vårdgarantin har ett signalvärde för hälso- och sjukvården 
och patienterna. 

Vårdgarantin reglerar i dag inom vilka yttersta tidsgränser den en-
skilde ska erbjudas vård. Vårdgarantin reglerar inte om vård alls ska 
ges, vilken vård som ska ges eller kvaliteten på vården som ska ges. 
Utredningen har stått fast vid detta syfte. Prioriteringar utifrån medi-
cinska behov ska göras inom tidsgränserna.  

Mer relevant för fler patientgrupper och förslag  
för att tidsgränserna ska hållas 

Med de utgångspunkter som beskrivs ovan menar utredningen att 
vårdgarantin bör vara så ändamålsenligt utformad som möjligt. Det 
har framförts att det är en nackdel att vårdgarantin i dag inte täcker 
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hela vårdkedjan och att den är mindre relevant för personer med 
kronisk sjukdom och för multisjuka personer. Det har också fram-
förts att tidsgränserna inte utgår från medicinska behov och att garan-
tin riskerar att leda till undanträngning.  

Utredningen har strävat efter att förstärka fördelarna med dagens 
vårdgaranti samt adressera flera av dess nackdelar och riskerna med 
den. Därigenom är syftet att stärka patientens ställning. Utredningens 
förslag innebär en vårdgaranti som täcker fler delar av vårdkedjan och 
som är mer relevant för fler patientgrupper, exempelvis för patienter 
med kroniska sjukdomar.  

Förslagen syftar också till att säkerställa att regionen ser till att 
patienten faktiskt får sin vård inom vårdgarantins yttersta tidsgränser. 
Detta bland annat genom ett förslag om att tydliggöra att regionen 
ska se till att patienten får vård hos en annan vårdgivare inom vård-
garantins tidsgränser. Även ett förslag om att vårdgarantin ska om-
fatta information inom 14 dagar om tidpunkten för viss vård bidrar 
till det syftet, genom att förslaget stimulerar en längre framförhåll-
ning i vårdens planering och schemaläggning. 

En utökad vårdgaranti i sig är inte tillräckligt  
för att säkra kortare väntetider 

För att förslagen om en utökad vårdgaranti ska få praktiskt genom-
slag och efterlevas behöver regionerna och staten genomföra ett in-
tensivt arbete innan ikraftträdandet. Regionerna behöver bland annat 
arbeta med produktions- och kapacitetsplanering, långsiktig planering 
och schemaläggning samt sluta avtal med och nyttja alternativa vård-
givare. Rutiner för registrering och uppföljning behöver utvecklas 
och komma på plats. Staten behöver se till att det finns en adekvat till-
syn och en utvecklad ändamålsenlig uppföljning. Omställningen till 
en nära vård behöver gå framåt. Slutligen är det viktigt med informa-
tion kring vårdgarantins regler både för allmänheten och vårdens 
medarbetare. 
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Förslag 

Utredningen lämnar följande förslag när det gäller vårdgarantin: 

• En medicinsk bedömning inom primärvården ska omfattas av vård-
garantin oavsett om besväret som den enskilde söker kontakt med 
primärvården för har samband med tidigare känt hälsoproblem 
eller inte. 

• Medicinska bedömningar av läkare eller annan legitimerad hälso- 
och sjukvårdspersonal inom den specialiserade vården ska omfattas 
av vårdgarantin, i stället för besök inom den specialiserade vården.  

• Inom såväl primärvården som den specialiserade vården ska under-
sökningar omfattas av vårdgarantin. 

• Behandlingar inom primärvården ska omfattas av vårdgarantin. 
Behandlingar inom den specialiserade vården omfattas av vård-
garantin redan i dag. 

• På samma sätt som när det gäller primärvården ska termen be-
handling användas i vårdgarantin när det gäller den specialiserade 
vården. 

• Vårdgarantin ska omfatta information om tidpunkten för viss vård. 

• Regionens ansvar att erbjuda vårdgaranti ska utökas på så sätt att 
även utomlänspatienter som listat sig hos en vårdcentral i regio-
nen omfattas av vårdgarantin inom primärvården. 

• Bestämmelsen om att regionen ska se till att patienten får vård 
hos en annan vårdgivare ska tydliggöras och utökas.  

• Förändringar ska göras i fråga om startpunkten för beräkningen 
av vissa tidsgränser i vårdgarantin.  

• Vissa av tidsgränserna i vårdgarantin ska ändras. Den enskilde ska, 
förutom kontakt med en vårdgivare inom primärvården samma 
dag, få 

– en medicinsk bedömning av läkare eller annan legitimerad hälso- 
och sjukvårdspersonal inom primärvården inom sju dagar, 

– en medicinsk bedömning av läkare eller annan legitimerad hälso- 
och sjukvårdspersonal inom den specialiserade vården inom 
60 dagar, 
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– en undersökning inom primärvården respektive den speciali-
serade vården inom 60 dagar,  

– en behandling inom primärvården respektive den specialiserade 
vården inom 90 dagar, och 

– information om tidpunkten för viss vård inom 14 dagar.  

• Regleringen om bedömningen av vårdgarantins uppfyllnad, exem-
pelvis om medicinskt orsakad väntan och patientvald väntan, ska 
ändras på olika sätt. 

• Vissa förändringar ska göras i patientlagen så att det som där sägs 
om vårdgarantins innehåll motsvarar vad som föreslås sägas om 
vårdgarantins innehåll i hälso- och sjukvårdslagen.  

Bedömningar 

Utredningen lämnar följande bedömningar när det gäller vårdgarantin: 

• Återbesök i form av planerade uppföljningar bör inte omfattas av 
vårdgarantin. 

• Det bör inte införas författningsreglerade differentierade vård-
garantier. 

• Innehållet i de standardiserade vårdförloppen inom cancer och de 
personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen inom andra sjuk-
domsområden bör inte regleras inom ramen för en vårdgaranti. Så-
dana vårdförlopp bör i stället ses som komplement till vårdgarantin. 

• Målsättningen om 30 dagar till första bedömning och ytterligare 
30 dagar till fördjupad utredning eller behandling inom BUP bör 
inte lagstadgas som en del av en differentierad vårdgaranti. 

• Flera regioner behöver ta ett större ansvar för att se till att patien-
ten får vård hos en annan vårdgivare när det krävs. Detta är regio-
nernas ansvar och patienten ska inte behöva ta initiativet till att 
det sker.  

• Flera regioner bör stärka sitt arbete med att se till att patienten 
får information om vad som gäller i fråga om vårdgarantin och 
valfrihet.  
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En nära och tillgänglig vård med fokus på primärvården 

Utredningen har haft i uppdrag att följa arbetet i regioner och kom-
muner vad gäller utvecklingen av en mer nära vård, med fokus på 
primärvården, att föreslå ändamålsenliga och kostnadseffektiva insat-
ser för hur regeringen och statliga myndigheter kan fortsätta stödja 
utvecklingen av den nära vården, och att lämna nödvändiga författ-
ningsförslag. Därutöver har utredningen haft i uppdrag att arbeta vidare 
med och lämna nödvändiga författningsförslag kring vissa av bedöm-
ningarna som gjordes i utredningens delbetänkande Vägen till ökad 
tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan (SOU 2021:59). 
En sådan bedömning handlade om att patienten bör erbjudas att vara 
delaktig i tidsbokning för vård. 

Delaktighet och samverkan för nära vård 

Det framkommer två delvis olika bilder av arbetet med omställningen 
till nära vård. Den ena bilden är att arbetet pågår på bred front. Det 
finns målbilder som är framtagna tillsammans av region och kom-
muner i en majoritet av länen. Projekt och pilottester pågår och star-
tas upp för att exempelvis testa nya arbetssätt som går i riktningen 
mot en mer nära och tillgänglig primärvård. Den andra bilden är att 
primärvårdens kärnverksamhet ännu inte märkt av omställningsarbe-
tet eller de statligt avsatta ekonomiska medlen för att göra primär-
vården till navet i svensk hälso- och sjukvård. Bristen på specialister 
i allmänmedicin är tydlig och medarbetarna i primärvårdens verk-
samheter märker inte av omställningen eller att primärvården på något 
sätt stärkts av det omställningsarbete som gjorts. Enligt uppföljnings- 
och utvärderingsrapporter från Socialstyrelsen och Myndigheten för 
vård- och omsorgsanalys kan det inte påvisas att någon faktisk om-
ställning har skett i vårdens kärnverksamheter. Myndigheterna har 
inte heller kunnat fastställa om eller hur de tillförda statliga medlen 
från överenskommelserna kommit primärvården till nytta. 

Utredningen menar att patienten behöver ges bättre förutsätt-
ningar till att vara delaktig i sin vård för att nå målet med omställ-
ningen till en mer nära och tillgänglig primärvård. Därför lämnar ut-
redningen förslag om ett utökat informationskrav som innebär ett 
förtydligande av att patienten ska få information även om sina fasta 
kontakter i vården och kontaktuppgifterna till dessa och sina vård-
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enheter. Dessutom lämnar utredningen förslag om att patienten ska 
få information samlat och digitalt i den mån det är relevant för patien-
ten att få information på det sättet. Utredningen lämnar även förslag 
om att tidpunkten för vården så långt som möjligt ska väljas i samråd 
med patienten.  

Utredningen menar att omställningen inte är en fråga för enbart 
primärvården, utan alla delar av vården behöver inkluderas i om-
ställningsarbetet för att bedriva en effektiv vård med hög kvalitet och 
patientsäkerhet. God samverkan och högt förtroende mellan primär-
vården och den specialiserade vården är av vikt för att omställningen 
ska lyckas. Stora vinster finns att göra i såväl tillgänglighet som del-
aktighet och kontinuitet när samverkan mellan primärvård och specia-
liserad vård sker. Arbetssätt för att utveckla samverkan mellan vård-
nivåer behöver intensifieras och utgå från patienternas behov och 
vårdens kärnverksamhet. Utredningen menar att statliga medel bör 
riktas till vårdens kärnverksamheter i syfte att stimulera uppstart och 
implementering av nya konsultativa arbetssätt som stärker primär-
vårdens tillgänglighet och kontinuitet. 

Forskning, utbildning och utveckling för god 
och evidensbaserad nära vård 

Utredningen anser att kombinationen forskning, utbildning och ut-
veckling i primärvården kan bidra till en effektiv och långsiktigt håll-
bar hälso- och sjukvård, och är särskilt angeläget eftersom primär-
vården ska vara basen och navet i hälso- och sjukvården.  

Utredningen har konstaterat att utmaningarna med kompetens-
försörjning i primärvården är särskilt uttalade i glesbygd och orter 
långt från universitetssjukhusen. Bristerna är särskilt stora avseende 
specialister i allmänmedicin. För att nå målen om en god och nära vård 
behövs därför ett långsiktigt arbete för tryggad kompetensförsörj-
ning inom primärvården i hela landet. 

Utredningen menar att kompetensförsörjningen kan förbättras 
och ges mer jämlika förutsättningar över landet med regionalisering 
av läkarutbildningen där en del av studenterna tillbringar sina sista tre 
studieår på en annan studieort än universitetets huvudort. Det finns 
positiva erfarenheter för kompetensförsörjningen av regionaliserad 
läkarutbildning att ta tillvara. För att stärka kompetensförsörjningen 
i den kommunala hälso- och sjukvården menar utredningen att det 
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behövs ökad samverkan mellan lärosätena och kommunerna om 
vårdutbildningarnas verksamhetsförlagda utbildning (VFU) – endast 
26 procent av kommunerna har avtal med något lärosäte för VFU.  

Många delar bilden av behovet att stärka forskningen i primär-
vården. Insatser har vidtagits, såsom att forskning tydligare ingår i 
primärvårdens uppdrag och tillfälliga medel finns avsatta för forsk-
ning i primärvården. Primärvårdsforskningen i dag är svag och utred-
ningen menar att den måste stärkas ytterligare med långsiktiga insat-
ser. Utredningen menar också att kunskapsutvecklingen i primär-
vården måste stärkas om primärvården ska vara basen och navet i 
hälso- och sjukvården. Därför menar utredningen att det krävs stöd 
för att skapa en stark forskningskultur och goda miljöer för forskning, 
utbildning och utveckling i primärvården. En kritisk massa av forskare 
behövs och fler universitetssjukvårdsenheter i primärvården behöver 
komma till stånd. Staten, regioner, kommuner och lärosäten behöver 
bidra till att skapa en god forskningskultur och därmed fortsatt kun-
skapsutveckling inom primärvården. Det är basen för en jämlik primär-
vård där varje patientmöte baseras på god och evidensbaserad nära 
vård. 

Förslag 

Utredningen lämnar följande förslag i syfte att stödja utvecklingen 
mot en mer nära och tillgänglig vård, med fokus på primärvården: 

• Det ska införas en ny bestämmelse i patientlagen som innebär krav 
på att patienten ska informeras om vem som är patientens fasta 
vårdkontakt och fasta läkarkontakt om sådana har utsetts. 

• Det ska även införas en ny bestämmelse om att patienten ska få 
information om kontaktuppgifter till patientens fasta vårdkon-
takt, fasta läkarkontakt och vårdenheter. 

• Det ska införas en ny bestämmelse i patientlagen som anger att 
patienten ska få information samlat och digitalt i den mån det är 
relevant för patienten att få information på det sättet. 

• Det ska införas en ny bestämmelse i patientlagen som anger att 
tidpunkten för vården så långt som möjligt ska väljas i samråd med 
patienten.  
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Bedömningar 

Utredningen lämnar följande bedömningar i syfte att stödja delak-
tighet och samverkan mot en mer nära och tillgänglig vård, med fokus 
på primärvården: 

• Regioner och kommuner behöver, i de ekonomiska planerna, tyd-
liggöra för vårdens medarbetare att och hur resurser prioriteras till 
primärvårdens kärnverksamheter. Syftet är att säkerställa en stärkt 
primärvård och vårdens medarbetares engagemang i det lokala om-
ställningsarbetet.  

• Regeringen bör rikta ekonomiska medel som ett stöd till det lokala 
omställningsarbetet i syfte att stimulera uppstart och implemen-
tering av nya konsultativa arbetssätt, exempelvis digital specialist-
konsult, som stärker primärvårdens tillgänglighet och kontinuitet. 
Arbetet bör göras i samverkan mellan primärvård och specialiserad 
vård och målet ska vara förändrade arbetssätt som är långsiktigt 
hållbara och tjänar vårdens kärnverksamhet. 

• Regioner och kommuner behöver avsätta resurser för uppfölj-
ning och utvärdering av lokalt utvecklingsarbete och projekt som 
genomförs inom ramen för omställningsarbetet. Syftet är att kunna 
motivera ändamålsenlig spridning och implementering utifrån upp-
nådda resultat. 

• Socialstyrelsen bör få i uppdrag att fortsätta genomförandet av 
myndighetens framtagna strategiska plan för myndighetens arbete 
med att följa och stödja omställningen för åren 2023–2027. I upp-
draget bör det ingå utveckling och plan för fortsatt förvaltning av 
påbörjat indikatorsarbete, för att på nationell nivå kunna fortsätta 
följa hur omställningen påverkar hälso- och sjukvården även efter 
2027. 

• Myndigheten för vård- och omsorgsanalys bör få i uppdrag att 
fortsätta utvärdera omställningen för åren 2025–2027. I uppdraget 
bör det specifikt ingå utvärdering av olika mått för kontinuitet 
inom hälso- och sjukvården samt även att utvärdera genomslaget 
av framtaget stödmaterial för fast läkarkontakt. 

Utredningen lämnar följande bedömningar inom områdena forskning, 
utbildning och utveckling med syfte att stödja en bättre kompetens-
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försörjning och kunskapsutveckling i en god och evidensbaserad 
nära vård: 

• Utredningen stöder förslaget i delbetänkandet God och nära vård 
– En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19) 
om att utbildning ska ingå i primärvårdens grunduppdrag. 

• De universitet som saknar regionaliserad läkarutbildning i sjuk-
vårdsregionen bör i samverkan med regionerna utreda regionali-
sering av läkarutbildningen i sin sjukvårdsregion. 

• Staten bör stödja universitet och regioner i utvecklingen och etabler-
ingen av regionaliserad läkarutbildning samt ge ett permanent stöd 
till de som infört regionaliserad läkarutbildning. 

• Lärosäten och kommuner bör öka samverkan om verksamhets-
förlagd utbildning genom fler VFU-avtal för de legitimationsyrken 
som förekommer i kommunal hälso- och sjukvård. 

• Regeringen bör tillsätta ett 10-årigt Nationellt samverkansprogram 
för forskning och utveckling för nära vård, vid Forskningsrådet för 
hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte). 

• Regeringen bör tillsätta ett 10-årigt Nationellt program för primär-
vårdsforskning med fokus på allmänmedicin, vid Vetenskapsrådet 
(VR). 

• Regeringen bör ge Forte respektive VR i uppdrag att förbereda 
för programmen, analysera forskningsbehov och ta fram strate-
giska forskningsagendor i samverkan med berörda aktörer året 
innan medel utlyses. 

• Regioner och kommuner bör stärka strukturerna för forskning och 
utveckling och stärka forskningsmiljön. De bör öka samverkan med 
lärosäten samt med varandra i dessa frågor. 

• Regionala samverkansorgan för ALF-avtalet och regioner i sjukvårds-
regionen bör tillsammans utveckla förutsättningar för forskning, 
utbildning och utvecklingsarbete i syfte att möjliggöra universitets-
sjukvårdsenheter i respektive region, särskilt inom primärvården.  

• Staten bör stödja utvecklingen av universitetssjukvårdsenheter 
inom primärvården i fler regioner. 
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• Regeringen bör ge Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag till 
en långsiktigt hållbar struktur för forskning, utbildning och ut-
veckling i kommunal hälso- och sjukvård, inklusive former för 
återkommande nationell uppföljning och utvärdering.  

Barn och ungas psykiska hälsa 

För barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) finns det en målsättning 
om en förstärkt vårdgaranti som innebär att barn och ungdomar inte 
ska behöva vänta längre än 30 dagar på en första bedömning samt 
ytterligare 30 dagar till en fördjupad utredning eller behandling. Mål-
sättningen inom BUP är inte lagstadgad utan formulerad i överens-
kommelser mellan staten och SKR. Utredningen har haft i uppdrag 
att bedöma om målsättningen bör kvarstå och i så fall regleras som 
en del av en differentierad vårdgaranti, och lämna nödvändiga författ-
ningsförslag. 

Efterfrågan på vård ökar 

Trots att en målsättning om en förstärkt vårdgaranti inom BUP 
funnits genom överenskommelse i cirka tio år finns i dag betydande 
väntetider till BUP och det är få regioner som uppfyller målsätt-
ningen om en förstärkt vårdgaranti. Det finns dock både brister och 
förändringar i rapporteringen och uppföljningen av väntetidsstati-
stiken genom åren, vilket försvårar möjligheterna att dra långtgående 
slutsatser om utvecklingen över tid. Samtidigt kan utredningen kon-
statera att efterfrågan på vård bland barn och unga inom området 
psykisk ohälsa har ökat under samma tidsperiod. Vad som ligger bakom 
den ökade upplevda psykiska ohälsan hos barn och unga är inte fast-
ställt. Troligast är det en kombination av förutsättningar och föränd-
ringar i samhället. Sammantaget menar utredningen att det är svårt att 
dra slutsatser om vilka effekter målsättningen om en förstärkt vård-
garanti inom BUP och övriga statliga insatser inom området haft på 
väntetider för barn och unga med psykisk ohälsa. Utredningen kan 
dock konstatera att det finns mycket kvar att göra inom området för 
att förbättra tillgängligheten och minska väntetiderna. 
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Tidiga insatser och samverkan 

Utredningen bedömer att ett bredare angreppssätt behövs för hela 
området psykisk hälsa för barn och unga, där tidig upptäckt av psykisk 
ohälsa och tidigt omhändertagande tillsammans med en välfungerande 
samverkan mellan vårdnivåer är de viktigaste åtgärderna för att främja 
barn och ungas psykiska hälsa. Med tidiga och stegvisa insatser kan 
barn och unga med lätta och medelsvåra symtom få snabbare tillgång 
till stöd efter behov, samtidigt som risken för förvärrade besvär och 
därmed behov av specialiserad vård minskar. Detta kan i förläng-
ningen leda till bättre tillgänglighet till specialiserad vård inom BUP 
för barn och unga med mer omfattande besvär, samtidigt som BUP 
kan utveckla sin konsultativa roll för den tidiga vården. Vidare be-
dömer utredningen att målsättningen om en förstärkt vårdgaranti 
inom BUP inte bör lagregleras men kvarstå som målsättning.  

Bedömningar 

Utredningen lämnar följande bedömningar i syfte att genom ökad 
samverkan på alla nivåer skapa förutsättningar för att tidigare upp-
täcka barn och unga med psykisk ohälsa, erbjuda stegvisa samordnade 
insatser och öka tillgängligheten till både primärvård och specialise-
rad vård: 

• Regeringen bör tillse att en konkret och långsiktig strategi för barn 
och ungas psykiska hälsa tas fram. 

• Den nationella kunskapsstyrningsorganisationen bör ta fram natio-
nella kunskapsstöd för hela vårdkedjan för barn och ungas psykiska 
hälsa samt nationella kunskapsstöd som utgår från symtom-
komplex. Insatserna för barn och unga bör vara stegvisa men sam-
manhängande. Vid framtagandet av de nationella kunskapsstöden 
bör alla vårdnivåer vara representerade, vilket bör gälla även annan 
nationell samverkan kring barn och ungas psykiska hälsa. Reger-
ingen bör stödja arbetet med de nationella kunskapsstöden med 
riktade ekonomiska medel. 

• Varje region bör erbjuda en gemensam väg in för barn och unga 
som upplever psykisk ohälsa. I En väg in bör primärvården och 
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BUP ingå och gemensam triagering bör ske. Samverkan med elev-
hälsan bör eftersträvas.  

• Regeringen bör rikta ekonomiska medel i syfte att stödja regio-
nerna och huvudmännen för skolan att ta fram nya och hållbara 
arbetssätt som ska underlätta samverkan mellan elevhälsan, primär-
vården och BUP kopplat till arbetet med En väg in. 

• Den nationella målsättningen om 30 dagar till första bedömning 
och ytterligare 30 dagar till fördjupad utredning eller behandling 
inom BUP bör i nuläget kvarstå.  

Regionala handlingsplaner 

Utredningen har haft i uppdrag att stödja regionernas arbete med 
regionala handlingsplaner. I delbetänkandet Vägen till en ökad tillgäng-
lighet – långsiktig, strategisk och i samverkan (SOU 2021:59) beskrev 
utredningen det stödjande arbete utredningen utfört i samverkan med 
regionernas utsedda kontaktpersoner: dialogen kring nulägesrappor-
ter 2019, dialogen under framtagandet av regional handlingsplan 2021 
samt spridning av goda exempel på väl genomfört tillgänglighetsarbete. 
Utredningens analys av de regionala handlingsplanerna återkoppla-
des till varje region i juni 2021. 

I delbetänkandet lämnades flera bedömningar kring behovet av 
långsiktigt strategiskt arbete i samverkan mellan staten och regio-
nerna. Det handlade om att ha ett årshjul med årliga regionala hand-
lingsplaner med mätbara och tidsatta mål och årliga uppföljningar. 
Utredningen föreslog en kommitté för uppföljning och dialog med 
varje region kring regionens tillgänglighetsläge och resultat i förhål-
lande till den regionala handlingsplanens mål.  

Staten har i en överenskommelse med SKR för 2022 beslutat om 
fortsatt arbete med regionala handlingsplaner. Regeringen har givit 
Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram en plan för arbetet med uppfölj-
ning och dialog med regionerna. Socialstyrelsen ska med start 2023 
genomföra dialoger med varje region. 

Utredningen har efter delbetänkandet haft uppdraget att fortsatt 
stödja regionerna i deras arbete att genomföra åtgärderna i handlings-
planerna och om det finns behov föreslå andra åtgärder som bedöms 
nödvändiga för att förbättra tillgängligheten. 
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Fortsatt stödjande arbete 

Utredningen har efter delbetänkandet fortsatt det stödjande arbetet 
gentemot regionernas kontaktpersoner. Det handlar om information 
och dialog kring långväntare, redovisning av delbetänkandet, möte med 
goda exempel på väl genomfört tillgänglighetsarbete, presentation av 
internationell jämförelse, dialog om utvecklingen av vårdgarantin och 
sammanfattande redovisning av nulägesrapporternas innehåll. Utred-
ningen har också kontinuerligt informerat kontaktpersonerna om 
regeringsbeslut med mera som rört tillgänglighet. På grund av fort-
satt covid-19-pandemi har arbetet liksom tidigare skett digitalt med 
undantag för ett fysiskt regionbesök. 

Utredningen lägger i detta betänkande inga bedömningar eller för-
slag i fråga om regionernas handlingsplaner utan menar att de be-
dömningar och förslag som lagts i delbetänkandet är grundläggande 
för vägen framåt mot kortare väntetider. Utredningen bedömer att 
uthållighet i arbetet med regionala handlingsplaner och en vässad upp-
följning från statens sida efterföljt av årlig dialog med varje region 
kring utvecklingen av tillgänglighet är en viktig komponent i att 
komma till rätta med väntetider och köer. 

Andra överväganden 

Utredningen har gjort vissa övergripande överväganden inom tre 
områden som har beröringspunkter med frågan om tillgänglig vård. 
De områden som berörs är  

– hanteringen av intyg i hälso- och sjukvården,  

– uppföljningen av patienter med adhd i behov av narkotikaklas-
sade läkemedel, samt  

– valfrihet inom den slutna vården.  

Gällande hanteringen av intyg i hälso- och sjukvården lämnar utred-
ningen en bedömning. 
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Överväganden avseende intygshanteringen  
i hälso- och sjukvården 

Intygsskrivning är ett område som ofta lyfts av läkarkåren som onö-
digt tidskrävande. I dag utfärdas över 200 olika typer av intyg inom 
hälso- och sjukvården. Beräkningar visar att hälso- och sjukvårdens 
medarbetare lägger ner tre miljoner arbetstimmar varje år på intygs-
hantering till en uppskattad kostnad om drygt 2 miljarder kronor. 
Under många år har såväl myndigheter som SKR och Inera arbetat 
för att utveckla intygshanteringen, men den uppfattas fortfarande 
inom vården som omfattande. Det kan finnas utvecklingspotential 
när det gäller samordning och effektivisering av intygsarbetet på natio-
nell nivå.  

Utredningen menar att för att få en effektiv och tillgänglig vård 
är det viktigt att minimera det intygsskrivande arbetet och den admi-
nistration som intygsutfärdande innebär för vården.  

Bedömning 

Regeringen bör ge en lämplig myndighet i uppdrag att följa upp det 
utvecklingsarbete som har gjorts av statliga myndigheter i fråga om 
intygshantering. Det bör ingå i uppdraget att följa upp resultatet av 
det arbete som SKR och Inera har bedrivit på området med stöd av 
statliga medel. Myndigheten bör även få i uppdrag att ta fram en hand-
lingsplan över de statliga insatser som krävs för att åstadkomma en 
mer effektiv och sammanhållen intygshantering inom hälso- och sjuk-
vården. 

Överväganden avseende uppföljning av patienter med adhd 
i behov av narkotikaklassade läkemedel 

Utredningen har med relevanta parter diskuterat frågan om allmän-
läkare inom primärvården skulle kunna ta över uppföljning och för-
skrivning av läkemedel till patienter med adhd som har en välinställd 
och fungerande behandling. Detta skulle i så fall kräva en förändring 
i begränsningen av förskrivning av narkotikaklassade läkemedel.  

Utredningen konstaterar att det i dagsläget saknas kapacitet främst 
i form av allmänläkare men även kompetens i primärvården för att 
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klara av att ta ansvar för och ge en god vård till patientgruppen. Fokus 
för primärvårdens arbete med adhd bör för närvarande vara det åter-
stående arbetet i implementeringen av vård- och insatsprogrammet 
för adhd. 

Utredningen anser därmed inte att det finns skäl att ytterligare 
utreda frågan om ändringar i rätten till förskrivning av narkotika-
klassade läkemedel för adhd-behandling. Utredningen ser dock att 
detta kan vara aktuellt på lång sikt som en del i den nära vårdens 
utveckling. Innan en sådan förändring av förskrivningsrätten och för-
skjutning av vården mellan vårdnivåer görs behöver dock frågan ut-
redas vidare för att väga fördelar mot nackdelar, däribland risken för 
ökad missbruksproblematik. 

Överväganden avseende valfrihet i sluten vård 

Utredningen har övervägt om valfrihet även bör gälla för sluten vård 
som ett sätt att stärka patientens ställning och därmed åstadkomma 
ökad tillgänglighet. Sedan 2015 finns en lagstadgad möjlighet för en 
patient som omfattas av en regions ansvar för hälso- och sjukvård att 
inom eller utom denna region välja utförare av offentligt finansierad 
öppen vård. Motiv som angavs för att inte införa valfrihet i sluten 
vård då lagen tillkom var att den slutna vården är dyrare än den öppna 
vården, platserna är begränsade och vårdepisoderna är längre. Sluten-
vårdens höga specialiseringsgrad angavs medföra att det finns större 
anledning för regionerna att vilja behålla kontrollen över resurser och 
kompetens för att kunna skapa långsiktiga planeringsförutsättningar.  

Utredningen har översiktligt undersökt om det skett några föränd-
ringar avseende de motiv som angavs då valfrihet infördes i öppen men 
inte i sluten vård. Utredningen har konstaterat att de motiv som då 
angavs för att inte lagstadga valfrihet i sluten vård fortfarande kvarstår.  

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har efter analyser av 
registerdata dragit slutsatsen att möjligheten att välja vårdgivare inom 
öppen vård inte märkbart har påverkat de fysiska patientflödena mellan 
regioner över tid.  

Utredningen har frågat SKR och några regioner om kostnader för 
utomlänsvård till följd av valfrihet av vård i andra regioner. Det har 
visat sig svårt att få fram preciserade kostnader för utomlänsvård re-
laterat till valfrihet på grund av att de inte följs upp. Utredningen har 
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därmed dragit slutsatsen att kostnaderna bedömts som obetydliga av 
regionerna. 

Utredningen har också konstaterat att regionerna redan i dag kan 
erbjuda valfrihet i sluten vård och att det även rekommenderas i 
Riksavtalet för sluten vård.  

Utredningens slutsats är att valfrihet i sluten vård skulle kunna 
stärka patientens ställning och till viss del öka tillgängligheten i vår-
den, men utredningen anser att mycket talar emot att denna utred-
ning skulle utreda frågan ytterligare och lämna ett sådant förslag. Ut-
redningen menar att en större effekt på väntetider kan uppnås med 
andra insatser såsom effektivisering i regionernas vårdgarantiremit-
tering och produktions- och kapacitetsplanering. 

Utredningen menar också att utredningens förslag i delbetänkandet 
Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig och i samverkan (SOU 2021:59) 
tillsammans med förslagen i detta betänkande avseende förändringarna 
i vårdgarantin är mer effektivt för tillgänglighet än valfrihet i sluten-
vård. Utredningen menar att om regionen ser till att patienten får vård 
inom vårdgarantins tidsgränser hos patientens vårdgivare eller annan 
vårdgivare skulle det påverka tillgängligheten mer än om det infördes 
en valfrihet i den slutna vården. En valfrihet gällande sluten vård skulle 
därmed i praktiken komma att handla om de patienter som i dag får 
vård inom vårdgarantins gränser. Det skulle därmed bli mer av en ren 
valfrihetsfråga än en fråga om att korta väntetider i vården. 

Vägen till ökad tillgänglighet 

Utredningen har i delbetänkandet och i detta betänkande lämnat en 
rad förslag och bedömningar som på olika sätt syftar till att bidra till 
att vända väntetidsutvecklingen. Grundläggande är en ökad samverkan 
mellan staten och regionerna, att patientens ställning stärks samt att 
möjligheterna till att vara delaktig i sin egen vård förbättras. Staten 
och regionerna behöver tillsammans göra vårdens tillgänglighet till 
prioritet ett. Det som sammantaget behöver ske är särskilt följande: 

• Arbetssätt behöver etableras som omfattar erfarenheterna av pan-
demiarbetet med medarbetarnas engagemang och satsning på kärn-
verksamhet. 
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• De regionala handlingsplanerna med kort- och långsiktiga mål 
behöver behållas och utvecklas. 

• Arbetet med produktions- och kapacitetsplanering i syfte att nå 
balans mellan in- och utflöde av patienter behöver intensifieras. 
Planering och schemaläggning behöver ske med god framför-
hållning. 

• Staten, regioner och kommuner måste driva omställningen till 
nära vård i mål och satsa på långsiktiga insatser för att stärka 
primärvården. 

• Den statliga uppföljningen behöver vässas och uppföljning med 
varje region ske årligen med dialog vid platsbesök. 

• Såväl staten som regionerna bör fortsättningsvis agera utifrån att 
den lagstadgade vårdgarantin handlar om yttersta tidsgränser och 
inte målsättningar. 

• Adekvat tillsyn för att kontrollera efterlevnaden av vårdgarantin 
måste komma till stånd. 

• Kännedomen om vårdgarantin och patientens valmöjligheter måste 
förbättras.  
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Utredaren har ordet 

Att komma till rätta med köer och väntetider 

Sveriges läge i fråga om köer och väntetider i vården är efter covid-
19-pandemin sämre än någonsin, vilket utredningen visar i kapitel 3. 
Samtidigt har vårdens hantering av den påfrestning som pandemin 
inneburit visat att svåra problem kan lösas. Utredningen menar att 
det finns vägar framåt som bygger på de erfarenheter vården samlat 
under pandemin. 

En faktor som visat sig ha mycket stor betydelse är det starka 
engagemanget hos vårdens medarbetare. Många har uttryckt att arbe-
tet känts meningsfullt. ”Äntligen fick jag arbeta med det jag utbildats 
för” har jag som utredare fått höra. Om vården ska komma till rätta 
med väntetiderna krävs just det; att medarbetarnas engagemang, kun-
skaper och erfarenheter används till rätt saker och kommer patien-
terna till del. Kärnverksamheten måste vara i fokus och annat mindre 
viktigt avvecklas. De administrativa staberna måste bli en stödfunk-
tion till verksamheterna och inte vara de som ställer krav på akti-
viteter utanför kärnverksamheten. Under pandemin har ledning och 
styrning kommit närmare verksamheterna och beslutsmandat har 
flyttats ned i vårdkedjan. Tiden från beslut till handling har därmed 
förkortats, patienter på väntelistor har kontaktats och förnyad behovs-
prövning har gjorts. Samverkan mellan enheter har förbättrats och 
genom dialog har horisontella prioriteringar genomförts. Omfördel-
ning av operationsutrymme med medicinsk prioritering har också 
genomförts. ”Tidigare hade varje klinik sin operationssal och det var 
omöjligt att få tid i någon annans sal men under pandemin har vi 
diskuterat och fördelat tillsammans”. I Region Östergötland inrätta-
des en regional operationsplaneringsgrupp under pandemin med målet 
att nyttja samtliga operationsavdelningar optimalt.1 Samverkan för att 

 
1 SOU 2021:59. Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan, s. 118.  
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nyttja alla möjligheter till vård har drivits på inom regionerna, till 
exempel samverkan mellan flera sjukhus. 

Nya arbetssätt har utvecklats. Digitaliseringen har fått fart och öpp-
nat för nya möjligheter tillsammans med patienterna men också vad 
gäller allehanda möten som nu kan genomföras digitalt utan restider. 

Utmaningen nu är att hålla i det goda från pandemin. Att inte gå 
tillbaka till utgångsläget utan behålla sättet att styra och leda, foku-
sera på kärnverksamheten och de nya arbetssätten samt ta vara på och 
utveckla medarbetarengagemanget. Det ställer stora krav på ledar-
skapet. Mina många år inom svensk hälso- och sjukvård har övertygat 
mig om att de chefer som kan påverka tillgängligheten för patienterna 
allra mest är verksamhetschefer och vårdenhetschefer på klinik- och 
vårdcentralsnivå. Inte minst gäller detta när det kommer till att åstad-
komma en god arbetsmiljö där medarbetarnas förslag och lösningar 
tas tillvara och den enskilde får feedback och uppmärksammas. Ett 
stimulerande sätt att arbeta tillsammans för en bra arbetsmiljö är att 
produktions- och kapacitetsplanera sin verksamhet. Den personalbrist 
som i många regioner är ett faktum löses bäst genom arbete för att 
vara en attraktiv arbetsgivare där personalen vill stanna kvar och 
arbetsglädje finns. En kompetent och motiverad medarbetare med 
lång erfarenhet är guld värd! 

Frigör tid för kärnverksamhet 

Om vården ska kunna korta väntetiderna måste tid för kärnverksam-
het frigöras. Varje dag genomförs nödvändiga administrativa arbets-
uppgifter till värde för patienten. Men det finns också icke värde-
skapande administration. 

McKinsey & Company genomförde i samarbete med Sveriges 
läkarförbund sommaren 2018 en enkät som besvarades online av 
1 228 kliniskt verksamma läkare. Läkarna skattade att de i snitt ägnade 
19 procent av sin arbetstid åt administration och dokumentation. En 
del av detta var nödvändig administration men annat kunde klassas 
som onödigt. Onödigheter var till exempel tidsåtgång till följd av 
krångliga och tröga it-system men det fanns också arbetsuppgifter 



95/22 Svar på remiss - Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22)  - KS2022/1251-2 Svar på remiss - Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22)  : SOU 2022_22 Vägen till ökad tillgänglighet.pdf

SOU 2022:22 Utredaren har ordet 

45 

som utfördes av läkare men som inte krävde läkarutbildning och 
skulle kunna utföras av andra.2 

En distriktssköterskas licentiatavhandling från 2019 visade i en 
tidsstudie att personal i primärvård ägnade 37 procent av arbetstiden 
till arbete direkt med patienter. I avhandlingen delades personalens 
tid in i arbete direkt med patienter, indirekt arbete med patienter och 
övrigt arbete. Som arbete direkt med patienter definierades tid då 
patient och personal var tillsammans till exempel vid besök i vården 
eller i telefonsamtal. Som indirekt arbete klassades dokumentation 
eller läkemedelsdistribution. Övrigt arbete var möten av olika slag, 
schemaläggning med mera. Författaren sammanfattar så här: 

Avhandlingen belyser vikten av att beslutsfattare noga överväger fördel-
ningen av icke patientrelaterade arbetsuppgifter bland personal i primär-
vård, för att möjliggöra effektiv användning av personalresurserna och för 
att främja goda arbetsförhållanden. Förhoppningen är också att studiens 
resultat ska bidra till fortsatt utveckling av primärvården så att den medi-
cinska kompetensen kommer patienterna till nytta i så stor omfattning 
som möjligt.3 

Samtidigt som vårdens medarbetare upplever att de gör onödig admi-
nistration har antalet administratörer ökat proportionellt mer än de 
som är i direkt patientarbete. Tidningen Vårdfokus sammanställde 
2018 statistik baserad på inrapportering till Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR). Antalet chefer, handläggare och administratörer hade 
mellan åren 2010 och 2017 ökat med nära 36 procent, eller drygt 
8 000 årsarbetare (vårdadministratörer som direkt avlastar vården in-
gick inte).4 Räknat till antal årsarbetare ökade antalet läkare i landet 
under samma tidsperiod med nära 4 000, motsvarande 16 procent. Sjuk-
sköterskor, specialistsjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköter-
skor och biomedicinska analytiker ökade tillsammans drygt 2 pro-
cent. Det kan jämföras med en befolkningstillväxt på drygt 7 procent 
under samma tid.5 
  

 
2 McKinsey & Company 2019. Tid till vård ger vård i tid. Hur möjliggör vi en bättre användning 
av läkarens tid och en ökad produktivitet? (Enkätundersökning i samverkan med Sveriges läkar-
förbund). 
3 Anskär, E. 2019. Linköping Studies in Health Sciences, Thesis No. 136. Time flies in primary 
care, s. 4. 
4 Vårdfokus. 2018. Fler styr och räknar – färre vårdar patienter. 21 maj 2018. 
5 Läkartidningen. 2018. Administrativ personal har gått om antalet läkare i vården – med råge. 
24/2018. 
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Läkartidningen har mer nyligt ånyo granskat utvecklingen. Grup-
pen chefer, handläggare och administratörer (undantaget vårdadmi-
nistratörer som direkt avlastar vården) har mellan 2018 och 2020 
ökat med drygt fem procent i hela landet, enligt Läkartidningens 
statistik hämtad från SKR. Läkare, barnmorskor och sjuksköterskor 
har under samma period blivit drygt tre procent fler.6 

Tid kan frigöras för kärnverksamhet. En möjlighet att frigöra tid 
är ett effektivare intygsarbete. I dag utfärdas över 200 olika typer av 
intyg inom hälso- och sjukvården.7 Det har beräknats att sjukvårdens 
medarbetare lägger ner i storleksordningen tre miljoner arbetstim-
mar varje år på intygshantering.8 I kapitel 9 lämnar utredningen be-
dömningen att regeringen bör ge en myndighet i uppdrag att ta fram 
en handlingsplan över de statliga insatser som krävs för att åstad-
komma en mer effektiv och sammanhållen intygshantering inom 
hälso- och sjukvården. 

Icke nödvändig administration måste minimeras. På samma sätt 
som att alla i vården bör fråga patienterna ”Vad är viktigt för dig?” 
borde alla vårdens ledningar inför beslut fråga sig och sina med-
arbetare ”Är detta viktigt för kärnverksamheten?” 

Administratörer bör utföra sådana arbetsuppgifter som inte kräver 
vårdande personal men som direkt avlastar vården så att legitime-
rad sjukvårdspersonal kan ägna sig åt patienterna, det vill säga kärn-
verksamheten. 

Köerna blir allt längre 

Varför har Sverige väntetider? Den frågan har ofta ställts till utred-
ningen. Ibland åtföljs den av kommentaren att bara vi vet varför kan 
vi ta bort väntetiderna. Frågan skulle kunna formuleras: Varför har 
Sverige haft väntetidsproblem och köer sedan 1960-talet och varför 
försämras läget trots stora ekonomiska satsningar, överenskommel-
ser mellan staten och SKR och lagstadgad vårdgaranti? 

Utredningen har tyvärr inte funnit några analyser som ger säkra 
och välunderbyggda svar på den senare frågan. En del underlag om 

 
6 Läkartidningen. 2022. Fortsatt ökning av administratörer – några regioner går mot strömmen. 
https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2022/01/fortsatt-okning-av-administratorer-
nagra-regioner-gar-mot-strommen/21 januari 2022. 
7 Inera. 2020. Intygstjänster 2020. 
8 E-hälsomyndigheten. 2020. Elektroniska läkarintyg, en förstudie. 
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vad som kan medföra väntetider redovisas i kapitel 3. Men inget för-
klarar obalansen mellan in- och utflöde ledande till långa väntetider 
ända sedan 1960-talet, varför väntetiderna försämrats sedan flera år 
innan pandemins start eller varför alla insatta åtgärder av regionerna 
och staten inte har lyckats vända trenden. Årliga överenskommelser 
med SKR under hela 2000-talet, med ekonomiska medel till regio-
nerna, och lagstadgad vårdgaranti har inte lyckats åtgärda problemet. 
Tvärtom har det utvecklats en syn på vårdgarantins gränser som 
målsättningar att ta sikte på snarare än den yttersta gräns inom vil-
ken medicinska prioriteringar ska ske. Det har medfört kontinuer-
ligt överskridande av vårdgarantins författningsreglerade tidsgränser 
från regionernas sida, ett överskridande som inte medfört någon 
åtgärd. I kapitel 3 visar också utredningen att köerna i specialiserad 
vård fortsätter förlängas då inflödet fortsatt är högre än produk-
tionen i regionerna. Ekonomiska medel för uppdämda vårdbehov 
har inte påverkat detta och prestationsmedel hösten 2021 har visser-
ligen lett till omfördelning till förmån för långväntare men samtidigt 
har kön förlängts. 

Till det kommer att svensk vård i allra högsta grad är ojämlik och 
att SKR har misslyckats med att samordna regionerna i att efterfölja 
goda exempel. För det finns regioner eller verksamheter inom regio-
ner som har lyckats bättre än andra men deras arbetssätt och till-
gänglighetskoncept har övriga inte tagit fasta på. Många hoppas att 
omställningen till nära vård ska vara nyckeln men omställningen går 
mycket långsamt framåt. 

Utredningen har under hela utredningstiden frågat sig vad som 
kan göras för att vända trenden och menar att lösningen till del finns 
i medarbetarnas engagemang, i ledarskapet och i att satsa på kärnverk-
samheten som beskrivits ovan.  

Men dessutom måste regionerna som har ansvaret för tillgänglig-
heten intensifiera sin produktions- och kapacitetsplanering, sam-
verka med andra regioner i att finna effektiva arbetssätt och lösningar, 
fortsätta digitaliseringsutvecklingen samt nyttja befintliga och sluta 
ytterligare avtal med andra vårdgivare. Regionerna bör informera 
patienter bättre om vårdgarantin och patientens möjlighet att få vård 
av annan vårdgivare och ta vara på patientens eget önskemål om 
patienten hittat vårdgivare med ledig kapacitet. I kapitel 4 finns flera 
förslag för att stärka patientens ställning och tydliggöra regionernas 
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ansvar för att hjälpa patienten när de yttersta tidsgränserna i vård-
garantin inte kan hållas. 

Regeringen har efter utredningens delbetänkande Vägen till ökad 
tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan (SOU 2021:59) 
avsatt 2 miljarder kronor till regionerna bland annat som stöd för 
produktions- och kapacitetsplanering och givit Socialstyrelsen i upp-
drag att stödja regionerna i deras arbete med produktions- och kapa-
citetsplanering.9 Regeringen har också aviserat en tilläggsöverenskom-
melse med SKR senast 1 maj 2022. Den planeras innehålla ytterligare 
konkreta insatser som regionerna ska genomföra i syfte att stärka sin 
samverkan kring stödjande funktioner för patienter kopplade till vård-
garantin och väntetider, till exempel vårdlotsar och vårdgarantikans-
lier.10 I mars 2022 beslutade regeringen om ett uppdrag till E-hälso-
myndigheten att göra en förstudie om hur ett nationellt vårdsöksystem 
kan utvecklas, organiseras och förvaltas i statlig regi.11 

Samverkan mellan staten och regionerna 

Som utredningen redogjort för i delbetänkandet krävs en långsiktig 
och strategisk samverkan mellan staten och regionerna för att lyckas 
vända den negativa utvecklingen för väntetiderna och köerna. Poli-
tisk enighet kring högsta prioritet för tillgänglighet måste eftersträvas. 
Staten och regionerna måste ha en gemensam bild av nuvarande läge 
och vara överens om lång- och kortsiktiga mål, vilka insatser som 
behövs, vem som har ansvaret för dessa och hur det ska följas upp. 

Regionerna ska i enlighet med Överenskommelsen om ökad till-
gänglighet 2022 fortsätta arbetet med sina regionala handlingsplaner 
och precisera tidsatta och mätbara kort- och långsiktiga mål.12 

Socialstyrelsen har i mars 2022 fått regeringens uppdrag att stra-
tegiskt, långsiktigt och kontinuerligt följa upp och föra dialog om 
hälso- och sjukvårdens tillgänglighet, med fokus på väntetider och 
vårdköer. Socialstyrelsen ska inledningsvis ta fram en plan för arbe-

 
9 Regeringsbeslut S2022/00456. Uppdrag att fördela medel till regionerna för hantering av de upp-
dämda vårdbehoven och Regeringsbeslut S2022/01373. Uppdrag att stödja och stärka regionernas 
produktions- och kapacitetsplanering samt lämna förslag på målvärden för antalet vårdplatser. 
10 Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2022, Överenskommelse mellan staten och Sveriges 
Kommuner och Regioner. 
11 Regeringsbeslut S2022/01372. Uppdrag att genomföra en förstudie om hur ett nationellt vård-
söksystem kan utvecklas, organiseras och förvaltas. 
12 Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2022, Överenskommelse mellan staten och Sveriges 
Kommuner och Regioner. 
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tet, beskriva hur uppföljning ska ske av regionernas handlingsplaner 
och hur det ska ligga till grund för årlig dialog mellan region och myn-
dighet.13 

Att följa upp är viktigt på alla nivåer och väntetidsdata behöver 
hålla hög kvalitet och vara lätt tillgänglig. Staten behöver vässa sin 
egen uppföljning så att alla myndigheters uppföljning används till-
sammans med regionernas nulägesrapporter och årsrapporter som 
underlag för de dialoger som ska ske med varje region. Dialogerna, 
som ska inledas 2023, ska ske vid årliga platsbesök och det är viktigt 
enligt utredningen att dialoggruppen består av personer med hög legi-
timitet i hälso- och sjukvården. 

Staten, regionerna och kommunerna måste också gemensamt driva 
omställningen till nära vård i mål. 

Omställningen kräver hela vårdens medverkan 

Sedan några år pågår omställningen till nära vård. Begreppet är oklart 
för många men enligt regeringens proposition 2019/20:164 Inrikt-
ningen för nära och tillgänglig vård – en primärvårdsreform, beskrivs 
målet så här:  

Hälso- och sjukvården bör ställa om så att primärvården är navet i vården 
och samspelar med annan hälso- och sjukvård och med socialtjänsten. 
Målet med omställningen av hälso- och sjukvården bör vara att patien-
ten får en god, nära och samordnad vård som stärker hälsan. Målet bör 
också vara att patienten är delaktig utifrån sina förutsättningar och pre-
ferenser och att en effektivare användning av hälso- och sjukvårdens re-
surser ska kunna uppnås.14 

För att nå målet är det viktigt att kontinuitet, delaktighet och till-
gänglighet stärks. Att vården bedrivs effektivt är nödvändigt för att 
lyckas med omställningen. 

I överenskommelsen om en god och nära vård för 2022 skriver 
parterna att en strategisk samverkan mellan regeringen och SKR är 
nödvändig för att omställningen till nära vård ska vara hållbar. Sam-
verkan ska bidra till omställningen samt främja utvecklingen mot 
målbilden och uppföljningen av omställningen. Parterna ska gemen-
samt förvalta målbilden. För den beskrivna samverkan har två mål 

 
13 Regeringsbeslut S2022/01664. Uppdrag att strategiskt, långsiktigt och kontinuerligt följa upp 
och föra dialog om hälso- och sjukvårdens tillgänglighet. 
14 Prop. 2019/20:164. Inriktningen för nära och tillgänglig vård – en primärvårdsreform, s. 1.  
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satts upp: Senast 2022 ska formerna för den strategiska samverkan 
på tjänstepersonsnivå vara etablerad och Socialdepartementets och 
SKR:s politiska ledningar ska gemensamt ha inlett ett samarbete för 
att tillsammans främja omställningen. 

I överenskommelsen anges också att en central del i samverkan är 
att regionen och kommunerna i respektive län har en gemensam mål-
bild för omställningen samt en struktur för hur omställningen ska ut-
vecklas och följas upp. Samverkan bör inte bara ske mellan regionernas 
och kommunernas primärvård utan också med andra berörda verk-
samheter och aktörer, till exempel tandvården, socialtjänsten, skolan 
och dess elevhälsa, företagshälsovården, den specialiserade vården samt 
med aktörer inom det civila samhället och genom samordnings-
förbunden.15 

Det är viktigt att inte bara vårdens medarbetare utan invånarna 
förstår hur målet ser ut för omställningen av vården. Min uppfatt-
ning är att så inte är fallet i dag. Arbetet hittills ger ett intryck av att 
ha börjat top-down och ännu inte nått medarbetarna eller invånarna. 
En del regioner har tagit fram egna målbilder, men majoriteten har 
gjort det tillsammans med kommunerna i länet. Det är tydligt att på 
övergripande politisk och tjänstemannanivå pågår ett arbete för sam-
verkan mellan regioner och kommuner. I de målbilder som i feb-
ruari 2022 går att ta del av via SKR är följande nyckelord vanliga: hälsa, 
levnadsvanor, egenvård, kontinuitet, patient som medskapare, söm-
lös vård.16 Det blir tydligt att en del av omställningen handlar om en 
omställning till personcentrerad vård där patientens delaktighet i vår-
den är central. Den delen beskrivs gälla den nära vården men nyckel-
orden är giltiga också för hela den specialiserade vården inklusive hög-
specialiserad vård. 

Regeringen och SKR bör inom ramen för sin samverkan överväga 
att förtydliga en nationell uppföljningsbar målbild för hela vården 
samtidigt som regioner och kommuner tillsammans bör arbeta med 
färdplaner till 2027 med delmål och årlig uppföljning. Fortsatt arbete 
måste utgå från patientens behov och situation och i högre grad ta 
vara på vårdens medarbetares engagemang. Medarbetarna behöver 
kunna följa omställningens resultat – det är viktigt att kunna se för-
flyttningar! Om så inte sker förstärks lätt den uppfattning som jag 

 
15 God och nära vård 2022, En omställning av hälso- och sjukvården med primärvården som nav, 
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner. 
16 SKR. Information erhållen februari 2022. 
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ofta hör från vårdens medarbetare i primärvården – ”det händer inget, 
vi ser inga ekonomiska förstärkningar men vi får större uppdrag, det 
finns kortsiktiga projekt som läggs ner när tillfälliga pengar är slut 
men ingen långsiktig satsning”. Den specialiserade vårdens medarbe-
tare ger ofta en bild av att omställningen knappast kommer att be-
röra dem. En förutsättning för att lyckas med omställningen är dock 
att arbetet sker i samverkan mellan specialiserad vård och primärvård. 
I kapitel 5 lägger utredningen förslag som ska stimulera sådan sam-
verkan och leda till nya arbetssätt. 

En annan del av omställningen till nära vård handlar om att primär-
vårdens tillgänglighet och medborgarnas förtroende för primärvården 
måste öka. Framför allt måste patienter med kroniska och många 
sjukdomar tas om hand bättre än i dag. För att klara det måste antalet 
verksamma allmänläkare i primärvården öka så att alla patienter se-
nast 2027 erbjuds en fast läkarkontakt. Med ansvar för ett rimligt 
antal patienter och möjlighet att erbjuda patienterna kontinuitet kan 
arbetsmiljön förbättras så att det blir attraktivt att arbeta på vård-
central. I kapitel 6 lägger utredningen förslag om regionaliserad läkar-
utbildning vilket på sikt kan påverka rekryteringen till allmänmedicin 
och innebära möjligheter till en mer jämlik bemanning av primär-
vården över landet. 

Team med många olika kompetenser bör finnas i både den re-
gionala och kommunala primärvården. Teamen bör erbjuda en fast 
vårdkontakt för samordning av patientens olika vård om patienten 
behöver eller önskar det. Det är särskilt viktigt för multisjuka patien-
ter och patienter med kronisk sjukdom som kräver många vård-
kontakter men även för barn och unga med psykisk ohälsa. Det kan 
underlätta även för den specialiserade vården om patienter har en fast 
vårdkontakt i primärvården. Invånarna bör ha möjlighet att få kontakt 
med primärvården veckans alla dagar och för icke-kontorstid finns 
olika sätt att samverka för att täcka även den tiden. Samverkan mel-
lan den regionala och kommunala vården behöver öka och lokala 
lösningar för att nyttja varandras kompetens bör åstadkommas. 

Den här förändringen görs inte heller utan samverkan med spe-
cialiserad vård. Nya arbetssätt måste användas. Samtidigt måste kun-
skapsstöd omfatta all vård från kommunal och regional primärvård 
till och med högspecialiserad vård. Vårdens professioner måste till-
sammans ta ansvar för hela vårdkedjan. Samtidigt måste patienterna 
ges verktygen att vara delaktiga i sin egen vård så långt som den en-
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skilde kan och vill. I kapitel 5 finns de bedömningar och förslag ut-
redningen lägger för att med en pusselbit bidra till att ge patienterna 
förutsättningar för att vara delaktiga i sin vård och ge vårdens med-
arbetare möjlighet att följa och känna delaktighet i omställningen. 

Kommer en väldimensionerad tillgänglig primärvård med god kon-
tinuitet och delaktiga patienter att även hjälpa den specialiserade vår-
dens köer och väntetider? Jag är övertygad om att en väl fungerande 
primärvård med tillit och god tillgänglighet kommer att göra det. Be-
lastningen på den specialiserade vårdens akutmottagningar kommer 
att minska, omhändertagandet i hemsjukvården kommer att avlasta 
specialiserad vård, det meningslösa sökandet ”vart ska jag vända mig?”, 
”vem ger mig svar?”, ”var är min remiss?”, ”kan jag få min undersökning 
snabbare?” och så vidare kommer att minska. Nya arbetssätt vad gäller 
remittering av patienter, som exempelvis digital specialistkonsult17 
och vårdkoordinator i standardiserade vårdförlopp, kommer att ut-
vecklas och effektivisera vården. Men det kommer också att finnas in-
slag av ökade krav på den specialiserade vården med en väl funge-
rande primärvård som sannolikt ställer allt fler diagnoser. 

När primärvården ska vara basen och navet för vården måste ock-
så forskning, utbildning och utveckling (FoUU) finnas i en annan 
omfattning i en tydligare forskningsmiljö än i dag. Därför föreslår 
utredningen i kapitel 6 en omfattande statlig satsning på FoUU i 
primärvården. 

Digitala arbetssätt är här för att stanna 

I delbetänkandets Utredaren har ordet skrev jag om förtroendeklyftan 
som uppstått mellan nätläkarbolagen och regionernas primärvård i 
egen regi. En förtroendeklyfta som jag upplever beror på både två 
helt olika bilder av nätläkarpatienternas behov av vård och på den 
ekonomiska ersättning som utgår för digitala besök hos bolagen. 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys skriver i sin nyligen 
lagda rapport Besök via nätet att: 

– digitala vårdbesök används främst av barn och yngre vuxna, stor-
stadsbor, personer som inte har någon kronisk sjukdom och per-
soner med relativt goda socioekonomiska förhållanden. För fysiska 
besök gäller i princip det omvända, 

 
17 SOU 2021:59. Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan, s. 229. 
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– regionernas besöksersättning till digitala vårdgivare är lägre än 
vad ett fysiskt besök på en vårdcentral i genomsnitt kostar regio-
nerna, 

– digitala läkarbesök ersätter i viss utsträckning fysiska läkarbesök 
i primärvården, men de skapar också ny konsumtion, 

– den digitala vården verkar ha medfört ökade kostnader för regio-
nerna, trots lägre snittkostnad för digitala besök och trots att de 
delvis ersätter fysiska besök. Det beror dels på att en del ny kon-
sumtion uppstått, dels på att minskningen av besök vid vårdcen-
tralerna inte lett till minskad ersättning samtidigt som nytillkomna 
vårdkontakter hos digitala vårdgivare medfört ökad ersättning.18 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys generaldirektör sa i en 
intervju i Dagens Medicin: 

Vi har väldigt dålig kläm på effektiviteten, vilken kvalitet och vilket inne-
håll som finns i de här vårdbesöken och vilket bidrag till hälsan de med-
för. Vi har inte uppföljningssystem på plats.19 

För att bättre kunna utvärdera effekterna av den digitala vården vill 
myndigheten att digitala vårdbesök ska ingå i det nationella patient-
registret som planeras för primärvården.20 

En annan fråga som också kräver en lösning snarast är ersättning 
av besök hos nätläkarbolag. I dag ersätts besök hos de nationella nät-
läkarbolagen via utomlänsersättning i enlighet med riksavtalet om 
utomlänsvård. SKR:s styrelse rekommenderade 2019 regionerna att 
tillämpa gemensamma utomlänsersättningar för digitala vårdtjänster 
i primärvården.21 

Ihop med att riksdagen 6 april 2022 beslutade om förslagen i 
proposition 2021/22:72 Ökad kontinuitet och effektivitet i vården – 
en primärvårdsreform riktade riksdagen också två tillkännagivanden 
till regeringen. Det ena handlade om att regeringen bör ta fram natio-

 
18 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2022. Besök via nätet, Resursutnyttjande och jäm-
likhet kopplat till digitala vårdbesök, rapport 2022:1. 
19 Dagens Medicin. 2022. Ny rapport: Hög tid att ersättningen till nätläkare styrs upp. 
www.dagensmedicin.se/vardens-styrning/digitalisering/ny-rapport-hog-tid-att-ersattningen-
till-natlakare-styrs-upp/, 18 februari 2022. 
20 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2022. Besök via nätet, Resursutnyttjande och jäm-
likhet kopplat till digitala vårdbesök, rapport 2022:1. 
21 SKR. 2014. Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer med giltighet fr.o.m. den 1 januari 2015 
och SKR. 2019. Meddelande från styrelsen – Utvecklingen av digitala vårdtjänster, daterad 2019-
06-14. 
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nella principer för ersättningar och avgifter i primärvården som byg-
ger på behovsprincipen. Regeringen bör enligt det andra tillkänna-
givande också ge en lämplig myndighet i uppdrag att ta fram förslag 
till nationella ersättningssystem för digital vård. Som bakgrund anförs 
att digital vård som inte är en integrerad del av en vårdkedja inte bör 
ersättas som utomlänsvård.22 

För att digitala besök inte ska ske i onödan behöver invånarna 
ökad kunskap om vilken information man kan få via 1177.se om 
hälsotillstånd, egenvård och när man behöver söka vård. Det behövs 
också forskning om för- och nackdelar med digitala vårdbesök. 
Under pandemin har framför allt fördelarna synts men det kan också 
finnas långsiktiga nackdelar som behöver hanteras. 

Sammanfattningsvis konstaterar jag att många frågor behöver lösas 
för att digitala besök ska finna sin värdeskapande plats i vården. Det 
är angeläget att så sker då alla nog är ense om att digitala besök i vården 
uppskattas av många och har kommit för att stanna! 

Arbetet med barn och ungas psykiska hälsa  
behöver nytt fokus 

Tillgängligheten för barn och unga med psykisk ohälsa debatteras 
livligt. Väntetiderna till såväl första bedömning som utredning och 
behandling är alldeles för långa. Barn och unga med psykisk ohälsa 
som får vänta länge på att bli omhändertagna eller på insatser riskerar 
att utveckla allvarligare symtom. Till utredningen har framförts att 
skolan många gånger ställer krav på diagnos för att göra insatser för 
eleverna. Det leder till ibland onödiga utredningar när eleven i stället 
kanske kan få hjälp av en insats utan utredning. Fokuseringen på 
neuropsykiatriska utredningar riskerar att tränga undan annan viktig 
vård för barn och unga enligt regionala erfarenheter framförda till 
utredningen. Regionerna upphandlar utredningar för att korta köerna 
men kön riskerar att förskjutas till behandling. Kontinuiteten blir 
lidande, personalen inom barn- och ungdomspsykiatri (BUP) är hårt 
ansträngd och flyr. Enligt uppgifter till utredningen vill en del patien-
ter numera också bli av med den neuropsykiatriska diagnos de en gång 

 
22 Socialutskottet. Betänkande 2021/22:SoU22. Ökad kontinuitet och effektivitet i vården – en 
primärvårdsreform och riksdagsskrivelse 2021/22:225. 
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fått efter lång väntan. Sammanfattningsvis är allt beskrivet faktorer 
som kan leda till att produktiviteten och effektiviteten blir för låg. 

Omhändertagandet och vården av barn och unga med psykisk 
ohälsa är otillfredsställande trots att stora ansträngningar gjorts av 
staten, SKR och regionerna under många år för att komma till rätta 
med problemen. I kapitel 7 och bilaga 6 beskriver utredningen de 
statliga satsningar för att förbättra tillgängligheten till vård för barn 
och unga med psykisk ohälsa som gjorts genom åren. 

Dessutom fungerar inte uppföljningen av målsättningen om en 
förstärkt vårdgaranti inom BUP och inte heller registreringen i vänte-
tidsdatabasen på ett tillfredställande sätt. Säkert kan sägas att målupp-
fyllnaden är, med några få undantag, låg av den i överenskommelse 
fastslagna skärpta målsättningen. Uppföljningen av första linjen är 
ytterst bristfällig och kan inte dras slutsatser av. Resultaten som redo-
visas i databasen skiljer sig kraftigt åt mellan regionerna.  

Barn och ungas psykiska hälsa är viktig framför allt för alla de 
barn och unga som behöver hjälp här och nu och deras närstående 
men också för allas vår framtid. Inte minst av detta skäl är den också 
politiskt prioriterad. Min bedömning är att området barn och ungas 
psykiska hälsa skulle kunna använda erfarenheterna från cancer-
området. Ett långvarigt statligt stöd och samverkan med regionerna 
har inom cancerområdet medfört klara förbättringar av vården och 
för patienterna.23 

Barn och ungas psykiska hälsa skulle på samma sätt behöva en 
nationell strategi som är konkret och praktiskt användbar på det sätt 
som den nationella cancerstrategin varit i ett tiotal år.24 Strukturer 
bör skapas för att hålla ihop det professionella arbetet lokalt – regio-
nalt – nationellt. Professionerna bör samverka nationellt för hela vård-
kedjan – det är viktigt att också primärvård25 deltar tillsammans med 
BUP i det nationella arbetet. Satsningar bör göras på kunskapsstöd i 
form av exempelvis vård- och insatsprogram och personcentrerade 
och sammanhållna vårdförlopp för hela vårdkedjan och även på kun-
skapsstöd för symtomkomplex så att tidiga och stegvisa insatser blir 
verklighet. Primärvården och BUP måste samverka regionalt och 

 
23 Socialstyrelsen. 2016. Uppbyggnaden av regionala cancercentrum – En samlad bedömning från 
fyra års uppföljning. 
24 SOU 2009:11. En nationell cancerstrategi för framtiden.  
25 Barn med lindriga och måttliga symtom på psykisk ohälsa omhändertas av Första linjens vård 
i många regioner. Första linjens vård är ett primärvårdsuppdrag men vårdenheten kan vara 
organiserad på olika sätt inom såväl primärvård som specialiserad vård. 
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lokalt och bör triagera gemensamt. Skolan är en betydelsefull part 
för barn och ungas välmående. I kapitel 7 lämnar utredningen en be-
dömning om statligt stöd för att ta fram nya arbetssätt för samverkan 
mellan primärvård, BUP och elevhälsan. 

Barn och unga med psykisk ohälsa bör alltid ha en fast vårdkon-
takt och en vårdplan, erfarenheter finns att hämta från cancervårdens 
arbete med kontaktsjuksköterska och Min vårdplan cancer. Profes-
sionerna bör ta fram gemensamma och tydliga uppföljningsrutiner 
från såväl vårdadministrativa system som kvalitetsregister. För att 
arbeta inom området barn och ungas psykiska hälsa med de erfaren-
heter som varit framgångsrika på cancerområdet behövs långsiktig 
samverkan mellan staten och kunskapsstyrningsorganisationen. 

I kapitel 7 finns utredningens bedömningar som fokuserar på tidiga 
insatser för barn och ungas psykiska hälsa och samverkan i hela vård-
kedjan. Då kan BUP fokusera på de svårast sjuka och sin konsulta-
tiva roll och väntetiderna förkortas. 

Lagstadgad vårdgaranti behövs och ska följas 

En lagstadgad vårdgaranti har funnits sedan 2010. Då vårdgaranti-
lagen infördes var den föregången av ett antal år med vårdgarantier 
som reglerades genom överenskommelser mellan staten och dåva-
rande Landstingsförbundet. Vårdgarantin reglerar inte om vård ska 
ges, vilken vård som ska ges eller kvaliteten på den vård som ges. 
Vårdgarantin definierar endast den yttersta tidsgränsen inom vilken 
medicinsk prioritering ska ske. Det betyder att ALLA patienter ska 
få sin vård inom vårdgarantins preciserade gränser, även de med de 
lägsta behoven. Utredningen konstaterar att det genom åren utveck-
lats en syn på vårdgarantins gränser snarare som målsättningar än 
som de författningsreglerade yttersta tidsgränser de faktiskt är. Det 
tycks som att såväl staten som regionerna genom åren accepterat att 
inte vårdgarantin följs, trots att det faktiskt är överträdelser av för-
fattningskrav som begås när en patient inte får sin vård inom tids-
gränserna. 

Utredningens uppfattning är att den lagstadgade vårdgarantin både 
behövs och behöver utvidgas och förbättras – detta finns beskrivet i 
kapitel 4. Förslagen som utredningen lägger stärker patientens ställ-
ning genom att utöka vårdgarantin till fler delar av vårdkedjan, gör den 
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mer relevant för fler patientgrupper och tydliggör den befintliga be-
stämmelsen om att regionen ska se till att patienten får vård hos en 
annan vårdgivare inom vårdgarantins tidsgränser. Förslagen ska också 
stimulera regionerna till en längre framförhållning i vårdens planer-
ing och schemaläggning. Om inte vården kan ges inom vårdgarantins 
tidsgräns hos den aktuella vårdgivaren är det i fråga om viss vård 
regionens skyldighet att hjälpa patienten vidare till en annan vård-
givare – och denna skyldighet inträder redan efter 14 dagar om patien-
ten inte lämnats information om tidpunkten för vården innan dess. 

För att hälso- och sjukvården bland annat ska kunna produktions- 
och kapacitetsplanera, successivt arbeta bort de så kallade långväntarna, 
sluta avtal med andra vårdgivare, informera vårdens medarbetare om 
kommande regler och förbereda uppföljning föreslår utredningen 
ikraftträdande av föreslagna förändringar gällande vårdgarantin den 
1 januari 2025. Lagen ska vara en garanti för patienterna men en lag-
ändring i sig medför inga kortare köer utan det åstadkoms av arbetet 
som genomförs för att följa den. 

När lagar och förordningar gällande hälso- och sjukvården över-
träds får det inte säkert någon påföljd.26 I utredningens delbetänkande 
visade utredningen hur vårdgarantin inte bara överskridits kontinuer-
ligt utan dessutom att försämring skett år från år27 och detta utan på-
följd. 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) redogör i sin rapport 
Tillsyn av tillgänglighet i hälso- och sjukvård 2021 för vad dålig till-
gänglighet kan leda till. Bristande tillgänglighet kan leda till patient-
säkerhetsrisker och ökad risk för att drabbas av vårdskada, men det 
kan till exempel också leda till sämre psykisk hälsa, inkomstbortfall 
och minskat förtroende för hälso- och sjukvården hos både patienter 
och närstående. Riskerna kan uppstå både när tillgängligheten till vår-
den på lika villkor brister, och när väntetiderna i vården är för långa.28 

Staten måste ha verktyg för att följa upp beslutad lag och förord-
ning och agera när sådana överträds. Utredningen anser att det är 
angeläget att IVO inom ramen för gällande regelverk genomför ade-
kvata tillsynsåtgärder för att kontrollera efterlevnaden av vårdgarantin. 
För att tillsynen av vårdgarantin ska bli så effektiv som möjligt är det 
viktigt att IVO nyttjar samtliga åtgärder som är möjliga att använda.  

 
26 Svenska Dagbladet. 2022. Systematiska lagbrott i styrningen av sjukvården, debattartikel 
12 februari 2022. www.svd.se/a/V9rLmr/lakare-systematiska-lagbrott-istyrningen-av-varden. 
27 SOU 2021:59. Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan, s. 77–109. 
28 Inspektionen för vård och omsorg. 2021. Tillsyn av tillgänglighet i hälso- och sjukvård. 
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Ett långvarigt problem måste lösas 

Regionerna är ansvariga för tillgängligheten och därmed väntetider 
och köer. Om staten ska kunna påverka tillgängligheten krävs den 
långsiktiga, strategiska samverkansväg mellan regionerna och staten 
som utredningen pekade ut i delbetänkandet. Om det inte kommer 
till stånd en tydlig samverkan mellan regionerna och staten för att lösa 
väntetider och vårdköer är, enligt min uppfattning, statens möjlighet 
att påverka situationen i dag marginell. På en direkt fråga om hur 
staten kan påverka regionerna svarade också statsminister Magdalena 
Andersson i en intervju att statens möjligheter är begränsade – det 
handlar om att styra med ekonomiska incitament.29 Ekonomiska in-
citament genom överenskommelser har dock använts på tillgänglig-
hetsområdet i många år utan att problemen med väntetiderna har lösts. 

Utredningen anser att en långsiktig samverkan mellan staten och 
regionerna tillsammans med en vassare statlig uppföljning måste 
genomföras nu, i kombination med att bland annat följande åtgärder 
bör vidtas: 

• Etablera arbetssätt som omfattar erfarenheterna av pandemiarbetet 
med medarbetarnas engagemang och satsning på kärnverksamhet. 

• Intensifiera arbetet med produktions- och kapacitetsplanering i 
syfte att nå balans mellan in- och utflöde av patienter. 

• Såväl staten som regionerna bör fortsättningsvis agera utifrån att 
den lagstadgade vårdgarantin handlar om yttersta tidsgränser och 
inte målsättningar. 

• Säkerställa att ändamålsenlig tillsyn kommer till stånd. 

Om ovanstående och andra av utredningen föreslagna åtgärder som 
regeringen beslutat om inte kommer till stånd eller har avsedd effekt 
på väntetider och köer kommer det sannolikt krävas mer genom-
gripande förändringar. Utredningen har ju haft som utgångspunkt 
att lägga förslag inom ramen för nuvarande grundläggande struktur 
för hälso- och sjukvården, men i ett sådant läge anser jag att den bör 
ifrågasättas. Många menar att indelningen i 21 regioner inte längre är 
funktionell utan att de 21 borde ersättas av större och färre regio-

 
29 TV4. Efter fem .9 februari 2022. 
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ner.30 Kan färre regioner leda till en mer effektiv vård? Skulle vården 
bli mer jämlik? Skulle samverkan med staten bli bättre? Skulle regio-
nerna i högre utsträckning förmå fatta och följa gemensamma beslut? 

För att hitta vägledning kan det finnas skäl för staten att rikta 
blicken mot grannlandet Danmark. I kapitel 4 beskriver utredningen 
vad vårdgarantin i Danmark innehåller. Utredningen har inte gjort 
någon genomlysning av vad som medfört att Danmark klarar att 
hålla en skarpare vårdgaranti än den vi har i Sverige eftersom en sådan 
genomlysning bör omfatta hela det danska hälso- och sjukvårds-
systemet. Många pekar på patienternas rätt att få vård på andra sjuk-
hus om vårdgivaren inte kan följa lagen. I Danmark kan patienten själv 
välja annan offentlig eller privat vårdgivare om regionen inte kan er-
bjuda utredning eller sjukhusbehandling inom en månad. I Sverige ska 
regionerna hjälpa alla patienter som inte kan få vård inom vårdgaran-
tins yttersta gränser till annan vårdgivare, se kapitel 4, avsnitt 4.4.13. 
Men i både Danmark och Sverige gäller att alternativa privata vård-
givare ska ha avtal. I Danmark ska regionen hjälpa patienten vidare 
vid cancer och ischemisk hjärtsjukdom om vård inte kan ges inom 
en fastställd kortare maximal väntetid. Om regionen i Danmark inte 
klarar det är regionen skyldig att vända sig till Sundhedsstyrelsen 
(dansk motsvarighet till Socialstyrelsen) om patienten önskar det. 
Sundhedsstyrelsen ska då försöka att finna vård till patienten inom 
eller utom landet inom den fastställda maximala väntetiden.31  

Min bedömning är att det dessutom är många andra faktorer som 
är en förutsättning för Danmarks kortare väntetider. Det kan handla 
om att staten finansierar och styr vården genom avtal med de fem 
regionerna, att den specialiserade vården är nivåstrukturerad i tre 
nivåer, hur primärvården samverkar med sjukhusvården eller en annan 
respekt för lagen som reglerar vårdgarantin. 

Jag har då och då under utredningens gång ställt mig frågan om 
det kommunala självstyret väger för tungt i förhållande till statligt 
inflytande när ett så viktigt område som tillgänglig hälso- och sjuk-
vård har visat så långvariga problem. Priset för det betalar i så fall 
patienterna, som inte får utlovad vård inom författningsreglerade 
tidsgränser. 

 
30 Dagens Samhälle. 2022. Inför större regioner och starkare länsstyrelser. Ett flertal statliga 
utredare. 17 februari 2022. 
31 §§ 7–8 och §§ 10–11 bekendtgørelse om maksimale ventetider ved behandling af kræft og 
visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme (BEK nr 584 af 28/04/2015). 
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Oavsett vem som i framtiden ansvarar för vården måste ledar-
skapet och arbetsinnehållet vara sådant att medarbetarna är stolta 
över den vård de ger, att de känner engagemang och arbetsglädje och 
stannar på sin arbetsplats. Detta tillsammans med god kontinuitet 
och delaktiga välinformerade patienter har förutsättning att leda till 
god och tillgänglig vård. 
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1 Författningsförslag 

1.1 Förslag till lag om ändring i patientlagen 
(2014:821) 

Härigenom föreskrivs i fråga om patientlagen (2014:821)  
dels att 2 kap. 3 och 4 §§ samt 3 kap. 2 § ska ha följande lydelse,  
dels att det ska införas två nya paragrafer, 3 kap. 8 § och 5 kap. 1 a §, 

av följande lydelse.  
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

2 kap. 
3 §1 

Enligt 9 kap. 1 § hälso- och 
sjukvårdslagen (2017:30) ska 
patienter erbjudas en vårdgaranti. 
Den ska innehålla en försäkran om 
att den enskilde inom viss tid får 

Enligt 9 kap. 1 § hälso- och 
sjukvårdslagen (2017:30) ska 
patienter erbjudas en vårdgaranti. 
Enligt 9 kap. 1 a § samma lag ska 
den enskilde  

1. inom ramen för verksamhet 
som utgör primärvård inom viss 
tid få 

1. kontakt med primärvården, a) kontakt med en vårdgivare, 
2. en medicinsk bedömning 

av läkare eller annan legitimerad 
hälso- och sjukvårdspersonal 
inom primärvården, 

b) en medicinsk bedömning 
av läkare eller annan legitimerad 
hälso- och sjukvårdspersonal, 

 c) en undersökning, och 
 d) en behandling, 

 
1 Senaste lydelse 2018:554. 
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 2. inom ramen för verksamhet 
som utgör specialiserad vård inom 
viss tid få 

3. besöka den specialiserade vår-
den, och 

a) en medicinsk bedömning av 
läkare eller annan legitimerad 
hälso- och sjukvårdspersonal, 

 b) en undersökning, och 
4. planerad vård. c) en behandling, 
 3. inom viss tid få information 

om tidpunkten för vård enligt 1 c 
och d samt 2. 

 
4 §2 

Om vårdgarantin enligt 3 § 3 
eller 4 inte uppfylls, ska patienten 
få vård hos en annan vårdgivare 
utan extra kostnad för patienten. 

Om vårdgarantin enligt 3 § 1 c, 
d, 2 eller 3 inte uppfylls, ska 
patienten inom garantin enligt 
3 § 1 c, d eller 2 få vården hos en 
annan vårdgivare utan extra kost-
nad för patienten. 

3 kap. 
2 §3 

Patienten ska även få information om 
1. möjligheten att välja behandlingsalternativ samt vårdgivare och 

utförare av offentligt finansierad hälso- och sjukvård, 
2. regionens elektroniska system för listning av patienter hos ut-

förare, 
3. möjligheten att välja och få tillgång till en fast läkarkontakt, 
4. möjligheten att få en ny medicinsk bedömning och en fast vård-

kontakt, 
 5. vem som är patientens fasta 

vårdkontakt och fasta läkarkontakt, 
6. kontaktuppgifter till patien-

tens fasta vårdkontakt, fasta läkar-
kontakt och vårdenheter, 

  

 
2 Senaste lydelse 2014:821. 
3 Senaste lydelse 2022:272. 
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5. vårdgarantin, och 7. vårdgarantin, och 
6. möjligheten att hos För-

säkringskassan få upplysningar 
om vård i ett annat land inom 
Europeiska ekonomiska sam-
arbetsområdet (EES) eller i 
Schweiz. 

8. möjligheten att hos För-
säkringskassan få upplysningar 
om vård i ett annat land inom 
Europeiska ekonomiska sam-
arbetsområdet (EES) eller i 
Schweiz. 

 
 8 § 

Patienten ska få information 
samlat och digitalt i den mån det 
är relevant för patienten att få 
information på det sättet. 

5 kap. 
 1 a § 

Tidpunkten för vården ska så 
långt som möjligt väljas i samråd 
med patienten. 

                       

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2025 i fråga om 2 kap. 
3 och 4 §§ och i övrigt den 1 januari 2024. 

2. Om en remiss har utfärdats eller, om någon remiss inte är 
nödvändig, ett beslut om vård har fattats före ikraftträdandet gäller 
2 kap. 3 och 4 §§ i den äldre lydelsen. Detsamma gäller för de fall 
någon remiss inte är nödvändig och den enskilde har sökt kontakt 
med den specialiserade vården före ikraftträdandet. 
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1.2 Förslag till lag om ändring  
i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 

Härigenom föreskrivs i fråga om hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 
dels att 8 kap. 3 § samt 9 kap. 1, 2 och 4 §§ ska ha följande lydelse, 
dels att det ska införas en ny paragraf, 9 kap. 1 a §, av följande 

lydelse. 
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

8 kap. 
3 §1 

Regionen ska erbjuda öppen 
vård åt den som omfattas av en 
annan regions ansvar för hälso- 
och sjukvård. En sådan patient 
omfattas inte av regionens vård-
garanti enligt 9 kap. 1 §. I övrigt 
ska vården ges på samma villkor 
som de villkor som gäller för de 
egna invånarna. 

Regionen ska erbjuda öppen 
vård åt den som omfattas av en 
annan regions ansvar för hälso- 
och sjukvård. En sådan patient 
omfattas inte av regionens vård-
garanti, förutom i de fall som 
anges i 9 kap. 1 §. I övrigt ska 
vården ges på samma villkor som 
de villkor som gäller för de egna 
invånarna. 

Om patienten omfattas av en annan regions ansvar för hälso- och 
sjukvård enligt 1 §, svarar den regionen för kostnaderna för vård som 
patienten ges med stöd av första stycket. Detta gäller dock inte om 
den regionen ställer krav på remiss för vården och dessa remissregler 
inte följs. 

9 kap. 
1 §2 

Regionen ska erbjuda vård-
garanti åt den som omfattas av 
regionens ansvar enligt 8 kap. 
1 eller 2 §. Vårdgarantin ska inne-
hålla en försäkran om att den en-
skilde inom viss tid får 

1. kontakt med primärvården, 

Regionen ska erbjuda vård-
garanti enligt 1 a § åt den som 
omfattas av regionens ansvar en-
ligt 8 kap. 1 eller 2 §. Regionen 
ska även hos sådana utförare som 
avses i 7 kap. 3 a § första stycket 
erbjuda vårdgaranti enligt 1 a § 

 
1 Senaste lydelse 2019:973. 
2 Senaste lydelse 2022:273. 
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2. en medicinsk bedömning av 
läkare eller annan legitimerad 
hälso- och sjukvårdspersonal inom 
primärvården, 

3. besöka den specialiserade vår-
den, och 

4. planerad vård. 
Hos en sådan utförare som 

avses i 7 kap. 3 a § första stycket 
gäller vårdgarantin enligt första 
stycket 1 och 2 endast om den en-
skilde är listad hos utföraren. 

första och tredje styckena åt den 
som omfattas av regionens ansvar 
enligt 8 kap. 3 §. Hos en sådan 
utförare som avses i 7 kap. 3 a § 
första stycket gäller vårdgarantin 
enligt 1 a § första och tredje 
styckena endast om den enskilde 
är listad hos utföraren. 

  
1 a § 

Regionen ska inom ramen för 
verksamhet som utgör primärvård 
se till att den enskilde inom viss 
tid får 

1. kontakt med en vårdgivare, 
2. en medicinsk bedömning av 

läkare eller annan legitimerad 
hälso- och sjukvårdspersonal,  

3. en undersökning, och 
4. en behandling. 
Regionen ska inom ramen för 

verksamhet som utgör specialise-
rad vård se till att den enskilde 
inom viss tid får  

1. en medicinsk bedömning av 
läkare eller annan legitimerad 
hälso- och sjukvårdspersonal,  

2. en undersökning, och 
3. en behandling. 
Regionen ska också se till att 

den enskilde inom viss tid får in-
formation om tidpunkten för vård 
enligt första stycket 3 och 4 samt 
andra stycket. 
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2 §3 
Om regionen inte uppfyller 

garantin enligt 1 § 3 eller 4, ska 
regionen se till att patienten får 
vård hos en annan vårdgivare utan 
extra kostnad för patienten 

Om regionen inte uppfyller 
garantin enligt 1 a § första 
stycket 3, 4, andra eller tredje 
stycket, ska regionen se till att 
patienten inom garantin enligt 
1 a § första stycket 3, 4 eller andra 
stycket får vården hos en annan 
vårdgivare utan extra kostnad för 
patienten. 

 
4 §4 

Regeringen eller den myndig-
het som regeringen bestämmer 
får meddela föreskrifter om 

1. de tidsperioder inom vilka 
vårdgarantin enligt 1 § ska vara 
uppfylld och i övrigt om garan-
tins innehåll, och 

Regeringen eller den myndig-
het som regeringen bestämmer 
får meddela föreskrifter om 

1. de tidsperioder inom vilka 
vårdgarantin enligt 1 a § ska vara 
uppfylld och i övrigt om garan-
tins innehåll, och 

2. regionernas rapporteringsskyldighet enligt 3 §. 
                       

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2025. 
2. Om en remiss har utfärdats eller, om någon remiss inte är 

nödvändig, ett beslut om vård har fattats före ikraftträdandet gäller 
äldre bestämmelser. Detsamma gäller för de fall någon remiss inte är 
nödvändig och den enskilde har sökt kontakt med den specialiserade 
vården före ikraftträdandet. 

 

 
3 Senaste lydelse 2019:973. 
4 Senaste lydelse 2019:973. 
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1.3 Förslag till förordning om ändring  
i hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) 

Härigenom föreskrivs i fråga om hälso- och sjukvårdsförordningen 
(2017:80) att 6 kap. 1 och 2 §§ ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

6 kap. 
1 §1 

Vårdgarantin enligt 9 kap. 1 § 
hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 
ska innehålla en försäkran om att 
den enskilde får 

Regionen ska se till att den en-
skilde inom ramen för verksam-
het som utgör primärvård får 

1. kontakt med primärvården 
samma dag som den enskilde 
söker kontakt med primärvården 
(tillgänglighetsgaranti), 

1. kontakt med en vårdgivare 
samma dag som den enskilde 
söker kontakt med primärvården, 

2. en medicinsk bedömning 
av läkare eller annan legitimerad 
hälso- och sjukvårdspersonal 
inom primärvården inom tre 
dagar från det att den enskilde 
har sökt kontakt med primär-
vården, om vårdgivaren har be-
dömt att den enskilde behöver få 
en medicinsk bedömning och en 
sådan inte kan göras när den en-
skilde först söker kontakt (bedöm-
ningsgaranti inom primärvården), 

2. en medicinsk bedömning 
av läkare eller annan legitimerad 
hälso- och sjukvårdspersonal 
inom sju dagar från det att den 
enskilde har sökt kontakt med 
primärvården, om vårdgivaren har 
bedömt att den enskilde behöver 
få en medicinsk bedömning och 
en sådan inte kan göras när den 
enskilde först söker kontakt med 
vårdgivaren, 

 3. en undersökning inom 
60 dagar från det att remiss har 
utfärdats eller, om någon remiss 
inte är nödvändig, från det att vård-
givaren har beslutat att den enskilde 
ska få undersökningen, och 

  

 
1 Senaste lydelse 2018:1129. 
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 4. en behandling inom 
90 dagar från det att remiss har 
utfärdats eller, om någon remiss 
inte är nödvändig, från det att vård-
givaren har beslutat att den enskilde 
ska få behandlingen. 

 Regionen ska se till att den en-
skilde inom ramen för verksamhet 
som utgör specialiserad vård får 

3. besöka den specialiserade 
vården inom 90 dagar från det att 
remiss har utfärdats eller, om 
någon remiss inte är nödvändig, 
från det att den enskilde har sökt 
kontakt med den specialiserade 
vården (besöksgaranti inom den 
specialiserade vården), och 

1. en medicinsk bedömning av 
läkare eller annan legitimerad 
hälso- och sjukvårdspersonal inom 
60 dagar från det att remiss har 
utfärdats eller, om någon remiss 
inte är nödvändig, från det att 
vårdgivaren har beslutat att den 
enskilde ska få den medicinska be-
dömningen, 

 2. en undersökning inom 
60 dagar från det att remiss har 
utfärdats eller, om någon remiss 
inte är nödvändig, från det att vård-
givaren har beslutat att den enskilde 
ska få undersökningen, och 

4. planerad vård inom 90 dagar 
från det att vårdgivaren har be-
slutat att den enskilde ska få den 
aktuella vården (behandlings-
garanti). 

3. en behandling inom 90 dagar 
från det att remiss har utfärdats 
eller, om någon remiss inte är nöd-
vändig, från det att vårdgivaren 
har beslutat att den enskilde ska 
få behandlingen. 

 Regionen ska lämna informa-
tion om tidpunkten för vård enligt 
9 kap. 1 a § tredje stycket hälso- 
och sjukvårdslagen (2017:30) inom 
14 dagar från det att remiss har ut-
färdats eller, om någon remiss inte 
är nödvändig, från det att vård-
givaren har beslutat att den en-
skilde ska få vården. 
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2 §2 
Vid bedömningen av om vård-

garantin enligt 1 § 3 eller 4 är upp-
fylld ska inte räknas tid då den 
enskilde 

Vid bedömningen av om vård-
garantin enligt 1 § första stycket 2, 
3, 4, andra eller tredje stycket är 
uppfylld ska inte räknas tid då 
patienten 

1. av medicinska skäl inte kan ges vård, 
2. utnyttjat sin möjlighet att 

välja vård i en annan region enligt 
9 kap. 1 § patientlagen (2014:821), 
eller 

2. utnyttjat sin möjlighet att 
välja vård i en annan region enligt 
9 kap. 1 § patientlagen (2014:821), 
förutom i fråga om vårdgaranti som 
regionen ska erbjuda enligt 9 kap. 
1 § andra meningen hälso- och sjuk-
vårdslagen (2017:30), eller 

3. frivilligt avstår från vård. 3. frivilligt avstår från vård eller 
information om tidpunkten för vård. 

Den enskilde ska anses frivil-
ligt avstå från vård om han eller 
hon har 

Patienten ska anses frivilligt 
avstå från vård om patienten har 

1. informerats om vårdgarantin, 
2. erbjudits vård i enlighet med vårdgarantin, och 
3. meddelat vårdgivaren att han 

eller hon avstår från erbjudandet 
om vård. 

3. avstått från erbjudandet om 
vård och meddelat vårdgivaren 
detta. 

 Patienten ska anses frivilligt av-
stå från information om tidpunkten 
för vård om patienten har getts 
möjlighet att välja mellan olika 
tidpunkter för vård och avstått från 
att välja en sådan tidpunkt. 

                       

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2025. 
2. Om en remiss har utfärdats eller, om någon remiss inte är 

nödvändig, ett beslut om vård har fattats före ikraftträdandet gäller 
äldre bestämmelser. Detsamma gäller för de fall någon remiss inte är 
nödvändig och den enskilde har sökt kontakt med den specialiserade 
vården före ikraftträdandet. 

 
2 Senaste lydelse 2019:1118. 



95/22 Svar på remiss - Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22)  - KS2022/1251-2 Svar på remiss - Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22)  : SOU 2022_22 Vägen till ökad tillgänglighet.pdf



95/22 Svar på remiss - Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22)  - KS2022/1251-2 Svar på remiss - Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22)  : SOU 2022_22 Vägen till ökad tillgänglighet.pdf

 

71 

2 Utredningens uppdrag 
och arbetssätt 

I kapitlet redogörs kort för utredningens direktiv, utgångspunkter 
och avgränsningar, organisation samt det arbete som utredningen har 
genomfört sedan överlämnandet av delbetänkandet Vägen till ökad 
tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan (SOU 2021:59). 
Kapitlet avslutas med en beskrivning av betänkandets upplägg. 

2.1 Utredningens direktiv 

Regeringen beslutade 13 augusti 2020 om en kommitté i form av en 
delegation som ska verka för ökad tillgänglighet i hälso- och sjuk-
vården, med fokus på kortare väntetider. Delegationen ska enligt 
direktivet bland annat: 

– stödja regionernas arbete med att ta fram och genomföra regio-
nala handlingsplaner för ökad tillgänglighet, 

– stödja ett effektivt resursutnyttjande och kortare väntetider genom 
att informera om patienters valmöjligheter, 

– stödja regionernas och kommunernas arbete med utvecklingen av 
en nära och tillgänglig vård, 

– utreda och lämna förslag, om så anses lämpligt, på en nationellt 
samordnad sjukvårdsrådgivning genom 1177 Vårdguiden, 

– utreda en utökad vårdgaranti, 

– vidareutveckla överenskommelsen om kömiljarden, och 

– lämna nödvändiga författningsförslag.1 

 
1 Dir. 2020:81. Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården, s. 1. 
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Den 3 november 2021 beslutade regeringen om Tilläggsdirektiv till 
Delegationen för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården (S 2020:12). 
Uppdraget kompletterades så att utredaren enligt tilläggsdirektivet 
även ska lämna nödvändiga författningsförslag inom ramen för upp-
draget att stödja ett effektivt resursutnyttjande och kortare vänte-
tider genom att informera om patienters valmöjligheter, där utredaren 
lämnat bedömningar i delbetänkandet.2  

2.1.1 Redovisning i slutbetänkandet 

I delbetänkandet redovisade utredningen vissa av uppdragen och i 
detta betänkande redovisas följande: 

– uppdraget om att utreda en utökad vårdgaranti, inklusive att be-
döma om målsättningen om 30 dagar till första bedömning och 
ytterligare 30 dagar till fördjupad utredning eller behandling inom 
barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) bör kvarstå och i så fall regle-
ras som en del av en inom differentierad vårdgaranti, 

– uppdraget om att fortsätta att följa och stödja regionernas och kom-
munernas arbete med utvecklingen av en nära och tillgänglig vård, 

– uppdraget om att fortsätta stödja regionernas arbete med att ta 
fram och genomföra regionala handlingsplanerna för ökad till-
gänglighet, och 

– uppdraget att lämna författningsförslag i enlighet med tilläggs-
direktivet. 

En närmare beskrivning av de olika uppdragen som redovisas i detta 
betänkande ges i kommande kapitel. Direktiven kan läsas i sin helhet 
i bilaga 1 och 2. 
  

 
2 Dir. 2021:107 Tilläggsdirektiv till Delegationen för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 
(S 2020:12). 
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2.2 Utredningens avgränsningar 

Utredningen har inte haft möjlighet att omfatta alla aspekter på till-
gänglighet utan i första hand väntetider och köer. Fokus i utred-
ningens arbete har varit stärkt ställning för patienten och strategiskt 
långsiktigt tillgänglighetsarbete.  

Utmaningarna med kompetensförsörjning i hela hälso- och sjuk-
vården är ett av hindren för ökad tillgänglighet och kortare väntetider. 
Utredningen har gjort bedömningen att frågorna avseende kompetens-
försörjning på statlig nivå hanteras bland annat genom uppdrag till 
Socialstyrelsen och Nationella vårdkompetensrådet. Ett stort ansvar för 
kompetensförsörjningen åligger regioner och kommuner som arbets-
givare. Utredningens uppdrag kring nära vårdens utveckling har där-
emot medfört att utredningen har arbetat med vissa frågor kring hur 
kompetensförsörjningen specifikt i primärvården kan stärkas långsik-
tigt. Bristen på allmänläkare utgör ett hinder för omställningen sär-
skilt i fråga om kontinuitet och tillgänglighet och möjligheten till fast 
läkarkontakt. Utredningen har därför med fokus på primärvård sett 
möjligheter till åtgärder som kan främja omställningen och lämnat 
bedömningar som långsiktigt kan bidra till förutsättningar för en mer 
jämlik kompetensförsörjning avseende läkare och andra yrkeskate-
gorier i primärvården.  

Utredningen har översiktligt berört frågan om valfrihet i sluten-
vården och anser att valfrihet i slutenvården i första hand är en val-
frihetsfråga och inte en fråga för att påtagligt korta väntetiderna. Ut-
redningen har valt att inte utreda frågan vidare. 

Utredningen har gjort bedömningen att tillsyn är mycket viktig 
för synen på den lagstadgade vårdgarantin och dess efterlevnad men 
har gjort bedömningen att det inte ingår i utredningens uppdrag att 
utreda eller lämna förslag kring tillsynens utveckling. Frågan om hur 
den framtida tillsynen av vårdgarantin bör utvecklas bedömer utred-
ningen är nära kopplad till frågor om tillsyn av hälso- och sjukvår-
dens huvudmän i övrigt att den därför inte skulle vara betjänt av att 
hanteras separat inom ramen för denna utredning.   
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2.3 Organisation och genomförande 

Utredningens möten och arbete har i huvudsak genomförts digitalt. 

2.3.1 Sekretariat 

Arbetet i sekretariatet har letts av den särskilda utredaren som till 
sitt förfogande har haft sex sekreterare på hel- eller deltid, varav en 
huvudsekreterare.  

2.3.2 Delegation 

Utredningen har haft en rådgivande delegation som har bistått ut-
redningen med råd och synpunkter. Utredningen har även haft möten 
med enskilda ledamöter för diskussion om utredningens arbete. Sedan 
delbetänkandet lämnades har fyra möten del av dag samt en work-
shop och ett heldagsmöte lunch till lunch genomförts. 

2.3.3 Expert- och sakkunniggrupp 

Utredningens expert- och sakkunniggrupp har bestått av sakkunniga 
från Finansdepartementet och Socialdepartementet samt experter från 
Socialstyrelsen, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och Inspek-
tionen för vård- och omsorg. 

Utredningen har haft fem möten med expert- och sakkunnig-
gruppen varav ett heldagsmöte, för diskussioner, synpunkter och råd. 
Utredningen har även träffat personer i expertgruppen i specifika frågor. 

2.3.4 Utredningens referensgrupper 

Utredaren tillsatte tidigt i utredningen två rådgivande referensgrupper, 
en referensgrupp med företrädare för patient- och närståendeorgani-
sationer och en referensgrupp med företrädare för professionsorga-
nisationer. Utredningen har haft möten med respektive referensgrupp 
i nära anslutning till möten med delegation och expertgrupp. Båda 
referensgrupperna har bistått med råd och information och disku-
terat utredningens iakttagelser, bedömningar och förslag. 
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Referensgruppen med patient- och närståendeorganisationer 

I referensgruppen med patient- och närståendeorganisationer har 
ingått representanter för Autism- och Aspergerförbundet, Riksför-
bundet HjärtLung, Svenska Diabetesförbundet, Reumatikerförbundet, 
Neuroförbundet och Funktionsrätt Sverige. 

Referensgruppen med professionsorganisationer 

I referensgruppen med professionsorganisationer har ingått represen-
tanter för Sveriges läkarförbund, Vårdförbundet, Kommunal, Svenska 
Läkaresällskapet och Svensk sjuksköterskeförening. 

2.3.5 Övriga möten och kontakter 

Utredningen har genomfört en stor mängd möten, dels i det stödjande 
arbetet i enlighet med utredningens uppdrag, dels för insamling av 
underlag för analys, bedömningar och förslag som utredningen läm-
nar. Utredningen har även gjort kartläggningar och tagit del av rap-
portering från olika aktörer. 

Kontakter med regionerna i det stödjande arbetet 

För utredningens arbete med att stödja regionerna i arbetet med att 
genomföra regionala handlingsplaner för ökad tillgänglighet har ut-
redningen fortsatt ha möten med de av regionerna utsedda kontakt-
personerna. Beroende på ämne för aktuellt möte har kontaktperso-
nerna bjudit in flera regionala representanter att närvara vilket medfört 
deltagande av 40–85 personer vid de möten utredningen bjudit in till. 
Utredningen har även haft kontakt med andra personer i regionerna 
i frågor om nära vård, barn och ungas psykiska hälsa och vårdgarantin. 

På grund av covid-19-pandemin har utredningen endast haft möj-
lighet att fysiskt besöka en region – Västra Götalandsregionen. 
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Statliga utredningar  

Utredningen har under arbetet efter delbetänkandet haft möten med 
tre statliga utredningar för diskussion; Utredningen om ökade förut-
sättningar för hållbara investeringsprojekt i framtidens hälso- och 
sjukvård (S 2019:03), Utredningen om en sammanhållen god och nära 
vård för barn och unga (S 2019:05) respektive Utredningen om en 
äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens i kommuner 
(S 2020:16). 

Kontakter med statliga myndigheter 

Möten har, efter delbetänkandet, hållits med följande statliga myn-
digheter för diskussioner av utredningens olika deluppdrag: 

• Folkhälsomyndigheten 

• Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd 

• Försäkringskassan 

• Göteborgs universitet 

• Inspektionen för vård- och omsorgsanalys  

• Karolinska Institutet 

• Linköpings universitet 

• Lunds universitet 

• Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 

• Riksrevisionen 

• Socialstyrelsen 

• Umeå universitet 

• Uppsala universitet 

• Vetenskapsrådet 

• Örebro universitet. 
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Sveriges Kommuner och Regioner 

Utredningen har deltagit i möten med följande nätverk vid SKR: 
Nätverket för styrning och ledning inom psykiatrin, Första linjenät-
verket och olika grupperingar kopplade till SKR:s arbete rörande 
barn och ungas psykiska hälsa, SKR:s programgrupp för nära vården, 
Mötesforum nära vård, SKR:s gruppering med fokus på forsknings-
förutsättningar nära vård och FoU-direktörernas nätverk. 

Därutöver har utredningen träffat enskilda medarbetare på SKR i 
olika frågor.  

Övriga aktörer som utredningen haft kontakt med 

Utredningen har även haft kontakt med följande aktörer: Inera, 
kunskapsstyrningsorganisationens nationella programområden och 
nationella arbetsgrupper, enskilda vårdgivare, Svensk förening för 
allmänmedicin, Sjukhusläkarna, Svenska Läkaresällskapet, Sveriges 
Primärvårdsförening, Samling för Allmänmedicinsk Forskning och 
Utbildning, Logopedförbundet, Riksförbundet Attention och Svensk 
förening för Socialmedicin och Folkhälsa samt Grupp Andersson3. 

2.4 Vissa begrepp 

• Med förslag avser utredningen förslag till författningsändringar. 
Med bedömningar avser utredningen ställningstaganden i övrigt. 

• I de fall utredningen har skrivit om samverkansregioner, som är den 
term som används i lagen, har utredningen oftast valt att använda 
ordet sjukvårdsregioner eftersom det är den benämning samverkans-
regionerna själva använder, exempelvis Sydöstra sjukvårdsregionen. 

• I det fall utredningen har använt äldre underlag där det står Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) har utredningen valt att oftast 
använda Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 

• I de fall som utredningen har använt äldre underlag där det står 
landsting har utredningen valt att oftast använda regioner även om 
det i underlaget står landsting, med undantag för citat.  

 
3 Drivs av GBA Konsult i samarbete med Dalarnas hus och erbjuder seminarieserier öppna för 
alla intresserade av styrnings- och ledningsfrågor. 
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2.5 Betänkandets upplägg 

Betänkandet inleds med utredningens sammanfattning, varefter utre-
daren delar sina tankar och reflektioner under rubriken Utredaren 
har ordet. 

Dessa följs av 12 numrerade kapitel där utredningens författnings-
förslag, uppdragets genomförande och ett kapitel om utvecklingen 
av väntetider kommer först. Därefter följer ett kapitel om utred-
ningens uppdrag avseende vårdgarantin. Sedan kommer två kapitel 
utifrån utredningens uppdrag om att stödja utvecklingen mot en mer 
nära vård, där det första kapitlet fokuserar på den nära vårdens kärn-
verksamhet och det andra kapitlet gäller god och nära vård med forsk-
ning, utbildning och utveckling med fokus på primärvården. Där-
efter följer ett kapitel om barn och ungas psykiska hälsa. 

Sedan kommer ett kapitel om utredningens arbete att stödja regio-
nerna i genomförandet av deras handlingsplaner för ökad tillgäng-
lighet i hälso- och sjukvården följt av ett kapitel om utredningens 
andra överväganden på tre skilda områden som har beröringspunkter 
med frågan om tillgänglig vård. 

Betänkandet avslutas med kapitel om konsekvensbeskrivningar, 
ikraftträdande och övergångsbestämmelser samt författningskom-
mentarer. 

Sist i betänkandet lämnas referenslista och bilagor i form av utred-
ningens direktiv och tilläggsdirektiv, underlag om långväntare, bilaga 
om rekommendationer i nationella riktlinjer och nationella vård-
program avseende planerad uppföljning, bilaga om de miniminivåer 
som krävs för en universitetssjukvårdsenhet samt en bilaga med 
fördjupad information om barn och ungas psykiska hälsa. Sist läm-
nas en bilaga som innehåller den mall för regionernas nulägesrappor-
ter som regionerna erhöll hösten 2021. 
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3 Väntetiderna i hälso- och 
sjukvården – en utmaning 
som förvärrats 

I detta kapitel görs först en sammanfattning av väntetidsläget som 
det presenterades i delbetänkandet följt av en genomgång av orsaker 
till väntetider. Därefter redovisas utvecklingen av vårdgarantins efter-
levnad sedan delbetänkandet, följt av en redovisning av några pågå-
ende arbeten gällande uppföljning av väntetider. 

3.1 Sammanfattning av utgångsläget 
i delbetänkandet 

I delbetänkandet Vägen till ökad tillgänglighet - långsiktig, strategisk och 
i samverkan konstaterar utredningen att långa väntetider har funnits 
i Sverige sedan 1960-talet. Utredningen konstaterar att trots lagstad-
gad vårdgaranti, överenskommelser mellan staten och Sveriges Kom-
muner och Regioner (SKR), med eller utan prestationsersättning, 
och regionernas åtgärder har andelen patienter som erhållit besök 
inom 90 dagar och andelen patienter som erhållit planerad operation 
eller annan åtgärd inom 90 dagar sjunkit årligen sedan 2012. Regio-
nerna har inte hållit den lagstadgade vårdgarantin genom årens lopp 
samtidigt som det finns stora skillnader inom och mellan regioner. 
Covid-19-pandemin försämrade situationen framför allt för de patien-
ter som väntat länge. Under covid-19-pandemins första och andra våg 
gjordes 14 procent färre första besök till läkare och antalet opera-
tioner minskade med totalt 22 procent mellan mars 2020 och januari 
2021 jämfört motsvarande period 2019–2020. I delbetänkandet be-
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skrivs också utvecklingen av den nationella väntetidsuppföljningen 
via väntetidsdatabasen på SKR.1 

3.2 Varför har Sverige väntetider? 

Varför har Sverige väntetider? Den frågan har många gånger ställts 
till utredningen. Ibland åtföljs den av kommentaren att bara vi vet 
varför kan vi ta bort väntetiderna. Frågan skulle kunna formuleras: 
Varför har Sverige haft väntetidsproblem och köer sedan 1960-talet 
och varför försämras läget trots stora ekonomiska satsningar, överens-
kommelser mellan staten och SKR och lagstadgad vårdgaranti? 

Utredningen har tyvärr inte funnit några analyser som ger svar på 
den senare frågan men en del underlag för svar på första frågan om 
vad som kan medföra väntetider. 

3.2.1 Få vårdplatser och hög beläggningsgrad 

Sverige har ett lågt antal vårdplatser i internationell jämförelse. Anta-
let vårdplatser har kunnat minskas över tid tack vare medicinska 
landvinningar. Alltmer vård kan göras i öppen vård i stället för i slu-
ten vård till följd av den medicinska utvecklingen. Fler operationer 
kan ske som dag- eller dygnskirurgi och kräver inte längre långa vård-
tider. Utredning kan ske i öppen vård så att patienten inte behöver 
läggas in. Antalet vårdplatser i Sverige var 2019 det lägsta i Europa med 
2,1 vårdplatser per 1 000 invånare medan exempelvis Tyskland hade 
7,9. Danmark hade 2,6 medan Norges antal var 3,5 vårdplatser per 
1 000 invånare. Medelvårdtiden i Sverige 2019 var 5,6 dagar. I Dan-
mark var medelvårdtiden 5,7 dagar, i Finland 7,4 och i Tyskland 8,9.2 

En nyligen publicerad SNS-rapport Hur påverkas patientsäker-
heten av överbelastade akutmottagningar och vårdplatsbrist? pekar på 
att det minskade antalet vårdplatser har gått snabbare än den medi-
cinska utvecklingen, vilket har resulterat i en ökad beläggningsgrad 
och en högre belastning på akutmottagningarna. Rapporten visar 
också att det på några av de studerade sjukhusen finns ett samband 
mellan överbelastade akutmottagningar och ökad dödlighet. En hög 
beläggningsgrad förstärker sambandet mellan överbelastning på akut-

 
1 SOU 2021:59. Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan. 
2 OECD. 2021. Health at a Glance 2021: OECD Indicators, kapitel 5, figur 5.16. 
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mottagningen och dödlighet. En lägre beläggningsgrad kan tänkas 
skydda mot effekter av en högt belastad akutmottagning. I samma rap-
port redovisas också utvecklingen av det minskande antalet vårdplat-
ser och den ökande beläggningsgraden, se figur 3.1 och 3.2.3 

Figur 3.1 Antal vårdplatser per 1 000 invånare, 2001–2019 

 
Källa: af Ugglas, B. 2021. Hur påverkas patientsäkerheten av överbelastade akutmottagningar och 
vårdplatsbrist? SNS Analys 76. 

Figur 3.2 Beläggningsgrad i procent för vårdplatser, 2001–2019 

 
Källa: af Ugglas, B. 2021. Hur påverkas patientsäkerheten av överbelastade akutmottagningar och 
vårdplatsbrist? SNS Analys 76. 

 
3 af Ugglas, B. 2021. Hur påverkas patientsäkerheten av överbelastade akutmottagningar och vård-
platsbrist? SNS Analys 76. 
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En anledning till att antalet vårdplatser har minskat kan vara lång-
varig brist på bemanning. Om det skett utan att behovet har minskat 
i samma omfattning ökar beläggningsgraden. En hög beläggningsgrad 
är därför ett tecken på vårdplatsbrist. Dessutom medför hög belägg-
ning patientsäkerhetsrisker. En medelbeläggning över 95 procent är 
direkt farlig anser forskaren Björn af Ugglas. År 2019 var genom-
snittet för Sverige 93 procent men det varierade kraftigt mellan regio-
nerna. Fyra regioner hade över 100 procent.4  

Vårdplatsbrist är en förklaring till väntetider och hänger samman 
med otillräcklig bemanning som kan orsakas av kompetensbrist. Det 
är inte sängar som saknas utan oftast saknas den personal som ska 
vårda patienten. Om det saknas vårdplatser medför det ändringar och 
ineffektivitet i hela systemet. Operationsavdelning, intensivvård, utre-
dande enheter med flera påverkas av om- och avbokningar.  

Antalet intensivvårdsplatser är av betydelse för operationsverk-
samheten. OECD har redovisat antalet intensivvårdsplatser för vuxna 
per 100 000 invånare 2019. Av 34 länder låg Sverige fyra från slutet 
med endast Mexiko, Nya Zealand och Costa Rica med färre platser. 
Sveriges 5,1 platser per 100 000 invånare kan jämföras med Danmarks 
18,5 och Norges 5,4.5 Tillgång till ledig intensivvårdsplats krävs för 
många avancerade operationer. 

3.2.2 Behoven ökar 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys konstaterar i rapporten 
Löftesfri garanti? att inflödet av patienter ökar. Uppenbara förklar-
ingar till det ökade behovet av vård är befolkningstillväxten och för-
ändrad befolkningssammansättning. Allt fler människor lever allt 
längre, dessutom lever vi allt längre i god hälsa. Utvecklingen av lev-
nadsår i god hälsa ökar snabbare än medellivslängden i Sverige. Det 
är en positiv utveckling med flera förklaringar. Det handlar exempelvis 
om bättre levnadsförhållanden, insatser för att förebygga olyckor 
och ohälsosamma levnadsvanor samt förbättrade möjligheter att tidigt 
identifiera och behandla sjukdomar. En ökad medellivslängd innebär 
samtidigt att en större del av befolkningen utvecklar och lever med 
de kroniska sjukdomar och funktionsnedsättningar som följer av 

 
4 Dagens Nyheter. Forskare: ”Ett mål bör sättas på 90 procents beläggning”. 10 februari 2022, 
www.dn.se/sverige/forskare-ett-mal-bor-sattas-pa-90-procents-belaggning. 
5 OECD 2021. Health at a Glance 2021: OECD Indicators, kapitel 5, figur 5.18. 
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livsstil och ett normalt åldrande, vilket också bidrar till ett ökat tryck 
på hälso- och sjukvården.6  

Befolkningssammansättningen i Sverige har förändrats till följd 
av migration från många olika länder. Europa är den del av västvärl-
den som erhållit de största flyktingströmmarna eftersom det ligger 
geografiskt närmast de områden som har genererat de flesta flykt-
ingarna från 1980-talet och fram till i dag. Flest flyktingar kom till 
Sverige under åren 2015 och 2016. Under åren 2008–2016 mottog 
Sverige ett antal som motsvarade nästan 2,5 procent av Sveriges befolk-
ning.7 I skrivande stund anländer många flyktingar till Sverige på 
grund av kriget i Ukraina. Migrationen påverkar och förändrar behovet 
av hälso- och sjukvård på olika sätt.  

Det finns många exempel på att behovet av viss vård ökar över tid, 
inte bara fluktuerar utan ökar långsiktigt. Utredning och behandling 
av sömnapné är exempel på ett område som hanterar ett hälsopro-
blem där efterfrågan på behandling ökat kraftigt det senaste decenniet. 
Den ökade efterfrågan är delvis ett resultat av att andelen i befolk-
ningen som har någon långvarig sjukdom, som ökar risken för sömn-
apné, ökar. Det kan exempelvis vara hjärt- och kärlsjukdom, KOL 
eller övervikt. Ökad kunskap om sömnapnéns betydelse för utveck-
lingen av andra sjukdomar, samt för livskvaliteten och risker kopp-
lade till dagtrötthet, är andra drivkrafter bakom den ökade efter-
frågan. Nya och effektivare behandlingsmetoder har också påverkat 
att allt fler kan behandlas med allt bättre resultat.8 

3.2.3 Arbetssätten, produktiviteten och personella resurser 

Väntetiderna skiljer sig kraftigt åt mellan regionerna, inom regio-
nerna och mellan verksamhetsområden. I en rapport 2015 gjorde 
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys såväl en kvantitativ som 
en kvalitativ analys av orsakerna till skillnader mellan regioner. I den 
kvantitativa analysen undersökte myndigheten statistiska samband 
mellan regionernas uppfyllande av vårdgarantin och bland annat 
befolkningsstruktur, antal läkare och vårdplatser, antal besök som ut-

 
6 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2017. Löftesfri garanti? En uppföljning av den 
nationella vårdgarantin, rapport 2017:6, s. 101. 
7 Ruist, J. 2019. Global migration-orsaker och konsekvenser. SNS, forskningsrapport. 
8 Socialstyrelsen. 2019. Uppföljning av hälso- och sjukvårdens tillgänglighet. Väntetider i akut-
sjukvården och fyra tematiska analyser, s. 108. 
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fördes per läkare och storleken på de ekonomiska resurserna som 
lades på sjukvården. Den kvalitativa analysen baserades på en inter-
vjustudie. Den sammantagna slutsatsen var att förbättrade arbets-
sätt, högre produktivitet och tillräckliga personella resurser är viktiga 
faktorer för att klara vårdgarantins krav och för att korta vänte-
tiderna.9 

3.2.4 Komplexitet, organisation och prioriteringar 

I Socialstyrelsens rapport Tillgänglighet i hälso- och sjukvården görs 
en översikt av orsaker till skillnader i tillgänglighet. I rapporten beskrivs 
att varje region kan ses som ett avgränsat hälso- och sjukvårds-
system, det vill säga Sverige har 21 olika hälso- och sjukvårdssystem. 
Dessa skiljer sig åt sinsemellan i en rad aspekter enligt rapporten, 
exempelvis avseende: 

• vårdens infrastruktur (till exempel antal vårdcentraler, akutmot-
tagningar, lättakuter, antal och typ av sjukhus och apotek),  

• resurser, åtgång, blandning och grad av utnyttjande (bland annat 
personal/kompetens, it-system, telefon- och e-tjänster, bilddiag-
nostik, laboratorier, operationsrum, vårdplatser, energiförbruk-
ning för lokaler),  

• arbetssätt (till exempel hantering av remissflöden och väntelistor, 
medicinsk behandlingspraxis, information till allmänhet och patient, 
samarbete mellan primärvård, sjukhus och kommunal sjukvård, 
produktionsplanering, kvalitetsarbete, uppföljningssystem), 

• vårdbehov, vårdkonsumtion (till exempel antal vårdkontakter per 
patient), 

• andel privata utförare,  

• kvalitet och patientsäkerhet, 

• ekonomi, och 

• politiska prioriteringar. 

 
9 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2015. Varierande väntan på vård, rapport 2015:5. 
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En övergripande slutsats från Socialstyrelsen var att de främsta för-
klaringarna till skillnader i väntetider är systemets komplexitet, hur 
vården är organiserad och vilka prioriteringar som regionerna gör.10 

3.2.5 Fluktuerande behov, teknologiska genombrott, låg 
produktivitet och hur indikationsgränser tillämpas 

I delbetänkandet refereras till en ESO-rapport som jämförde olika 
parametrar för Sverige med länder med liknande målsättning och 
resultat inom sjukvården. Väntetiderna varierar mellan länderna men 
osäkerhet föreligger vid jämförelse på grund av olika registreringar. 
Orsaker till väntetider anges i rapporten kunna vara faktorer som:  

• Fluktuationer i behov och efterfrågan. Kan exempelvis bero på 
skillnader i efterfrågetryck under årstider.  

• Teknologiska genombrott. Introduktion av nya innovativa medi-
cinska teknologier som möjliggör behandlingar som tidigare inte 
existerat innebär ofta ett kraftigt efterfrågetryck.  

• Låg produktivitet. En ineffektiv vårdorganisation med låg produk-
tivitet kan leda till att befintliga resurser inte utnyttjas optimalt.  

• Hur indikationsgränser tillämpas. Skillnader i indikationsgränser, 
det vill säga när en åkomma bedöms vara tillräckligt allvarlig för 
att den ska leda till vårdinsatser, kan leda till längre väntetider i 
ett land än i ett annat.11 

I rapporten beskrivs Sverige i jämförelse med andra länder som ett 
land med litet antal allmänläkare, sjukhusdominerad vård, lägre produk-
tivitet, litet antal vårdplatser och hög beläggningsgrad samt färre alter-
nativ utanför sjukhusen under icke-kontorstid. 
  

 
10 Socialstyrelsen. 2018. Tillgänglighet i hälso- och sjukvården. Rapport februari 2018. 
11 Rehnberg, C. 2019. Vem vårdar bäst? En ESO-rapport om svensk sjukhusvård i ett jämförande 
perspektiv, ESO-rapport 2019:8. 
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3.2.6 Oväntade händelser som covid-19-pandemin 

Covid-19-pandemin har orsakat ytterligare uppdämt vårdbehov med 
fortsatt långa väntetider. Vårdens omställning för att klara hantering 
av pandemin och befolkningens ändrade vårdsöksbeteende har lett 
till ett uppdämt vårdbehov som är större än vad SKR:s väntetids-
databas visar enligt Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.12  

Regionerna beskriver i sina nulägesrapporter från oktober 2021 
anledningar till det ytterligare uppdämda vårdbehovet: 

– covid-19-vården samt testning, smittspårning och vaccinering, 

– rekryteringssvårigheter, 

– trött organisation, 

– längre ledigheter för personalen sommaren 2021 och sjukdomar 
hos personalen samt vård av sjuka barn.  

I möten med regionernas kontaktpersoner har utredningen också upp-
fattat att karantänsbestämmelser under hösten och vintern 2021–2022 
ledde till brist på tjänstgörande personal i vården.  

3.3 Utvecklingen efter delbetänkandet 
– vårdgarantins efterlevnad 

3.3.1 Kontakt med primärvården samma dag 

Alla ska få kontakt med primärvården samma dag som de söker kon-
takt enligt vårdgarantin (9 kap. 1 § 1 hälso- och sjukvårdslagen 
[2017:30], HSL, och 6 kap. 1 § 1 hälso- och sjukvårdsförordningen 
[2017:80], HSF). Vårdgarantin mäts utifrån kontakt via telefon men 
gäller även för andra kontaktvägar, exempelvis via digitala kanaler 
eller drop in-besök. Mätning av telefontillgänglighet görs vår och 
höst. Hösten 2021 besvarades 80 procent av samtalen samma dag, 
den lägsta siffran under pandemiperioden, enligt väntetidsdatabasen. 
I mätningen deltog inte Region Stockholm. Procentsatsen varierade 
mellan regionerna där ytterligheterna var 96 procent i Region Jön-
köpings län och 59 procent i Region Västerbotten.13 

 
12 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2021. I skuggan av covid-19. Förändringar i befolk-
ningens vårdkonsumtion till följd av pandemin under 2020, rapport 2021:6. 
13 Väntetidsdatabasen. Telefontillgänglighet till primärvård, www.vantetider.se, uttag 2022-03-21. 
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3.3.2 Medicinsk bedömning inom tre dagar 

Enligt vårdgarantin ska den enskilde få en medicinsk bedömning inom 
primärvården inom tre dagar från det att den enskilde sökt kontakt 
med primärvården, om vårdgivaren bedömt att den enskilde behöver 
få en medicinsk bedömning och en sådan inte kan göras när den 
enskilde först söker kontakt (9 kap. 1 § 2 HSL och 6 kap. 1 § 2 HSF). 
Under hösten 2021 ökade andelen patienter som fått en medicinsk 
bedömning inom tre dagar något, från 81 procent i september 2021 
till 85 procent i januari 2022. I januari 2022 gjordes 91 procent av 
bedömningarna hos sjuksköterska inom tre dagar, hos läkare 88 pro-
cent och hos kiropraktor 87 procent. Hos dietist gjordes 46 procent 
inom tre dagar, hos kurator 52 procent, hos fysioterapeut 53 procent 
och hos arbetsterapeut 56 procent. Stora skillnader fanns mellan 
regionerna. I januari 2022 fick 70 procent en bedömning inom tre 
dagar i Region Uppsala och 94 procent i Region Stockholm. Region 
Sörmland och Region Blekinge hade inga patienter med registrerad 
patientvald väntan medan Region Halland hade 11 procent patient-
vald väntan.14 

3.3.3 Besök i specialiserad vård 

Efter att delbetänkandet lämnades 30 juni 2021 har väntetiderna inom 
den specialiserade vården fortsatt vara långa. Enligt vårdgarantin ska 
den enskilde få besöka den specialiserade vården inom 90 dagar (9 kap. 
1 § 3 HSL och 6 kap. 1 § 3 HSF). Andelen som väntat längre än 
90 dagar på ett första besök inom specialiserad vård var högre hösten 
2021 än hösten 2020. I februari 2022 var siffran för andelen som 
väntat högst 90 dagar 68 procent, i februari 2021 var den 69 procent, 
se figur 3.3. Det bör observeras att en utökad uppföljningsmodell 
används sedan 1 januari 2021 och att patienter med patientvald och 
medicinskt orsakad väntan inte ingår i redovisningen. 

 
14 Väntetidsdatabasen, Väntetidsstatistik för primärvård, www.vantetider.se, uttag 2022-03-21. 
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Figur 3.3 Andel patienter som väntat högst 90 dagar på första besök inom 
den specialiserade vården 

Utgår från antalet patienter på väntelistorna i slutet av varje månad,  
2012–2022. Observera att y-axeln inte startar vid 0 

 
* Fr.o.m. januari 2021 används en ny modell för rapportering av väntetiderna. Den innebär bland annat  
att besök hos fler professioner och vårdområden ingår i modellen. Det medför att resultaten för 2021 
och 2022 inte är fullt jämförbara med tidigare år. Å andra sidan bör det ge en mer fullständig bild av 
första besöken inom specialiserad vård på sikt. 
Not: Patientvalt väntande över 90 dagar och medicinskt orsakat väntande ingår inte. 
Källa: Väntetidsdatabasen (SKR) via vantetider.se. 

 
 
Det totala antalet personer som väntade på ett första besök ökade 
under 2021. Den 31 december 2021 var det 456 451 patienter som 
väntade, varav 28 procent eller 127 228 personer hade väntat mer än 
90 dagar. De som väntat längre än 90 dagar minskade något under 
hösten 2021 vilket bedöms vara till följd av prestationsersättning 
under hösten. Däremot ökade totalantalet under samma period, se 
figur 3.4.  
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Figur 3.4 Antal som väntar på första besök inom den specialiserade vården 

 
* Fr.o.m. januari 2021 används en ny modell för rapportering av väntetiderna. Den innebär bland annat  
att besök hos fler professioner och vårdområden ingår i modellen. Det medför att resultaten för 2019 
och 2021 inte är helt jämförbara – med den nya modellen hade det varit något fler som väntade i 
december 2019 än vad figuren visar. Den nya modellen bör ge en mer fullständig bild.  
Not: Patientvalt väntande över 90 dagar och medicinskt orsakat väntande ingår inte. 
Källa: Väntetidsdatabasen (SKR) via vantetider.se. Data inhämtad 2022-03-25. 

 
 
Figur 3.5 visar hur de personer som hade väntat över 90 dagar för-
delade sig på olika väntetidsintervall i januari respektive december 
2021. Mellan januari och december ökade antalet som hade väntat över 
180 dagar med omkring 20 procent eller 10 500 personer. De som 
väntat som längst, över ett år, minskade däremot med 12 procent (om-
kring 2 500 personer).  
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Figur 3.5 Antal patienter som hade väntat mer än 90 dagar på första 
besök inom den specialiserade vården, fördelat på olika 
tidsintervall, januari och december 2021 

 
Not: Patientvalt väntande och medicinskt orsakat väntande ingår inte.  
Källa: Väntetidsdatabasen (SKR). Datauttag gjort 2022-03-25. 

 
 
Under september, oktober och november 2021 kunde regionerna ta 
del av prestationsersättning om antalet som väntat 180 dagar eller mer 
minskade med 25 procent. Under perioden minskade antalet som 
väntat 180 dagar eller mer med omkring 11 600 personer, eller 17 pro-
cent, för riket som helhet. Även antalet som hade väntat 91–180 dagar 
minskade med omkring 30 700 personer, eller 35 procent. Samtidigt 
är det tydligt att antalet som hade väntat 0–90 dagar ökade, se figur 3.6, 
och under perioden ökade det totala antalet väntande med 10 700 
personer, eller 2 procent. Prestationsersättningen verkar alltså ha haft 
en viss effekt på så sätt att antalet långväntare minskade. Fördelningen 
av väntande justerades så att färre hade väntat längre, se figur 3.6. Men 
sammantaget ökade antalet väntande, vilket innebär att det grundläg-
gande problemet med att inflödet är större än utflödet inte kan sägas 
ha åtgärdats under perioden.  

Elva regioner erhöll medel för att de hade klarat kravet att minska 
antalet som väntat mer än 180 dagar med 25 procent.15 

 
15 Skriftligt underlag från Regeringskansliet. Sammanställning av väntetidsstatistik. 
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Figur 3.6 Antal som väntade på första besök inom den specialiserade 
vården per månad 2021 

 
Not: Patientvalt väntande över 90 dagar och medicinskt orsakat väntande ingår inte. 
Källa: Väntetidsdatabasen (SKR). Datauttag gjort 2022-03-25. 

 
 
I siffrorna som redovisas ovan ingår inte patientvalt väntande över 
90 dagar och medicinskt orsakat väntande. I SKR:s uppföljning rap-
porteras inte patientvald väntan för patienter som väntat kortare tid 
än 90 dagar (undantaget barn- och ungdomspsykiatri där det registre-
ras från 30 dagar) medan medicinskt orsakad väntan redovisas från 
dag noll. I december 2021 var de patientvalt väntande (över 90 dagar) 
och medicinskt orsakat väntande 34 119 personer, se figur 3.7. Totalt 
sett var det därmed 490 570 personer som väntade på ett första besök, 
varav 7 procent var registrerade som antingen patientvalt eller medi-
cinskt orsakat väntande. Även om dessa patienter inte ingår när vård-
garantins efterlevnad beräknas är de patienter som har bedömts vara 
i behov av vård och har fått ett beslut om ett första besök, varför det 
också behöver genomföras och ses som en del av det totala vård-
behovet. 
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Figur 3.7 Antal patienter som var registrerade som patientvalt väntande 
respektive medicinskt orsakat väntande till första besök, 
december 2021 

 
Källa: Väntetidsdatabasen (SKR). Datauttag gjort 2022-03-25. 

 
 
I väntetidsdatabasen finns också viss information om väntetider 
utifrån ålder och kön. I många fall saknas informationen, men utifrån 
de fall då det finns information om kön och ålder framträder inga 
större skillnader, se bilaga 3, tabell 1. I december 2021 var det fler poj-
kar än flickor 0–18 år som väntade på ett första besök, men fördel-
ningen mellan tidsintervallen var likartad. Bland vuxna var det fler 
kvinnor än män som väntade på ett första besök. Även bland vuxna 
var fördelningen mellan tidsintervallen likartad, dock med en liten 
tendens till att kvinnorna något oftare fanns bland dem som väntat 
längre, se bilaga 3, tabell 1. 
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genomföras för att utflödet skulle hålla jämn takt med inflödet. Under 
samma period genomfördes enligt väntetidsdatabasen 2 326 188 första 

6 887
5 561

2 645
947

16 040

7 976

3 156 3 587
2 048

1 312

18 079

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

20 000

0-90 dagar 91-180
dagar

181-365
dagar

1-2 år Över 2 år Totalt

Antal väntande

Patientvald väntan Medicinskt orsakad väntan



95/22 Svar på remiss - Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22)  - KS2022/1251-2 Svar på remiss - Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22)  : SOU 2022_22 Vägen till ökad tillgänglighet.pdf

SOU 2022:22 Väntetiderna i hälso- och sjukvården – en utmaning som förvärrats 

93 

besök. Grovt uppskattat motsvarar alltså ökningen av antalet vän-
tande ett underskott på nära 5 procent. Med andra ord skulle produk-
tionen behöva öka med 5 procent för att uppnå balans mellan in-
flödet och utflödet. 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har gjort en liknande 
grov uppskattning av balansen mellan inflöde och utflöde för åren 
2013–2016 baserat på väntetidsdatabasen. Då framkom underskott 
motsvarande omkring 0,5–1 procent för första besök inom den specia-
liserade vården.16  

En nedbrytning per region visar att det totala antalet väntande, 
inklusive patientvalt väntande och medicinskt orsakat väntande, ökade 
mellan januari och december 2021 i alla regioner utom två (Dalarna 
och Västerbotten), se tabell 3.1. Lägst andel som i december 2021 hade 
väntat över 90 dagar, inklusive patientvalt väntande och medicinskt 
orsakat väntande, fanns i Region Stockholm (17 procent), Region 
Halland (18 procent) och Region Jönköpings län (19 procent). 
  

 
16 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2017. Löftesfri garanti? En uppföljning av den natio-
nella vårdgarantin, rapport 2017:6, s. 94. 
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Tabell 3.1 Antal väntande på första besök inom specialiserad vård per 
region i december 2021 samt förändring sedan januari 2021  

Region För- 
ändring 
jan–dec 

Totalt 
antal 

väntande 
dec 

Över 90 dagar Över 180 dagar Över 1 år 
 Antal Andel Antal Andel Antal Andel 

Blekinge 6 061 10 081 2 914 29 % 1 101 11 % 312 3 % 
Dalarna -745 18 566 5 363 29 % 1 755 9 % 369 2 % 
Gotland  127 3 344 984 29 % 456 14 % 132 4 % 
Gävleborg  1 499 13 147 3 854 29 % 1 634 12 % 345 3 % 
Halland 1 970 12 176 2 135 18 % 856 7 % 147 1 % 
Jämtl. Härjed. 2 870 7 087 3 450 49 % 2 066 29 % 384 5 % 
Jönköpings län 1 824 12 743 2 455 19 % 955 7 % 278 2 % 
Kalmar län 2 483 11 216 2 978 27 % 1 252 11 % 291 3 % 
Kronoberg  1 837 7 481 2 160 29 % 650 9 % 131 2 % 
Norrbotten  1 905 19 691 11 075 56 % 7 922 40 % 4 016 20 % 
Skåne  39 583 72 389 20 654 29 % 9 573 13 % 2 355 3 % 
Stockholm  12 054 69 285 12 090 17 % 6 738 10 % 2 766 4 % 
Sörmland  5 707 13 733 3 339 24 % 1 060 8 % 101 1 % 
Uppsala  1 188 26 266 10 214 39 % 5 419 21 % 1 963 7 % 
Värmland  3 958 18 345 8 236 45 % 4 301 23 % 1 314 7 % 
Västerbotten  -129 13 970 4 166 30 % 1 356 10 % 206 1 % 
Västernorrland 784 14 027 5 696 41 % 2 815 20 % 789 6 % 
Västmanland  847 12 592 3 324 26 % 974 8 % 275 2 % 
Örebro län 4 100 19 704 7 406 38 % 3 552 18 % 1 134 6 % 
Östergötland  3 750 20 775 7 731 37 % 3 899 19 % 796 4 % 
Västra Götaland  22 977 93 952 33 147 35 % 18 491 20 % 6 516 7 % 
Totalt 114 650 490 570 153 371 31 % 76 825 16 % 24 620 5 % 

Not: Inklusive patientvalt väntande och medicinskt orsakat väntande. Andel avser andel av dem som 
väntade på första besök i regionen.  
Källa: Väntetidsdatabasen (SKR). Datauttag gjort 2022-03-25.  

 
 
En nedbrytning på vårdområden visar att det totala antalet väntande, 
inklusive patientvalt väntande och medicinskt orsakat väntande, ökade 
mellan januari och december 2021 i princip inom alla vårdområden. 
Flest antal väntande över både 180 dagar och över 1 år fanns i decem-
ber 2021 inom ögonsjukvården, öron-näsa-hals-sjukvården och orto-
pedin, se bilaga 3, tabell 2.  
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3.3.4 Behandling i specialiserad vård 

Enligt vårdgarantin ska den enskilde få planerad vård inom 90 dagar 
(9 kap. 1 § 4 HSL och 6 kap. 1 § 4 HSF). Andelen som väntat längre 
än 90 dagar på operation eller annan åtgärd inom den specialiserade 
vården var högre hösten 2021 än hösten 2020. I februari 2022 var 
siffran för andelen som väntat högst 90 dagar 57 procent vilket var 
en något större andel än i februari 2021 (52 procent), se figur 3.8. Det 
bör observeras att en utökad uppföljningsmodell används sedan 1 janu-
ari 2021 och att patienter med patientvald och medicinskt orsakad 
väntan inte ingår i redovisningen. 

Figur 3.8 Andel patienter som väntat högst 90 dagar på operation eller  
annan åtgärd inom den specialiserade vården 

Utgår från antalet patienter på väntelistorna i slutet av varje månad,  
2012–2022. Observera att y-axeln inte startar vid 0 

 
* Fr. o. m. januari 2021 används en ny modell för rapportering av väntetiderna. Den innebär bland  
annat att fler vårdområden ingår i modellen. Det medför att resultaten för 2021 och 2022 inte är fullt 
jämförbara med tidigare år. Å andra sidan bör det ge en mer fullständig bild av åtgärder inom 
specialiserad vård på sikt. 
Not: Patientvalt väntande över 90 dagar och medicinskt orsakat väntande ingår inte. 
Källa: Väntetidsdatabasen (SKR) via vantetider.se. 
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Det totala antalet väntande på operation eller annan åtgärd ökade 
under 2021. Den 31 december 2021 fanns det 162 369 patienter på 
väntelistorna, varav 40 procent eller 65 666 personer hade väntat mer 
än 90 dagar. Antalet som väntat längre än 90 dagar hade då minskat 
under hösten, vilket kan ha varit till följd av prestationsersättning 
under september–november. Däremot ökade det totala antalet vän-
tande under samma period, se figur 3.9. 

Figur 3.9 Antal som väntar på operation eller annan åtgärd inom 
den specialiserade vården 

 
* Fr.o.m. januari 2021 används en ny modell för rapportering av väntetiderna. Den innebär bland annat  
att besök hos fler professioner och vårdområden ingår i modellen. Det medför att resultaten för 2019 
och 2021 inte är helt jämförbara – med den nya modellen hade det varit något fler som väntade i 
december 2019 än vad figuren visar. Den nya modellen bör ge en mer fullständig bild.  
Not: Patientvalt väntande över 90 dagar och medicinskt orsakat väntande ingår inte. 
Källa: Väntetidsdatabasen (SKR) via vantetider.se. Datauttag gjort 2022-04-01. 

 
 
Figur 3.10 visar hur de personer som hade väntat över 90 dagar 
fördelade sig på olika väntetidsintervall i januari respektive december 
2021. Mellan januari och december ökade antalet som hade väntat 
över 180 dagar med 36 procent, motsvarande 11 300 personer. Antalet 
som väntat i över 1 år ökade med 40 procent (5 400 personer).  
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Figur 3.10 Antal patienter som hade väntat mer än 90 dagar på operation 
eller annan åtgärd inom den specialiserade vården, fördelat 
på olika tidsintervall, januari och december 2021 

 
Not: Patientvalt väntande och medicinskt orsakat väntande ingår inte.  
Källa: Väntetidsdatabasen (SKR). Datauttag gjort 2022-04-01. 

 
 
Liksom för första besök kunde regionerna ta del av prestations-
ersättning om antalet som väntat 180 dagar eller mer på operation eller 
annan åtgärd minskade med minst 25 procent mellan 31 augusti och 
30 november 2021. Under perioden minskade antalet som väntat 
180 dagar eller mer med omkring 8 000 personer, eller 16 procent, för 
riket som helhet. Även antalet som hade väntat 91–180 dagar mins-
kade, med omkring 14 900 personer eller 44 procent. Samtidigt är det 
tydligt att antalet som hade väntat 0–90 dagar ökade, och under perio-
den ökade det totala antalet väntande lite grann (874 personer, mot-
svarande 1 procent). Liksom för första besök verkar alltså prestations-
ersättningen ha haft en viss effekt på så sätt att antalet långväntare 
minskade, men det handlade främst om en omfördelning inom vänte-
listan – det totala antalet väntande minskade inte, se figur 3.11.  

Tretton regioner erhöll medel för att de hade klarat kravet att 
minska antalet som väntat mer än 180 dagar med 25 procent.17 

 
17 Skriftligt underlag från Regeringskansliet. Sammanställning av väntetidsstatistik. 
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Figur 3.11 Antal som väntade på operation eller annan åtgärd inom 
den specialiserade vården per månad 2021 

 
Not: Patientvalt väntande över 90 dagar och medicinskt orsakat väntande ingår inte. 
Källa: Väntetidsdatabasen (SKR). Datauttag gjort 2022-04-01. 

 
 
I siffrorna som redovisas ovan ingår inte patientvalt väntande och medi-
cinskt orsakat väntande. I SKR:s uppföljning rapporteras inte patient-
vald väntan för patienter som väntat kortare tid än 90 dagar (undan-
taget barn- och ungdomspsykiatri där det registreras från 30 dagar) 
medan medicinskt orsakad väntan redovisas från dag noll. I decem-
ber 2021 var de patientvalt väntande (över 90 dagar) och medicinskt 
orsakat väntande 20 922 personer, se figur 3.12. Totalt sett var det 
därmed 183 291 som väntade på en operation eller annan åtgärd, varav 
11 procent var registrerade som antingen patientvalt eller medicinskt 
orsakat väntande.  
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Figur 3.12 Antal patienter som var registrerade som patientvalt väntande 
respektive medicinskt orsakat väntande till operation eller annan 
åtgärd, december 2021 

 
Källa: Väntetidsdatabasen (SKR). Datauttag gjort 2022-04-01. 

 
 
Baserat på de fall då det finns information om kön och ålder för de 
som väntar var det i december 2021 fler pojkar än flickor 0–18 år som 
väntade på en operation eller annan åtgärd i december 2021, se bilaga 3 
tabell 3. Pojkarna hade i något större utsträckning väntat över 90 dagar 
(en skillnad om sex procentenheter). Bland vuxna var det fler kvinnor 
än män som väntade på en operation eller annan åtgärd, men fördel-
ningen mellan tidsintervallen var likartad mellan könen.  

Kön till operationer eller andra åtgärder blir allt längre 
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alltså behövts göras för att utflödet skulle hålla jämn takt med inflö-
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980 747 åtgärder. Grovt uppskattat motsvarar alltså ökningen av anta-
let väntande ett underskott på omkring 3,5 procent, vilket är något 
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mindre i relativa mått än för första besök. Produktionen skulle 
således ha behövt öka med 3,5 procent för att uppnå balans mellan 
inflödet och utflödet. 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har gjort en liknande 
grov uppskattning av balansen mellan inflöde och utflöde för åren 
2013–2016 som visade ett underskott som varierade mellan 1,7 pro-
cent 2015 och 0,3 procent 2014 för åtgärder. Även små underskott 
leder till att kön successivt byggs upp.18  

En nedbrytning per region visar att det totala antalet väntande, 
inklusive patientvalt väntande och medicinskt orsakat väntande, ökade 
mellan januari och december 2021 i 18 regioner. De tre regioner där 
det fanns en liten nedgång i det totala antalet väntande var Dalarna, 
Jämtland Härjedalen och Västernorrland, se tabell 3.2. Lägst andel 
som i december 2021 hade väntat över 90 dagar, inklusive patientvalt 
väntande och medicinskt orsakat väntande, fanns i Region Gotland 
(17 procent), följt av Region Halland (27 procent). Andelen väntande 
som väntat över 1 år varierade 0–30 procent mellan regionerna, se 
tabell 3.2. 

Liksom för första besök visar en nedbrytning på vårdområden att 
det totala antalet väntande, inklusive patientvalt väntande och medi-
cinskt orsakat väntande, ökade mellan januari och december 2021 
inom i princip alla vårdområden. Flest antal väntande över både 
180 dagar och över 1 år fanns i december 2021 inom ortopedi, följt 
av kirurgisk vård och öron-näsa-hals-sjukvård, se bilaga 3, tabell 4.  
  

 
18 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2017. Löftesfri garanti? En uppföljning av den natio-
nella vårdgarantin, rapport 2017:6, s. 94. 
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Tabell 3.2 Antal väntande på operation eller annan åtgärd inom 
specialiserad vård per region i december 2021 samt 
förändring sedan januari 2021 

Region För- 
ändring 
jan–dec 

Totalt 
antal 

väntande 
dec 

Över 90 dagar Över 180 dagar Över 1 år 

 Antal Andel Antal Andel Antal Andel 

Blekinge  145 2 883 907 31 % 493 17 % 160 6 % 
Dalarna  -276 7 518 3 904 52 % 2 661 35 % 1 473 20 % 
Gotland  391 1 094 182 17 % 31 3 % ** 0 % 
Gävleborg  1 715 6175 2 997 49 % 1 884 31 % 691 11 % 
Halland  2 067 4 879 1 294 27 % 543 11 % 159 3 % 
Jämtl. Härjed.  -90 3 248 2 177 67 % 1 684 52 % 971 30 % 
Jönköpings län  1 361 6 328 2 217 35 % 1 313 21 % 537 8 % 
Kalmar län 754 5 035 1 949 39 % 1 221 24 % 553 11 % 
Kronoberg  147 4 829 2 104 44 % 1 392 29 % 609 13 % 
Norrbotten  990 4 864 2 706 56 % 1 883 39 % 773 16 % 
Skåne  6 934 25 229 12 725 50 % 8 800 35 % 4 161 16 % 
Stockholm  3 695 19 629 7 818 40 % 5 117 26 % 2 163 11 % 
Sörmland 1 393 4 175 1 301 31 % 625 15 % 108 3 % 
Uppsala  796 8 796 4 193 48 % 2 834 32 % 1 431 16 % 
Värmland  134 7 509 3 996 53 % 2 854 38 % 1 389 18 % 
Västerbotten  2 601 7 698 3 518 46 % 2 214 29 % 943 12 % 
Västernorrland  -27 4 115 1 700 41 % 957 23 % 371 9 % 
Västmanland  2 271 5 873 1 847 31 % 1 223 21 % 488 8 % 
Örebro län 2 016 9 283 4 898 53 % 3 397 37 % 1 356 15 % 
Östergötland  1 137 10 743 5 011 47 % 3 300 31 % 1 343 13 % 
Västra Götaland  6 173 33 388 16 240 49 % 12 254 37 % 7 062 21 % 
Totalt 34 327 183 291 83 684 46 % 56 680 31 % 26 742 15 % 

**Antal färre än 10, uteslutet för att undvika småtal.  
Not: Inklusive patientvalt väntande och medicinskt orsakat väntande. Andel avser andel av dem som 
väntade på första besök i regionen.  
Källa: Väntetidsdatabasen (SKR). Datauttag gjort 2022-04-01.  

3.3.5 Socialstyrelsens rapporter om pandemi-effekter 
på produktion 

Socialstyrelsen följer covid-19-pandemins effekter på hälso- och sjuk-
vården. Pandemin har indelats i flera vågor. Med första vågen menas 
mars till september 2020, andra vågen oktober 2020 till januari 2021 
och tredje vågen februari till juni 2021. Den fjärde vågen startade i 
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juli 2021 och avslutades med mars 2022.19 Bland annat följer Social-
styrelsen följande fyra delar: 

• antalet genomförda operationer inom slutenvården  

• antalet genomförda dagkirurgiska åtgärder inom specialiserad 
öppenvård 

• antalet genomförda vårdperioder inom somatisk slutenvård  

• antalet genomförda läkarbesök inom specialiserad vård. 

Uppföljningen baseras på patientregistret. Antalet genomförda insat-
ser under pandemins olika vågor, och pandemiperioden som helhet, 
jämförs med ett medeltal av antalet som genomfördes motsvarande 
perioder 2017–2019 (jämförelseperiod, före pandemin). Följande går 
att utläsa av resultaten:  

• För perioden mars 2020 till december 2021 genomfördes färre av 
samtliga fyra ovanstående områden.  

• För samma period var den procentuella minskningen större för 
kvinnor än män i de tre områdena; genomförda vårdperioder i 
somatisk slutenvård, läkarbesök i specialiserad öppenvård och dag-
kirurgiska åtgärder. 

• För samma period genomfördes färre åtgärder i alla tre ålders-
grupperna 0–17 år, 18–69 år och 70 år och äldre. Den procen-
tuella minskningen är minst för gruppen 70 år och äldre när det 
gäller alla fyra områden som följs upp. Under första vågen genom-
fördes betydligt färre åtgärder bland personer över 70 år jämfört 
med före pandemin, men därefter är minskningen inte lika på-
taglig.  

• Minskningen i antalet genomförda åtgärder var som störst under 
första vågen, speciellt under april–maj 2020. Även under andra 
vågen genomfördes färre åtgärder än före pandemin inom alla fyra 
områden som följs upp. 

• Under tredje vågen genomfördes fler dagkirurgiska åtgärder och 
läkarbesök i specialiserad öppenvård än under jämförelseperioden. 
Detta gällde både kvinnor och män, och ses särskilt bland perso-

 
19 Socialstyrelsen. 2022. Regeringsuppdrag att stödja regionernas hantering av uppdämda vård-
behov samt följa och analysera väntetider i hälso- och sjukvården. Slutrapport mars 2022. 
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ner över 70 år. Antalet genomförda operationer inom slutenvård 
och vårdepisoder inom somatisk slutenvård fortsatte att vara färre 
än före pandemin. 

• Under fjärde vågen gjordes återigen färre läkarbesök i speciali-
serad öppenvård än före pandemin, bland både kvinnor och män. 
Bland personer över 70 år gjordes dock fler läkarbesök även under 
fjärde vågen än motsvarande period före pandemin. Antalet dag-
kirurgiska åtgärder var något fler under fjärde vågen jämfört med 
jämförelseperioden, i synnerhet bland män. Det är bara i gruppen 
över 70 år som det ses en ökning när det gäller dagkirurgiska 
åtgärder. 

• Under fjärde vågen genomfördes även totalt sett fler operationer 
i slutenvård än före pandemin, och det är operationer för perso-
ner 70 år och äldre som står för den ökningen. Underlaget är lik-
som för övrigt hämtat från patientregistret och jämförelsen gäller 
ett medeltal för motsvarande period 2017–2019.  

• Under fjärde vågen var antalet genomförda vårdperioder i soma-
tisk slutenvård fortsatt färre jämfört med före pandemin, men 
skillnaden var mindre under fjärde vågen än under de tre första 
vågorna. För personer 70 år och äldre genomfördes dock fler vård-
perioder även under den fjärde vården jämfört med samma period 
före pandemin.20 

3.3.6 Läkarbesök i specialiserad öppenvård under pandemin 

Socialstyrelsen har jämfört antalet läkarbesök i specialiserad öppen-
vård per månad från januari 2020 och framåt med genomsnitt för 
2017–2019, se figur 3.13.  

 
20 Socialstyrelsen. 2022. Regeringsuppdrag att stödja regionernas hantering av uppdämda vårdbehov 
samt följa och analysera väntetider i hälso- och sjukvården. Slutrapport mars 2022, s. 33 och 61–64; 
Socialstyrelsen. 2022. Pandemins effekter på vården, www.socialstyrelsen.se, uttag 2022-04-22. 
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Figur 3.13 Skillnad i antal läkarbesök inom specialiserad öppenvård 2020 
och 2021 jämfört med genomsnitt för 2017–2019 

Anger den procentuella avvikelsen i antal läkarbesök respektive 
månad jämfört med ett genomsnitt av samma månad 2017–2019. 
Värdet 0 innebär alltså att antalet läkarbesök var samma som 
jämförelseperioden 

 
Källa: Socialstyrelsen. 2021. Pandemins effekter på vården. Data hämtad 2022-03-23. Siffrorna 
baseras på patientregistret.  

 
 
Under 2021 finns månader då antalet besök når upp till eller över-
stiger jämförelsevärdet men totalt ligger produktionen lägre än jäm-
förelseåren. Totalt har 4 procent (-798 631) färre läkarbesök genom-
förts under pandemiperioden från mars 2020 till december 2021, 
jämfört med jämförelseperioden.21 

3.3.7 Operationer under pandemin 

Svenskt perioperativt register (SPOR) följer antalet genomförda 
planerade operationer veckovis och jämför det med en normalvecka 
som definieras som medelvärdet av vecka tre–sex 2020. Detta kallas 
SPOR-index. För normalveckan antar indexet värdet 100. Det finns 
en normal säsongsvariation med nedgång sommartid under semester-
period och även vid julhelg. Det ses en tydlig nedgång vid covid-19-

 
21 Socialstyrelsen. 2022. Pandemins effekter på vården, www.socialstyrelsen.se/statistik-och-
data/statistik/pandemins-effekter-pa-varden/, uttag 2022-03-23. 
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pandemins start våren 2020, se figur 3.14. Vecka 11 år 2022 var 
antalet genomförda operationer fortfarande lägre än normalveckan, 
och ingen vecka sedan pandemins start har nivån för normalveckan 
nåtts. Under vecka 11 2022 utfördes 15 procent färre planerade opera-
tioner jämfört med normalveckan i Sverige. Det finns däremot stora 
skillnader mellan regionerna och stora skillnader mellan veckorna för 
samma region.22 Produktionen är på en för låg nivå vilket överens-
stämmer med figur 3.9 och 3.11 ovan som visar att antalet patienter 
på väntelista för operation eller annan åtgärd fortsätter öka.  

Figur 3.14 SPOR-index per vecka, vecka 1 2020 till vecka 10 2022 

Index=100 vid normalvecka, vilket är genomsnittet av vecka 3–6 år 
2020. Övriga veckor jämförs med detta värde. Avser planerade 
operationer för riket som helhet 

 
Källa: Svenskt Preoperativt register (SPOR). 

 
 
Enligt Socialstyrelsen genomfördes totalt 854 112 operationer och 
kirurgiska åtgärder i slutenvård under pandemiperioden mars 2020 
till december 2021. Det är en minskning med 5 procent (-45 766) jäm-
fört ett medeltal för motsvarande period 2017–2019. Under pandemi-
perioden har enligt Socialstyrelsen 4 procent (-141 205) färre dag-
kirurgiska åtgärder inom specialiserad öppenvård genomförts.23 

 
22 Svenskt perioperativt register, www.spor.se, uttag 2022-03-18. 
23 Socialstyrelsen. 2022. Pandemins effekter på vården. www.socialstyrelsen.se/statistik-och-
data/statistik/pandemins-effekter-pa-varden/, uttag 2022-03-23. 
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3.4 Nationell väntetidsuppföljning  

I utredningens delbetänkande beskrivs utvecklingen av den natio-
nella väntetidsuppföljningen och databasen vid SKR. Sedan 1 januari 
2021 ska alla besök och väntande inom såväl primärvård som specia-
liserad vård rapporteras enligt en utvecklad modell för uppföljning 
där flera vårdprofessioner än läkare ingår samt även digitala kon-
takter och telefonkontakter. Eftersom databasen i dag är den främsta 
källan till information om väntetider i vården föreslog utredningen i 
delbetänkandet att regeringen skulle tillsätta en utvidgad och fördju-
pad granskning av väntetidsdatabasens kvalitet.  

3.4.1 Uppdrag till Socialstyrelsen 

Regeringen gav 9 september 2021 Socialstyrelsen i uppdrag att utveckla 
förutsättningarna för att samla in data för att bättre kunna följa upp 
väntetider och utvärdera vårdgarantins efterlevnad. Socialstyrelsen 
ska göra en analys över vilka förutsättningar som myndigheten behö-
ver för att kunna uppnå detta och ska lämna förslag på andra eventu-
ella åtgärder. Syftet är att stärka Socialstyrelsens möjlighet att kunna 
följa upp och analysera hälso- och sjukvårdens tillgänglighet och där-
med förbättra statens överblick över väntetiderna. Genom bättre 
kunskap och analyser kan effektiva åtgärder sättas in och resurserna 
riktas dit behoven är som störst. Regeringen skriver att det finns en 
internationellt framväxande trend att eftersträva att data ska vara 
FAIR, det vill säga sökbar, tillgänglig, interoperabel och återanvänd-
ningsbar och inte samlas in flera gånger till olika databaser. Social-
styrelsen ska därför verka för att insamlad data ska vara tillgänglig 
för kommuner och regioner samt andra relevanta aktörer, i enlighet 
med FAIR-principerna. 

Uppdraget ska ses som en del av statens samlade arbete med att 
stärka den statliga uppföljningen av hälso- och sjukvården. Socialsty-
relsen ska redovisa uppdraget senast 1 oktober 2022.24  

En delredovisning av uppdraget har lämnats 15 mars 2022. Myn-
digheten har genomfört en sammanställning av olika intressenters 
behov av väntetidsdata. Ett önskemål som är genomgående är att kunna 
koppla väntetidsdata till personnummer för att möjliggöra djupare 

 
24 Regeringsbeslut S2021/06332. Uppdrag att utveckla förutsättningar för insamling av Vänte-
tidsdata.  
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analyser men även för möjligheten att kunna samköra denna typ av 
data med andra datakällor. Ett annat behov som framhålls är tillgång 
till mer aktuella uppgifter om väntetider. Även kvalitetsaspekten och 
hur informationen kan tolkas vid jämförelser nämns som viktigt att 
utveckla. Socialstyrelsen skriver att det finns två möjliga vägar för en 
ny insamling av väntetidsdata, dels att skapa en särskild aggregerad 
insamling för detta, dels att samla in väntetidsdata som individdata, 
exempelvis genom patientregistret, eller en kombination av de båda. 
Socialstyrelsen förordar en framtida insamling på individnivå för att 
kunna möta de behov som finns av väntetidsdata, samtidigt som detta 
möjligen medför ett längre tidsperspektiv för att utveckla. Myndig-
heten kommer att utreda de juridiska förutsättningarna för de två 
alternativen och, om sådana bedöms nödvändiga, föreslå de författ-
ningsändringar som behövs för att utveckla förutsättningarna för att 
samla in väntetidsdata.25 

3.4.2 Integritetsskyddsmyndighetens tillsyn 
av väntetidsdatabasen 

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) beslutade 8 november 2021 att 
granska den behandling av personuppgifter som sker i den nationella 
väntetidsdatabasen och inledde ett tillsynsärende. I skrivande stund 
pågår myndighetens granskning.26 

 
25 Socialstyrelsen. 2022. Regeringsuppdrag om att utveckla förutsättningar för insamling av vänte-
tidsdata. Delrapport, mars 2022. 
26 Integritetsskyddsmyndigheten IMY Tillsynsärende DI-2021-9333. 
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4 En utökad vårdgaranti 

Utredningen har utrett för- och nackdelar med en utökad vårdgaranti 
och lämnar i detta kapitel förslag på en utökad vårdgaranti. Först ges en 
beskrivning av utredningens uppdrag om en utökad vårdgaranti. Där-
efter ges en allmän bakgrund till vårdgarantin som inkluderar nu-
varande reglering, synpunkter på den nuvarande vårdgarantin samt 
beskrivningar av särskilda tidsgränser som gäller i vissa regioner och 
vårdgarantier som gäller i vissa andra länder. Efter det beskrivs ut-
redningens utgångspunkter, följt av utredningens förslag och bedöm-
ningar. Varje delavsnitt om utredningens förslag och bedömningar 
inleds med en bakgrund, följt av förslaget eller bedömningen i fråga 
och, till sist, en redogörelse för utredningens skäl till förslaget eller 
bedömningen. 

4.1 Utredningens uppdrag  

Utredningen ska enligt direktivet 

– utreda för- och nackdelar med en utökad vårdgaranti, och 

– lämna nödvändiga författningsförslag.1  

Sedan vårdgarantin infördes har det framkommit synpunkter som 
bland annat handlar om att den riskerar leda till undanträngning, att 
den i praktiken saknar betydelse för patienter med svårare, mer 
brådskande, sjukdomar samt att flera delar av vårdkedjan inte ingår, 
vilket enligt direktivet sammantaget talar för en översyn av vård-
garantin.2 

 
1 Dir. 2020:81. Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården, s. 13. 
2 Dir. 2020:81. Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården, s. 12–13. 
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En del av den beskrivna problematiken med vårdgarantin kan en-
ligt direktivet omhändertas genom de standardiserade vårdförloppen 
och de personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen. Till skill-
nad från vad som gäller för vårdgarantin är dock tidsgränserna för 
dessa vårdförlopp inte lagstadgade. Det finns därför ett behov av att 
utreda om vårdgarantin kan utvecklas och göras mer relevant för fler 
patientgrupper. Utredningen ska därför 

– om det bedöms lämpligt, lämna förslag på hur vårdgarantin kan 
vidareutvecklas med särskild hänsyn till det pågående arbetet med 
att utveckla de standardiserade vårdförloppen inom cancerområdet 
och de personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen inom 
andra sjukdomsområden, och 

– lämna nödvändiga författningsförslag.3 

För barn- och ungdomspsykiatri (BUP) finns det sedan 2011 en mål-
sättning om en förstärkt vårdgaranti. Den är dock inte lagstadgad 
utan formulerad i överenskommelser mellan staten och Sveriges Kom-
muner och Regioner (SKR). Utredningen har i uppdrag att 

– bedöma om målsättningen om 30 dagar till första bedömning och 
ytterligare 30 dagar till fördjupad utredning eller behandling inom 
BUP bör kvarstå och i så fall regleras som en del av en differen-
tierad vårdgaranti, och 

– lämna nödvändiga författningsförslag.4 

Eftersom det, enligt direktivet, är extra viktigt att barn och unga får 
hjälp i tid och väntetiderna till BUP fortsätter att öka är det särskilt 
relevant att beakta väntetiderna till denna del av vården.5 

Genom ett tilläggsdirektiv fick utredningen i uppdrag att arbeta 
vidare med och lämna nödvändiga författningsförslag kring vissa av 
de bedömningar som gjordes i delbetänkandet Vägen till ökad till-
gänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan (SOU 2021:59). Delar 
av de områden som ingår i tilläggsdirektivet hanteras i detta kapitel. 
Det gäller att regionen bör agera i god tid och inte invänta tidpunk-
ten då vårdgarantin överskridits innan åtgärder vidtas för att se till 
att patienten får vård hos en annan vårdgivare när det är nödvändigt. 

 
3 Dir. 2020:81. Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården, s. 14. 
4 Dir. 2020:81. Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården, s. 14–15. 
5 Dir. 2020:81. Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården, s. 14. 
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Det gäller även att erbjuda patienten tid för vården inom rimlig tid 
och frågan om utökad information om vårdgarantin.6 

4.2 Allmän bakgrund  

I Sverige har det funnits vårdgarantier i olika former sedan 1990-talet. 
Dessa har genom åren varit föremål för synpunkter från olika aktörer 
och alternativa utformningar av vårdgarantin har lyfts. I detta avsnitt 
beskriver utredningen den nuvarande regleringen av vårdgarantin och 
flera av de synpunkter som tagits upp när det gäller vårdgarantins ut-
formning. Därutöver beskriver utredningen vad som gäller om sär-
skilda tidsgränser i vissa regioner. Till sist lämnas en kort beskrivning 
av vårdgarantier i andra skandinaviska länder.  

4.2.1 Nuvarande reglering  

Bakgrunden till och syftet med den nuvarande regleringen 
av vårdgarantin 

Sedan 1 juli 2010 finns en författningsreglerad vårdgaranti i Sverige.7 
Bestämmelserna om vårdgarantin finns sedan 1 april 2017 i hälso- och 
sjukvårdslagen (2017:30), HSL, och hälso- och sjukvårdsförordningen 
(2017:80), HSF. 

Innan vårdgarantin författningsreglerades hade det funnits vård-
garantier i olika former sedan 1990-talet, vilka reglerades genom öve-
renskommelser mellan staten och dåvarande Landstingsförbundet 
(senare SKR). Syftet med att införa vårdgarantierna var inledningsvis 
att förkorta och utjämna köerna inom områden med speciellt om-
fattande problem. Överenskommelserna om vårdgarantin utvecklades 
senare med målsättningen att öka tillgängligheten för alla patienter 
och öka möjligheterna att få god vård inom rimlig tid.8  

I skälen till att författningsreglera vårdgarantin anfördes att upp-
följningar hade visat att de vårdgarantier som hade funnits, och alltså 
reglerats genom överenskommelser, inte hade inneburit förbättringar 

 
6 Dir. 2021:107. Tilläggsdirektiv till Delegationen för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 
(S 2020:12), s. 2–3. 
7 Lag (2010:243) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och förordningen 
(2010:349) om vårdgaranti.  
8 Prop. 2009/10:67. Stärkt ställning för patienten – vårdgaranti, fast vårdkontakt och förnyad medi-
cinsk bedömning, s. 21–22.  



95/22 Svar på remiss - Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22)  - KS2022/1251-2 Svar på remiss - Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22)  : SOU 2022_22 Vägen till ökad tillgänglighet.pdf

En utökad vårdgaranti SOU 2022:22 

112 

i tillräcklig grad när det gällde tillgänglighet. Bland annat fanns bris-
ter hos huvudmännen när det gällde viljan att prioritera tillgänglig-
hetsfrågor samt i rutiner och processer. Det angavs också att känne-
domen om vårdgarantin var låg bland medborgare och hälso- och 
sjukvårdspersonal. Det bedömdes sammanfattningsvis att en författ-
ningsreglerad vårdgaranti skulle ha bättre förutsättningar än överens-
kommelser att komma till rätta med de problemen.9  

Samtidigt som vårdgarantin författningsreglerades infördes bestäm-
melser om fast vårdkontakt, förnyad medicinsk bedömning och ut-
ökade informationskrav. Det samlade syftet med förändringarna var 
att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården.10 

Den 1 januari 2019 förändrades den del av vårdgarantin som tidi-
gare omfattade besök hos en läkare inom primärvården inom sju dagar 
till att omfatta en medicinsk bedömning av läkare eller annan legiti-
merad personal inom primärvården inom tre dagar.11  

Ansvaret att erbjuda en vårdgaranti  

Regionen ska erbjuda vårdgaranti åt den som är bosatt inom regio-
nen eller i övrigt omfattas av regionens ansvar enligt 8 kap. 1 eller 2 § 
hälso- och sjukvårdslagen (9 kap. 1 § HSL). Förutom den som är bo-
satt inom regionen, ska regionen därmed erbjuda en vårdgaranti åt:  

– den som har skyddad folkbokföring enligt 16 § folkbokförings-
lagen (1991:481) och som stadigvarande vistas inom regionen,  

– den som, utan att vara bosatt i regionen, har rätt till vårdförmåner 
i Sverige vid sjukdom och moderskap enligt vad som följer av 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av 
den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen 
(personer från andra EU-länder under vissa förutsättningar), och  

– den som avses i 5 kap. 7 § första stycket socialförsäkringsbalken 
och som omfattas av förordningen (vissa utlandsstuderande under 
vissa förutsättningar).  

 
9 Prop. 2009/10:67. Stärkt ställning för patienten – vårdgaranti, fast vårdkontakt och förnyad 
medicinsk bedömning, s. 38. 
10 Prop. 2009/10:67. Stärkt ställning för patienten – vårdgaranti, fast vårdkontakt och förnyad 
medicinsk bedömning, s. 1. 
11 Lag (2018:553) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och förordning (2018:1129) om 
ändring i hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80).  
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Däremot omfattas inte de personer som omfattas av en annan regions 
ansvar för hälso- och sjukvård av regionens vårdgaranti (8 kap. 
3 § HSL). 

Vårdgarantins innehåll 

Vårdgarantin ska innehålla en försäkran om att den enskilde inom 
viss tid får 

– kontakt med primärvården, 

– en medicinsk bedömning av läkare eller annan legitimerad hälso- 
och sjukvårdspersonal inom primärvården, 

– besöka den specialiserade vården, och 

– planerad vård (9 kap. 1 § HSL). 

Vårdgarantin reglerar alltså inom vilka tidsgränser patienten ska erbju-
das kontakt, medicinsk bedömning, besök och planerad vård. Där-
emot reglerar den exempelvis inte om vård alls ska ges, vilken vård 
som i så fall ska ges eller hur lång tid utredning, diagnostisering, be-
handling m.m. av patienten får ta.12 

Hos sådana utförare inom ett vårdvalssystem i primärvården där 
enskilda kan välja och få tillgång till en fast läkarkontakt, det vill säga 
vårdcentraler och motsvarande vårdenheter, gäller vårdgarantin enligt 
punkterna 1 och 2 ovan från och med 1 juli 2022 endast om den 
enskilde har listat sig hos utföraren.13 

Vårdgarantins tidsgränser 

Tiderna för hur länge en patient som längst ska behöva vänta på att 
få den vård som omfattas av vårdgarantins regleras i hälso- och 
sjukvårdsförordningen. Där anges att den enskilde ska få 

– kontakt med primärvården samma dag som den enskilde söker 
kontakt med primärvården (tillgänglighetsgaranti), 

 
12 Prop. 2017/18:83. Styrande principer inom hälso- och sjukvården och en förstärkt vårdgaranti, 
s. 79. 
13 Lag (2022:273) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). 
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– en medicinsk bedömning av läkare eller annan legitimerad hälso- 
och sjukvårdspersonal inom primärvården inom tre dagar från det 
att den enskilde har sökt kontakt med primärvården, om vård-
givaren har bedömt att den enskilde behöver få en medicinsk be-
dömning och en sådan inte kan göras när den enskilde först söker 
kontakt (bedömningsgaranti inom primärvården), 

– besöka den specialiserade vården inom 90 dagar från det att remiss 
har utfärdats eller, om någon remiss inte är nödvändig, från det 
att den enskilde har sökt kontakt med den specialiserade vården 
(besöksgaranti inom den specialiserade vården), och 

– planerad vård inom 90 dagar från det att vårdgivaren har beslutat 
att den enskilde ska få den aktuella vården (behandlingsgaranti) 
(6 kap. 1 § HSF). 

Tidsperioderna inom vilka vårdgarantin ska vara uppfylld regleras 
alltså i förordning, medan den grundläggande strukturen för vård-
garantin med dess olika delar regleras i lag. Syftet med att inte reglera 
tidsperioderna i lag var att uppnå en så smidig och flexibel lösning 
som möjligt.14 Förordningar beslutas av regeringen medan lagar be-
slutas av riksdagen (8 kap. 1 § regeringsformen [1974:152]). Tids-
perioderna kan också, i stället för att regleras i förordning, regleras i 
föreskrifter utfärdade av en myndighet som regeringen bestämmer, 
enligt ett bemyndigande i hälso- och sjukvårdslagen (9 kap. 4 § 1 HSL). 

Rapportering av uppgifter om väntetider 

Regionerna ska rapportera in uppgifter om väntetider till en natio-
nell databas som förs av SKR (9 kap. 3 § HSL och 6 kap. 3 § HSF). 
Socialstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om regionernas 
rapporteringsskyldighet (6 kap. 4 § HSF), men har vid tidpunkten 
för överlämnandet av detta betänkande inte meddelat några sådana. 

Enligt förarbetena från 2009 om införandet av den lagstadgade 
vårdgarantin är det avgörande att ha system för att följa väntetiderna 
och att rapportera dessa öppet. Väntetidsdatabasen bör i första hand 
innehålla uppgifter som kan användas i syfte att kontrollera efter-
levnaden av vårdgarantin. Ett ytterligare syfte med uppgifterna är in-

 
14 Prop. 2009/10:67. Stärkt ställning för patienten – vårdgaranti, fast vårdkontakt och förnyad 
medicinsk bedömning, s. 42. 



95/22 Svar på remiss - Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22)  - KS2022/1251-2 Svar på remiss - Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22)  : SOU 2022_22 Vägen till ökad tillgänglighet.pdf

SOU 2022:22 En utökad vårdgaranti 

115 

formation till hälso- och sjukvårdspersonal, beslutsfattare och be-
folkningen.15 

Tillsyn 

Staten har ett ansvar för att säkerställa att lagar, förordningar och 
föreskrifter som riksdag, regering och myndigheter beslutat om följs. 
Ett viktigt kontroll- och styrinstrument som staten förfogar över är 
tillsyn.16 Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har som uppgift 
bland annat att svara för tillsynen inom hälso- och sjukvården, samt 
av hälso- och sjukvårdspersonal (7 kap. 1 § patientsäkerhetslagen 
[2010:659], PSL). 

Av förarbetena till bestämmelsen om vårdgaranti framgår att 
tillämpningen av lagstiftningen ska följas inom ramen för tillsynen 
av hälso- och sjukvården. Det kan till exempel handla om hur vård-
garantin och tillgänglighetsarbetet utgör en del av regionernas arbete 
för att upprätthålla kvalitet och hög patientsäkerhet. Andra exempel 
på frågor som kan omfattas av tillsynen är hur vårdgarantin i prak-
tiken tillämpas och efterlevs i regionerna, vilka åtgärder man vidtar 
för att komma till rätta med eventuella brister samt hur regionen och 
hälso- och sjukvårdspersonalen fullgör sin informationsskyldighet 
vad gäller vårdgarantin.17 

Vårdgarantins förhållande till prioriteringar i hälso- 
och sjukvården 

Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika 
villkor för hela befolkningen (3 kap. 1 § första stycket HSL). Vården 
ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den en-
skilda människans värdighet (3 kap. 1 § andra stycket HSL). Den som 
har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till 
vården (3 kap. 1 § andra stycket HSL). Dessa principer preciseras 
ytterligare i den av riksdagen beslutande prioriteringsplattformen som 

 
15 Prop. 2009/10:67. Stärkt ställning för patienten – vårdgaranti, fast vårdkontakt och förnyad 
medicinsk bedömning, s. 45. 
16 Prop. 2012/13:20. Inspektionen för vård och omsorg – en ny tillsynsmyndighet för hälso- och 
sjukvård och socialtjänst, s. 80. 
17 Prop. 2009/10:67. Stärkt ställning för patienten – vårdgaranti, fast vårdkontakt och förnyad 
medicinsk bedömning, s. 72. 
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innehåller allmänna riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjuk-
vården.18 

När det gäller vårdgarantins förhållande till prioriteringar inom 
vården angavs i förarbetena till införandet av den lagstadgade vård-
garantin att vårdgarantin inte reglerar om vård ska ges eller vilken 
vård som ska ges. En förutsättning för att vårdgarantin ska gälla är i stäl-
let att nödvändiga beslut är fattade. Tanken var att prioriteringar även 
fortsättningsvis skulle utgå från de av riksdagen fastställda priori-
teringsriktlinjerna. Vårdgarantin ska enligt propositionen inte ses som 
att den uttalar hur snart en åtgärd för en specifik sjukdom bör ske. 
Den uttalar i stället att vården ska ske senast inom viss tid.19 

4.2.2 Synpunkter på den nuvarande vårdgarantins 
utformning  

Inför att vårdgarantin lagstadgades 2010 och sedan dess har det fram-
kommit synpunkter på dess innehåll och utformning från olika håll, 
bland annat i samband med myndigheternas uppföljningar av vård-
garantins efterlevnad.  

Vårdgarantin täcker inte hela vårdkedjan 
utan innebär fyra nedslag  

Inför lagstadgandet av den nuvarande vårdgarantin fanns det tankar 
om att utöka omfattningen av vårdgarantin på sikt. Utredningen om 
patientens rätt i vården (S 2007:07) hade i uppdrag att analysera till-
lämpningen av den nationella vårdgarantin som infördes 1 november 
2005 genom en överenskommelse mellan staten och SKR samt att 
lämna förslag till lagreglering av densamma.20 Utredningen ansåg inte 
att den hade till uppgift att närmare diskutera innehållet i vårdgaran-
tin, men uttryckte uppfattningen att en framtida vårdgaranti bör in-
kludera alla de åtgärder som är nödvändiga för att en behandling ska 
kunna inledas.21 Enligt regeringens proposition var det en uppfatt-

 
18 Prop. 1996/97:60. Prioriteringar inom hälso- och sjukvården, Socialutskottet. Betänkande 
1996/97:SoU14. Prioriteringar inom hälso- och sjukvården och riksdagsskrivelse 1996/97:186. 
19 Prop. 2009/10:67. Stärkt ställning för patienten – vårdgaranti, fast vårdkontakt och förnyad 
medicinsk bedömning, s. 40–41. 
20 Dir. 2007:90. Patientens rätt i vården, s. 1 och 5. 
21 SOU 2008:127. Patientens rätt – Några förslag för att stärka patientens ställning, s. 166. 
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ning som delades av flera remissinstanser, som bland annat fram-
förde att vårdgarantins tillämpningsområde bör utvidgas till att om-
fatta hela vårdförloppet. Vid det tillfället saknades dock underlag och 
statistik för en konsekvensanalys av en sådan utvidgning. Av propo-
sitionen framgår också att regeringens ambition var att vårdgarantin 
i framtiden skulle omfatta patientens hela kontakt med vården, från 
det att en första kontakt tas till att patienten skrivs ut från en even-
tuell åtgärd i den planerade vården, inklusive utredningstiden och 
andra ledtider.22  

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har framhållit att vård-
garantin inte omfattar alla delar av en patients vårdkontakter, och 
uttryckt att målsättningen för vårdgarantin bör vara att omfatta hela 
vårdkedjan, från undersökning, utredning och röntgen till rehabiliter-
ing och uppföljning.23 Myndigheten har också beskrivit att eftersom 
inte alla delar av vårdkedjan ingår, finns det inte heller någon tids-
gräns för den totala väntan i situationer när vårdförloppet kräver mer 
än endast en medicinsk bedömning inom primärvården följt av en 
remiss till ett besök inom den specialiserade vården då beslut om be-
handling tas. Processen från att primärvården kontaktas till att en 
behandling inom den specialiserade vården påbörjas kan i praktiken 
bli betydligt längre än 183 (0 + 3+ 90 + 90) dagar – utan att vård-
garantins gränser har överskridits.24 

Även SKR har uttryckt ett behov av en översyn av vårdgarantin 
som belyser hela vårdkedjan.25  

Mindre relevant för personer med kronisk sjukdom 
och multisjuka personer 

Inför vårdgarantins lagstadgande berörde vissa remissinstanser sär-
skilt situationen för de som inte skulle komma att omfattas av vård-
garantin och de som redan finns i vårdsystemet, exempelvis de med 

 
22 Prop. 2009/10:67. Stärkt ställning för patienten – vårdgaranti, fast vårdkontakt och förnyad 
medicinsk bedömning, s. 39 och 43. 
23 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2014. Låt den rätte komma in – Hur har till-
gängligheten påverkats av apoteksomregleringen, vårdvalet samt vårdgarantin och Kömiljarden? 
Rapport 2014:3, s. 239. 
24 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2015. Varierande väntan på vård – Analys och 
uppföljning av den nationella vårdgarantin, rapport 2015:5, s. 24. 
25 SKL. 2017. God och nära vård – En gemensam färdplan och målbild – SOU 2017:53, yttrande, s. 5. 
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kroniska sjukdomar och multisjuka.26 Det framfördes att det är av 
särskild vikt att följa hur vården fördelas mellan långvarigt sjuka 
personer samt äldre med stora och komplexa behov i jämförelse med 
patienter som behöver ett nybesök eller engångsåtgärder.27 Att inte 
alla delar av vårdkedjan eller alla typer av vårdkontakter ingår i vård-
garantin kan alltså medföra att garantin blir mindre relevant för per-
soner med kronisk sjukdom och multisjuka personer, om den typ av 
kontakter som särskilt används av dessa grupper inte ingår (exem-
pelvis återbesök).  

Risk att vårdgarantin medför undanträngning 

Risken för undanträngning har påtalats länge och av många 

Att vårdgarantin riskerar att leda till undanträngning är en fråga som 
har diskuterats länge, särskilt utifrån att sådant som inte ingår i vård-
garantin riskerar att trängas undan till förmån för sådant som ingår. 
Inför att vårdgarantin först blev lagreglerad 2010 påpekade ett stort 
antal remissinstanser att vårdgarantin kunde komma att påverka regio-
nernas prioriteringsarbeten och leda till undanträngning.28 Social-
styrelsen uttryckte 2012 att vårdgarantins (och kömiljardens) krav 
riskerade att leda till ändrade prioriteringar och remissrutiner, vilket 
i sin tur kunde leda till undanträngning av sådant som inte ingår.29 
Även i remissvaren som gällde förslagen om den förstärkta vård-
garantin inom primärvården som trädde i kraft 2019 beskrevs risken 
för undanträngning eller att vissa grupper missgynnas som en följd 
av vårdgarantin.30 Att mäta och inkludera en större del av vårdkedjan 
i vårdgarantin skulle enligt Myndigheten för vård- och omsorgsana-

 
26 Vårdförbundet. 2009. Vårdförbundets yttrande över betänkandet: Patientens rätt – Några för-
slag för att stärka patientens ställning (Delbetänkande SOU 2008:127), s. 2. 
27 Svensk sjuksköterskeförening. 2009. Yttrande i remissbehandling av delbetänkandet Några 
förslag för att stärka patientens ställning (SOU 2008:127), s. 1. 
28 Prop. 2009/10:67. Stärkt ställning för patienten – vårdgaranti, fast vårdkontakt och förnyad 
medicinsk bedömning, s. 36–37. 
29 Socialstyrelsen. 2012. Vårdgaranti och kömiljard – uppföljning 2009–2011, s. 8. 
30 Svenska distriktläkarföreningen. 2017. Remissvar God och nära vård – En gemensam färd-
plan och målbild (SOU 2017:53), utan titel, daterad 2017-10-02; Pensionärernas riksorgani-
sation. 2017. Yttrande över utredningen Samordnad utveckling för god och nära vårds delbetänkande 
God och nära vård – En gemensam färdplan och målbild (SOU 2017:53), s. 2; Legitimerade 
Kiropraktorers Riksorganisation. 2017. Remiss: God och nära vård – En gemensam färdplan 
och målbild, s. 2; Svenska Läkaresällskapet. 2017. Remissvar God och nära vård SOU 2017:53, 
s. 2–3; Sveriges läkarförbund. 2017. Remissyttrande avseende God och nära vård – En gemensam 
färdplan och målbild, s. 2; Famna. 2017. Famnas remissvar på delbetänkande av utredningen för 
samordnad utveckling för god och nära vård SOU 2017:53, s. 2–3.  
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lys minska risken för undanträngning av sådant som i dag inte ingår i 
vårdgarantin, exempelvis undersökningar.31  

Undanträngning definieras som avsteg från medicinska prioriteringar 

Enligt propositionen som låg till grund för lagstadgandet av vård-
garantin innebär undanträngning situationer ”… när lägre priorite-
rade patienter ges vård före patienter som har högre prioritet (dvs. 
ett större medicinskt behov)”.32 Detta är också den definition som 
Socialstyrelsen och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys utgår 
från i analyser av undanträngning.33 Det kan dock vara värt att notera 
att ordet undanträngning i mer dagligt tal ofta används i bredare 
bemärkelse, i vissa sammanhang så fort en patient får vänta till följd 
av en annan patient.34 Utredningen uppfattar också att ordet i vissa 
sammanhang används för alla förändringar där det görs mindre av 
något det gjordes mer av tidigare. Det kan alltså finnas en uppfatt-
ning om att undanträngning i bemärkelsen förändring förekommer, 
men när det kommer till den mer specifika definitionen att prioriter-
ingen är felaktig är det i många sammanhang svårare att belägga och 
det finns ofta mer tveksamheter i uppfattningarna. 

Undanträngning till följd av vårdgarantin kan i teorin ske på flera 
olika sätt. Ett sätt är att personer som väntar på vård inom delar av 
vårdkedjan som inte ingår i vårdgarantin kan trängas undan, så som 
personer som väntar på undersökning eller återbesök. Ett annat sätt 
är att vissa personer trängs undan av andra personer på samma vänte-
lista, exempelvis att en person med förhållandevis litet medicinskt 
behov får gå före mer allvarligt sjuka patienter för att vårdgarantins 
tidsgräns närmar sig.35  

 
31 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2014. Låt den rätte komma in – Hur har till-
gängligheten påverkats av apoteksomregleringen, vårdvalet samt vårdgarantin och Kömiljarden? 
Rapport 2014:3, s. 230 och 239. 
32 Prop. 2009/10:67. Stärkt ställning för patienten – vårdgaranti, fast vårdkontakt och förnyad 
medicinsk bedömning, s. 40. 
33 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2015. Varierande väntan på vård – Analys och 
uppföljning av den nationella vårdgarantin, rapport 2015:5, s. 87–88; Socialstyrelsen. 2012. 
Vårdgaranti och kömiljard – uppföljning 2009–2011, s. 78; Socialstyrelsen. 2019. Om lärande, 
prioriteringar och ekonomiska aspekter – Effekter av satsningen på standardiserade vårdförlopp i 
cancervården – Slutrapport del 2, 2019, s. 43. 
34 Socialstyrelsen. 2019. Om lärande, prioriteringar och ekonomiska aspekter – Effekter av sats-
ningen på standardiserade vårdförlopp i cancervården – Slutrapport del 2, 2019, s. 44. 
35 Socialstyrelsen. 2012. Vårdgaranti och kömiljard – uppföljning 2009–2011, s. 78–79 och Myn-
digheten för vård- och omsorgsanalys. 2015. Varierande väntan på vård – Analys och uppfölj-
ning av den nationella vårdgarantin, rapport 2015:5, s. 92–95.  
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Svårt att belägga i vilken utsträckning undanträngning 
sker i praktiken 

Socialstyrelsen har genomfört tre kvantitativa studier om undan-
trängning i samband med regeringsuppdrag om uppföljning av vård-
garantin och kömiljarden. Två av dem fokuserade på återbesök för 
patienter med grön starr respektive diabetes. Slutsatsen var att det 
inte gick att fastställa att undanträngning förekom. Den tredje stu-
dien berörde i stället prioriteringar inom väntelistan för patienter 
som väntade på behandling för grå starr. Här menade Socialstyrelsen 
att resultaten tydde på att undanträngning förekommit genom att 
väntetiderna för lägre prioriterade grupper hade förbättrats på bekost-
nad av högre prioriterade patienters väntetid.36  

De kvantitativa studierna har alltså svårt att ge tydliga svar på om 
undanträngning sker. Däremot finns det mer kvalitativa intervju- och 
enkätbaserade undersökningar som ger bilden av att undanträngning 
förekommer.37 Från studierna är det dock svårt att veta om respon-
denterna har menat undanträngning i bemärkelsen förändring eller i 
bemärkelsen att prioriteringen är felaktig. Undersökningarna ger 
inte heller någon indikation på i vilken omfattning undanträngning i 
så fall sker och hur stort problemet är sammantaget. 

De tre kvantitativa studier som nämns ovan, och de flesta av de 
kvalitativa, är genomförda runt 2011–2012, och är alltså tio år gamla. 
Utredningen känner inte till några nyare studier som fokuserar på 
undanträngning till följd av vårdgarantin (eller kömiljarden).  

Erfarenheter från de standardiserade vårdförloppen inom cancer 

Undanträngning har också diskuterats i samband med att de standar-
diserade vårdförloppen inom cancervården infördes. Socialstyrelsen 
har haft i uppdrag att redogöra för eventuella undanträngningseffek-
ter, vilket ger en senare undersökningsperiod men inte fokus på vård-
garantin. Analyserna baserades huvudsakligen på teoretiska analyser, 
granskning av handlingsplaner 2015–2018 samt resultat från enkäter 

 
36 Socialstyrelsen. 2013. Vårdgaranti och kömiljard – uppföljning 2012, s. 39–53. 
37 Socialstyrelsen. 2012. Vårdgaranti och kömiljard – uppföljning 2009–2011, s. 80–86; Sveriges 
läkarförbund. 2012. Medicin med detsamma? Förslag till en rättvisare vårdgaranti, s. 32–42; 
Winblad, U. och Andersson, C. 2010. Kåren och köerna – en ESO-rapport om den medicinska 
professionens roll i styrningen av svensk hälso- och sjukvård, rapport 2010:9, s. 86; Myndigheten 
för vård- och omsorgsanalys. 2015. Varierande väntan på vård – Analys och uppföljning av den 
nationella vårdgarantin, rapport 2015:5, s. 98–99, 108–112 och 139–140.  
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till olika professioner inom utredningsteam samt intervjuer med per-
soner på olika verksamhets- och beslutsnivåer. De huvudskäl till att 
undanträngning kan uppstå när det gäller vårdförloppen handlar i 
huvudsak om de trånga sektorer som finns inom utredning och diag-
nostik, risken för att onödiga undersökningar genomförs samt att tider 
planerade för patienter som följer vårdförlopp ibland står tomma.38  

I Socialstyrelsens uppföljning framkommer det att det har funnits 
en medvetenhet om riskerna för undanträngning till följd av vårdför-
loppen och att dessa risker har funnits högt på agendan hela tiden vid 
implementeringen av vårdförloppen. Alla inblandade har uppmanats 
att arbeta förebyggande för att förhindra att undanträngning upp-
kommer. Sammantaget menade Socialstyrelsen 2019 att det inte var 
mycket som talade för att den faktiska undanträngningen är av stor 
omfattning, utan de flesta förändringar kan ses som förbättringar eller 
korrekta prioriteringar.39  

Tidsgränserna utgår inte från medicinska behov 

Vårdgarantins tidsgränser är samma för alla, oavsett sjukdom eller 
allvarlighetsgrad, och inte kopplade till det medicinska vårdbehovet. 
En följd av det är, enligt Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, 
att dagens 90 dagars maximala väntan inom den specialiserade vården 
är en alldeles för lång väntan för vissa patienter, men en rimlig väntan 
ur ett medicinskt perspektiv i andra fall. På så vis kan vårdgarantin 
främst sägas vara relevant för patienter med relativt sett mindre medi-
cinska behov – patienter med stora medicinska behov behöver vård 
långt tidigare och för dessa patienter är vårdgarantins tidsgränser inte 
ett meningsfullt riktmärke.40  

I stället för samma tidsgränser för alla utan koppling till medicinska 
vårdbehov har Socialstyrelsen föreslagit målrelaterade tider mellan 
remiss och behandlingsstart som anpassas efter specifika sjukdomar.41  

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har uttryckt att en mer 
differentierad vårdgaranti kan separera mer och mindre brådskande 

 
38 Socialstyrelsen. 2019. Om lärande, prioriteringar och ekonomiska aspekter – Effekter av sats-
ningen på standardiserade vårdförlopp i cancervården – Slutrapport del 2, 2019, s. 42–43 och 53. 
39 Socialstyrelsen. 2019. Om lärande, prioriteringar och ekonomiska aspekter – Effekter av sats-
ningen på standardiserade vårdförlopp i cancervården – Slutrapport del 2, 2019, s. 42, 45 och 52. 
40 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2015. Varierande väntan på vård – Analys och 
uppföljning av den nationella vårdgarantin, rapport 2015:5, s. 13 och 141.  
41 Socialstyrelsen. 2014. Vårdgaranti och kömiljard – Uppföljning 2013, s. 7 och 37. 
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behov. I mer brådskande fall kan väntetiden ha stor medicinsk be-
tydelse, medan patienter med mindre brådskande diagnoser ibland 
kan vänta längre utan att utfallet påverkas.42 Myndigheten för vård- 
och omsorgsanalys har också lyft att det eventuellt skulle kunna vara 
bra med en viss differentiering av vårdgarantin utifrån diagnos, på lik-
nande sätt som i Norge och Danmark.43 

Även Missbruksutredningen (S 2008:04) lämnade förslag på en 
typ av differentierad vårdgaranti i form av en förstärkt vårdgaranti 
för de som behöver vård för sitt missbruk eller beroende.44  

Under arbetets gång har utredningen i dialoger med olika aktörer, 
inte minst med läkarprofessionen, även träffat på uppfattningen att 
vårdgarantins tidsgränser är politiskt satta och inte medicinskt rele-
vanta. I linje med denna uppfattning uttrycks det bland remissvaren 
till den förstärkta vårdgarantin att det är ett problem att vårdgarantin 
inte rimmar med den etiska plattformen.45 

Bara en del av tillgängligheten 

Både Socialstyrelsen och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 
har betonat att tillgänglighet till vård är ett brett begrepp som om-
fattar många aspekter utöver väntetider, bland annat fysisk tillgäng-
lighet, öppettider, bemötande, kontinuitet och samordning, delgiv-
ning av information och kompetens.46 Därför, menar Myndigheten 
för vård- och omsorgsanalys, skulle inte vården nödvändigtvis vara 
tillgänglig sett ur patientens perspektiv även om vårdgarantin upp-
fylldes, eftersom vårdgarantin inte ställer krav på vårdens kvalitet, 
hur vårdprocessen ska fungera för patienten eller hur kontakten ska 
se ut (till exempel hur tidsbokningar ska göras).47 Dessa aspekter är 

 
42 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2014. Låt den rätte komma in – Hur har tillgäng-
ligheten påverkats av apoteksomregleringen, vårdvalet samt vårdgarantin och Kömiljarden? 
Rapport 2014:3, s. 230.  
43 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2014. Låt den rätte komma in – Hur har tillgäng-
ligheten påverkats av apoteksomregleringen, vårdvalet samt vårdgarantin och Kömiljarden? 
Rapport 2014:3, s. 218. 
44 SOU 2011:35. Bättre insatser vid missbruk och beroende, s. 43–44. 
45 Svenska Läkaresällskapet. 2017. Remissvar God och nära vård SOU 2017:53, s. 2. 
46 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2015. Varierande väntan på vård – Analys och 
uppföljning av den nationella vårdgarantin, rapport 2015:5, s. 21–22 och Socialstyrelsen. 2016. 
Uppföljning av hälso- och sjukvårdens tillgänglighet – Slutrapport mars 2016, s. 43–44. 
47 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2017. Löftesfri garanti? En uppföljning av den 
nationella vårdgarantin, rapport 2017:6, s. 8–9 och 33.  
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naturligtvis också väsentliga för patienten, och de påverkar den totala 
väntetiden och vårdens sammantagna tillgänglighet.48  

4.2.3 Högre ambitioner vad gäller yttersta tidsgränser 
i vissa regioner 

Utöver de lagstadgade krav om maximala väntetider som vårdgaran-
tin ställer på regionerna, har några regioner själva valt att anta interna 
krav och mål om kortare yttersta tidsgränser. 

Region Halland 

Utöver den lagstadgade vårdgarantin gäller följande i Region Halland: 

• Patienten ska få tid för besök hos den specialiserade vården inom 
60 dagar.  

• Vid beslut om operation ska patienten erbjudas tid för operation 
inom 60 dagar.  

• Även utredningar såsom röntgen, tester och prover omfattas. Det 
innebär att undersökningar, till exempel röntgen och provtag-
ning, ska ske inom 60 dagar.  

• Patienten ska få besked om tidpunkt för besök inom den specia-
liserade vården inom 14 dagar efter att remissen togs emot. Det 
gäller även om patienten sökt vård utan remiss. 

• Patienten ska samtidigt med beslut om behandling få besked om 
tidpunkt för behandling.49 

Regionens målsättning är att 80 procent av patienterna ska få sin vård 
inom 60 dagar.50  

 
48 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2015. Varierande väntan på vård – Analys och 
uppföljning av den nationella vårdgarantin, rapport 2015:5, s. 12 och 137–138. 
49 1177 Vårdguiden. Vårdgaranti, www.1177.se/Halland/sa-fungerar-varden/lagar-och-
bestammelser/vardgaranti/, uttag 2022-02-08. 
50 Det framgår av regionens handlingsplan och nulägesrapporter som utredningen har tagit 
del av. Det framgår även av regionens årsredovisning för till exempel 2020, s. 31. 
https://politik.regionhalland.se/welcome-sv/namnder-styrelser/regionfullmaktige/mote-
2021-04-28/agenda/arsredovisning-region-halland-2020pdf?downloadMode=open, uttag 
2022-02-08. 
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Region Stockholm 

Utöver den lagstadgade vårdgarantin gäller följande i Region 
Stockholm: 

• Det finns en målsättning om att det får ta högst 90 minuter att få 
kontakt med en vårdcentral (husläkarmottagning) per telefon.  

• Det får ta högst 30 dagar att få besöka en specialist från beslut om 
remiss. Denna del av garantin har gällt sedan 2008 men frångåtts 
tillfälligt under pandemin. Återgång till 30 dagar planeras under 
2022. 

• Minnesutredningar och dyslexiutredningar ingår i garantin 
(90 dagar). Denna del av vårdgarantin har gällt sedan 2006. Neuro-
psykiatriska utredningar ingick till och med 2020, men har sedan 
pausats och är under utredning.51 

Region Jönköpings län 

Enligt utredningens kontakter med Region Jönköpings län har regio-
nen sedan omkring 2010 en intern målsättning som säger att 80 pro-
cent av patienterna ska få sitt besök inom den specialiserade vården 
respektive påbörja behandling inom 60 dagar. Det är inte en vård-
garanti eller en ambition som kommuniceras till befolkningen, utan 
snarare ett mål som sätts i regionens budgetarbete som instruktion 
till verksamheterna. Ett syfte med målet är att förbättra förutsätt-
ningarna att klara de 90 dagar som den lagstadgade vårdgarantin 
kräver.  

Målet har funnits i många år och framgår i regionens budget med 
verksamhetsplan för 2014 såväl som 2021.52  

 
51 1177 Vårdguiden. Vårdgarantin i Stockholms län. www.1177.se/Stockholm/sa-fungerar-
varden/lagar-och-bestammelser/vardgarantin-i-stockholms-lan/, uttag 2022-02-08; Komplet-
terande information från kontakter med Region Stockholm; Stockholms läns landsting. 2016. 
Tjänsteutlåtande daterat 2006-01-26, LS 0509–1588; Stockholms läns landsting. 2006. Lands-
tingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsutskottet, protokoll sammanträdesdag 2006-02-16. 
52 Region Jönköpings län. 2020. Budget med verksamhetsplan 2021. Flerårsplan 2022–2023, 
s. 82 och Landstinget i Jönköpings län. 2013. Budget med verksamhetsplan 2014. Flerårsplan 
2015–2016, s. 26–27.  
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4.2.4 Vårdgarantier i andra skandinaviska länder 

I uttalanden om vårdgarantin i Sverige jämförs den ofta med vård-
garantier i andra länder. Utredningen har därför gått igenom författ-
ningar gällande tidsgränser för vård i Danmark, Finland och Norge. 
Nedan beskrivs ländernas reglering översiktligt. 

Danmark 

I Danmark författningsregleras inom vilken tid patienten ska få in-
formation om tid och plats för undersökning, genomgå utredning 
och erbjudas behandling.  

Den allmänna vårdgarantin 

Patienten ska få information om tid och plats för undersökning och 
behandling senast åtta dagar efter remiss anlänt till ett av regionens 
sjukhus.53  

En patient som remitterats till undersökning på sjukhus ska 
genomgå utredning inom en månad om det är medicinskt möjligt54. 
Om det inte är möjligt ska en plan för vidare utredningsförlopp tas 
fram.55 Om regionen inte kan erbjuda utredning inom en månad kan 
patienten välja annan offentlig eller privat vårdgivare som har avtal 
med regionen.56 

En patient som remitterats till sjukhusbehandling ska erbjudas be-
handling inom en månad. Om regionen inte kan erbjuda behandling 
inom en månad kan patienten välja annan offentlig eller privat vård-
givare som har avtal med regionen.57 

 
53 Kap. 23 § 90 sundhedsloven (LBK nr 210 af 27/01/2022). Patienten ska även få information 
om flera andra saker inom denna tid, bland annat rätten att välja sjukhus enligt vissa regler och 
väntetiderna på aktuella sjukhus, se kap. 23 § 90 sundhedsloven. 
54 Utredningens översättning av den danska termen fagligt muligt. 
55 Kap. 17 a § 82 a och § 82 b sundhedsloven. 
56 Kap. 19 § 87 första stycket sundhedsloven. 
57 Kap. 19 § 87 andra stycket sundhedsloven. 
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Vårdgaranti för livshotande sjukdomar 

När det gäller behandling av misstänkt livshotande sjukdomar ska 
regionen inom åtta dagar från mottagen remiss informera om den 
kan erbjuda behandling vid regionens sjukvårdssystem inom den maxi-
mala väntetiden och i aktuella fall meddela patienten ett datum för 
bedömning. Om regionen inte kan erbjuda behandling inom de fast-
ställda maximala väntetiderna ska patienten, om möjligt, erbjudas 
behandling hos annan vårdgivare.58 

Vid misstanke om cancer är den maximala väntetiden 14 dagar till 
utredning, därefter 14 dagar till operation samt 14 dagar till initial 
medicinsk behandling och initial strålbehandling.59 

Även för ischemisk hjärtsjukdom regleras maximala väntetider 
mellan 10 och 21 dagar till behandling beroende på tillstånd.60 

Finland 

I Finland lagregleras inom vilken tid patienten ska få kontakt med 
primärvården, bedömning av vårdbehovet, undersökningar och be-
handling. 

Vårdgarantin inom primärvården 

En patient ska vardagar omedelbart kunna få kontakt med primär-
vården och en bedömning av vårdbehovet ska göras av yrkesutbildad 
person senast den tredje vardagen från det att patienten tog kontakt 
med hälsovårdscentralen, om inte bedömningen har kunnat göras första 
gången patienten tog kontakt.61 

 
58 Kap. 21 § 88 sundhedsloven. 
59 § 2 bekendtgørelse om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved 
iskæmiske hjertesygdomme (BEK nr 584 af 28/04/2015). 
60 § 3 bekendtgørelse om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved 
iskæmiske hjertesygdomme (BEK nr 584 af 28/04/2015). 
61 6 kap. 51 § första stycket finska hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010). 
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Vid specialiserad sjukvård som ges i samband med primärvård62 
ska bedömningen av vårdbehovet inledas inom tre veckor från det 
att en remiss har kommit in till verksamhetsenheten.63 

Vård som i samband med bedömningen av vårdbehovet har kon-
staterats vara medicinskt eller odontologiskt nödvändig ska med beak-
tande av patientens hälsotillstånd och sjukdomens sannolika förlopp 
ordnas inom skälig tid, dock inom tre månader från det att vård-
behovet bedömdes. Denna längsta väntetid på tre månader får över-
skridas med högst tre månader inom mun- och tandvård och i specia-
liserad sjukvård som ges i samband med primärvård, om vården av 
medicinska, terapeutiska eller andra motsvarande motiverade skäl kan 
skjutas upp utan att patientens hälsotillstånd äventyras.64 

Vårdgarantin inom den specialiserade vården 

Bedömning och beslut om vård ska ges i specialiserad vård inom tre 
veckor från remiss. Om bedömningen av vårdbehovet förutsätter en 
bedömning av en specialist, särskild bilddiagnostik eller särskilda labo-
ratorieundersökningar, ska bedömningen och de behövliga undersök-
ningarna göras inom tre månader.65 

Vård, behandling och rådgivning som utifrån bedömningen av vård-
behovet konstaterats vara medicinskt, odontologiskt eller hälso-
vetenskapligt nödvändiga ska, med beaktande av hur brådskande den 
är, ordnas och inledas inom skälig tid, dock inom sex månader från 
det att vårdbehovet slogs fast.66 

Vårdgarantin inom mentalvårdstjänsterna för barn och unga  

Inom mentalvårdstjänsterna för barn och unga ska bedömningen av 
vårdbehovet göras inom tre veckor från det att remissen anlände till 
sjukhus eller någon annan verksamhetsenhet för specialiserad sjuk-

 
62 Av propositionen till tidigare reglering framgår att med specialiserad sjukvård i samband med 
primärvården avses bland annat kretssjukhusens specialiserade sjukvård, som har sammanförts 
med primärvården till en operativ helhet, samt den av specialister ledda sjukhus- och politik-
verksamheten i en del städer (RP 77/2004. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag 
till lagar om ändring av folkhälsolagen, lagen om specialiserad sjukvård samt vissa andra lagar, 
s. 41).  
63 6 kap. 51 § första stycket finska hälso- och sjukvårdslagen. 
64 6 kap. 51 § andra stycket finska hälso- och sjukvårdslagen. 
65 6 kap. 52 § andra stycket finska hälso- och sjukvårdslagen. 
66 6 kap. 52 § tredje stycket finska hälso- och sjukvårdslagen. 
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vård som samkommunen för ett sjukvårdsdistrikt ansvarar för eller 
till en verksamhetsenhet för specialiserad sjukvård i samband med 
primärvården. Om bedömningen av vårdbehovet kräver en bedöm-
ning av en specialist, särskild bilddiagnostik eller särskilda labora-
torieundersökningar, ska bedömningen och de behövliga undersök-
ningarna göras inom sex veckor från det att remissen anlände till ett 
sjukhus eller någon annan verksamhetsenhet för specialiserad sjuk-
vård i sjukvårdsdistriktet.67 

Vård eller behandling som utifrån en bedömning av vårdbehovet 
konstaterats vara nödvändig ska i fråga om personer under 23 år, 
med beaktande av hur brådskande vården är, ordnas inom tre måna-
der från det att vårdbehovet konstaterades, om inte medicinska, tera-
peutiska eller andra motsvarande omständigheter kräver något annat.68 

Om vårdgarantin inte uppfylls 

Kommunen eller sjukvårdsdistriktet har en skyldighet att köpa vård 
hos annan vårdgivare om de inte klarar vårdgarantin.69  

Norge 

I Norge lagregleras inom vilken tid patienten ska få besked om rätten 
till vård och inom vilken tid den specialiserade vården ska fastställa 
en individuell tidsfrist för vården. 

Information om rätten till vård 

Den specialiserade vården bedömer utifrån remissen patientens behov 
av nödvändig sjukvård och kan avslå remissen eller kalla patienten 
till utredning eller behandling. Patienten har rätt till skriftligt besked 
om avslag eller när en utredning eller behandling ska inledas, inom 

 
67 6 kap. 53 § första stycket finska hälso- och sjukvårdslagen. 
68 6 kap. 53 § andra stycket finska hälso- och sjukvårdslagen. 
69 6 kap. 54 § finska hälso- och sjukvårdslagen. 
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tio arbetsdagar efter remiss. Vid misstanke om allvarlig eller livs-
hotande sjukdom har patienten rätt till snabbare hantering.70 

Individuell tidsfrist 

Den specialiserade vården ska inom tio arbetsdagar från mottagen 
remiss fastställa en tidsfrist för när patienten senast ska få nödvändig 
sjukvård.71 Om patienten inte får nödvändig sjukvård inom tidsfristen 
har patienten rätt att utan dröjsmål få vård, som bekostas av patien-
tens bostadsregion, från annan tjänsteleverantör.72  

Den individuellt fastställda tidsfristen för barn och unga under 
23 år med psykisk ohälsa eller missbruk får inte överstiga 65 dagar.73 

4.3 Utredningens utgångspunkter  

4.3.1 Det ska fortsatt finnas en vårdgaranti 

Utredningen bedömer att den inte har uppdraget att ta ställning till 
om det ska finnas en vårdgaranti eller inte. Utgångspunkten är där-
med att den lagstadgade vårdgarantin ska vara kvar.  

Det är svårt att uttala sig om ifall dagens vårdgaranti har haft eller 
kommer ha någon effekt på väntetiderna i vården. Av det underlag 
utredningen har tagit del av, se kapitel 3, framgår det tydligt att vård-
garantin inte efterlevs. Det framgår även att väntetiderna har försäm-
rats trots att vårdgarantin har varit lagstadgad i över tio år. Vissa menar 
därför att vårdgarantin inte gör någon nytta alls. Av den anledningen 
vill utredningen ändå kommentera sin syn på vårdgarantin i stort. 

Att vårdgarantin inte efterlevs och att det är svårt att säga vilken 
effekt som vårdgarantin har haft på väntetiderna är ett problem, men 
utredningen ser trots detta att det finns fördelar med att ha en lag-
reglerad vårdgaranti. Tidsgränserna i vårdgarantin utgör konkreta grän-
ser som tydliggör för patienten när hen senast ska få vård. Det främ-

 
70 § 2–2 första stycket pasient- og brukerrettighetsloven (LOV-1999-07-02-63). Av Helse-
direktoratets kommentar till § 2–2 framgår att en individuell bedömning av hur brådskande 
det är görs i det enskilda fallet (Helsedirektoratet. Pasient- og brukerrettighetsloven med kom-
mentarer, www.helsedirektoratet.no/rundskriv/pasient-og-brukerrettighetsloven-med-
kommentarer, uttag 2022-04-01). 
71 § 2–1 b andra stycket och § 2–2 första stycket pasient- og brukerrettighetsloven. 
72 § 2–1 b fjärde stycket pasient- og brukerrettighetsloven och § 5–2 tredje stycket spesialist-
helsetjenesteloven (LOV-1999-07-02-61).  
73 § 4 a prioriteringsforskriften (FOR-2000-12-01-1208). 
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jar patientens rättsliga ställning. Vårdgarantin ger även regionerna 
ramar för hur hälso- och sjukvården behöver dimensioneras och resurs-
sättas. Dessutom ökar förutsättningarna för regional likvärdighet 
med en tydlig tidsgräns för när vård senast ska ges.  

Utredningen kan därutöver konstatera att vårdgarantin har ett 
signalvärde för hälso- och sjukvården och patienterna. Under utred-
ningens arbete har det framkommit att detta signalvärde uppfattas 
som viktigt av många av dem som utredningen talat med. Vårdgaran-
tin efterlevs inte fullt ut i någon region, men det finns betydande 
regionala skillnader i efterlevnaden. Utredningen har uppfattat att 
vårdgarantin har haft stor betydelse i vissa regioner genom att regio-
nen har utgått från den när regionala eller egna interna högre mål-
sättningar har formulerats.  

Mot bakgrund av ovanstående bedömer utredningen att en lag-
stadgad vårdgaranti är ett relevant styrmedel för att sätta ramen för 
vad hälso- och sjukvården ska förhålla sig till och vad patienten kan 
förvänta sig.  

4.3.2 Vårdgarantins ändamål ska inte ändras 

I avsnitt 4.2.1 beskrivs vad vårdgarantin syftar till att reglera. Som 
framgår där reglerar vårdgarantin inom vilka yttersta tidsgränser den 
enskilde ska erbjudas kontakt, medicinsk bedömning, besök och pla-
nerad vård. Vårdgarantin reglerar inte om vård alls ska ges, vilken 
vård som ska ges eller kvaliteten på vården som ska ges.  

Det är även viktigt att komma ihåg att principen om att den som 
har störst behov av vård ska ges företräde till vården gäller samtidigt 
som vårdgarantin. Vårdgarantin är alltså inte överordnad den etiska 
plattformens principer.74 Alla prioriteringar i hälso- och sjukvården 
ska göras utifrån de etiska principer som riksdagen beslutat om. Den 
slutsats som bör kunna dras är, enligt utredningens bedömning, att 
vårdgarantin är den yttersta gräns inom vilken den enskilde ska ges 
vård, och inom ramen för dessa tidsgränser ska den som har störst 
behov av vård ges företräde till vården i enlighet med den etiska platt-
formens principer. 

 
74 Se prop. 2009/10:67. Stärkt ställning för patienten – vårdgaranti, fast vårdkontakt och förnyad 
medicinsk bedömning, s. 40–41 och prop. 2017/18:83. Styrande principer inom hälso- och sjuk-
vården och en förstärkt vårdgaranti, s. 32. 
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När det gäller kvaliteten på vården vill utredningen understryka 
att det finns flera andra bestämmelser som handlar om det. Enligt 
kraven på god vård ska vården bland annat vara av god kvalitet och 
tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet 
(5 kap. 1 § HSL). Vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verk-
samheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård upprätthålls 
(3 kap. 1 § PSL). Vårdgivaren ska också vidta de åtgärder som behövs 
för att förebygga att patienter drabbas av vårdskador (3 kap. 2 § PSL). 
Långa väntetider ger upphov till patientsäkerhetsrisker och kan leda 
till undvikbara vårdskador.75 Vårdskador till följd av för lång väntan 
kan uppkomma både inom och utom vårdgarantins tidsgränser, 
eftersom risken för vårdskador beror på patientens individuella till-
stånd. Vårdgivare behöver alltså ta hänsyn till patientsäkerhetsrisker 
i sin planering och prioritering. De behöver bland annat förebygga 
att patienter drabbas av vårdskador till följd av långa väntetider. Detta 
gäller samtidigt som vården alltid ska ges senast inom vårdgarantins 
tidsgränser. 

I arbetet med en utökad vårdgaranti är dessa förutsättningar väg-
ledande. Utredningen har alltså inte avsikten att förändra vårdgaran-
tins ändamål. Ändamålet har stor betydelse för vilka typer av utök-
ningar som utredningen föreslår. Det kan också innebära att vissa 
synpunkter som framkommit på utformningen av nuvarande vård-
garanti, se avsnitt 4.2.2, inte nödvändigtvis bäst hanteras genom en 
utökad eller förändrad vårdgaranti.  

4.3.3 Adekvat tillsyn och ändamålsenlig uppföljning behövs 

För att väntetiderna ska kortas och ligga inom den författnings-
reglerade vårdgarantins tidsgränser bedömer utredningen att fler åt-
gärder än en utvidgning av vårdgarantin behövs. Det är bland annat 
viktigt med en förstärkt tillsyn och god uppföljning av vårdgarantin.  

Utredningen gör bedömningen att det är avgörande att IVO för-
stärker den statliga tillsynen för att värna trovärdigheten för lag-
stiftningen och för att stärka patienternas rättsliga ställning. IVO är 
den myndighet som kan och ska agera i frågan när lagstiftningen inte 
efterlevs. IVO har genom sitt uppdrag en skyldighet att påpeka fel 
och brister i verksamheten samt fatta adekvata tillsynsbeslut som ger 

 
75 Inspektionen för vård och omsorg. 2021. Tillsyn av tillgänglighet i hälso- och sjukvård, s. 28. 
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effekt så att problem åtgärdas i vårdverksamheterna. Det är därmed 
angeläget att IVO inom ramen för gällande regelverk genomför ade-
kvata tillsynsåtgärder för att kontrollera efterlevnaden av vårdgaran-
tin. För att tillsynen av vårdgarantin ska bli så effektiv som möjligt 
är det viktigt att IVO nyttjar samtliga åtgärder som är möjliga att 
använda.  

Det ingår inte i utredningens uppdrag att utreda eller lämna för-
slag kring tillsynens utveckling. Frågan om hur den framtida tillsy-
nen av vårdgarantin bör utvecklas bedömer utredningen dessutom 
vara så nära kopplad till frågor om tillsyn av hälso- och sjukvårdens 
huvudmän i övrigt att den heller inte skulle vara betjänt av att han-
teras separat inom ramen för denna utredning.  

När det gäller uppföljning kan utredningen konstatera att det på-
går visst arbete. Sedan utredningens delbetänkande lämnades har 
Socialstyrelsen fått i uppdrag att utveckla förutsättningar för insam-
ling av väntetidsdata och att strategiskt, långsiktigt och kontinuerligt 
följa upp och föra dialog om hälso- och sjukvårdens tillgänglighet.76 
Det är två uppdrag som utredningen ser som centrala för den fort-
satta utvecklingen. När det gäller insamling av väntetidsdata föreslog 
utredningen i delbetänkandet en utvidgad och fördjupad granskning 
av väntetidsdatabasen i syfte att få en sammanställning av vilka bris-
ter som finns och beskriva möjligheter att komma till rätta med dem.77 
Utöver detta förslag har utredningen dock inte utrett frågan om hur 
insamling och rapportering av väntetider bör se ut framöver; om den 
gällande ordningen där regionerna är ålagda att rapportera uppgifter 
till en databas som förs av SKR bör bestå eller vilka alternativ det 
finns. I arbetet med en utökad vårdgaranti har utredningen utgått från 
dagens reglering av inrapportering av väntetidsdata men förhåller sig 
också till det pågående arbetet på Socialstyrelsen.  

 
76 Regeringsbeslut S2021/06332. Uppdrag att utveckla förutsättningar för insamling av vänte-
tidsdata och Regeringsbeslut S2022/01664. Uppdrag att strategiskt, långsiktigt och kontinuerligt 
följa upp och föra dialog om hälso- och sjukvårdens tillgänglighet.  
77 SOU 2021:59. Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan, s. 374–379. 
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4.4 Utredningens förslag och bedömningar 

4.4.1 Vårdgarantin ska utökas 

Utredningens förslag i korthet 

Med utgångspunkt i att det ska finnas en vårdgaranti menar utred-
ningen att den bör vara så ändamålsenligt utformad som möjligt. Ut-
gångspunkten för utredningens arbete avseende för- och nackdelar 
med, och förslag om, en utökad vårdgaranti i detta kapitel är därför 
att försöka förstärka fördelarna med dagens vårdgaranti samt adres-
sera flera av de nackdelar och risker som lyfts av olika aktörer och 
som utredningen har identifierat under sitt arbete. 

Sammanfattningsvis föreslår utredningen att vårdgarantin, när det 
gäller primärvården, förändras på så sätt att den omfattar  

1. kontakt med en vårdgivare samma dag,  

2. en medicinsk bedömning av läkare eller annan legitimerad hälso- 
och sjukvårdspersonal inom sju dagar,  

3. en undersökning inom 60 dagar, och 

4. en behandling inom 90 dagar. 

När det gäller den specialiserade vården föreslår utredningen att vård-
garantin förändras på så sätt att den omfattar 

1. en medicinsk bedömning av läkare eller annan legitimerad hälso- 
och sjukvårdspersonal inom 60 dagar, 

2. en undersökning inom 60 dagar, och 

3. en behandling inom 90 dagar. 

Även om bestämmelsen om vårdgarantin föreslås utformas som num-
rerade listor ska den inte tolkas som att alla delar behöver gås igenom. 
En patient kan mycket väl först göra en medicinsk bedömning och 
sedan påbörja behandling direkt, utan att först göra ytterligare under-
sökningar. Det är patientens behov som avgör vilken vård som ska 
erbjudas. Vårdgarantin anger den maximala väntan på den vård som det 
har beslutats att den enskilde ska få. 
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Utredningen föreslår också att vårdgarantin ska omfatta informa-
tion inom 14 dagar om tidpunkten för viss vård. Därutöver lämnar 
utredningen vissa andra förslag och bedömningar.  

Förslagen syftar till att stärka patientens rättsliga ställning genom 
att skapa en vårdgaranti som täcker fler delar av vårdkedjan och som 
är mer relevant för fler patientgrupper, exempelvis för patienter med 
kroniska sjukdomar.  

Förslagen syftar också till att säkerställa att regionen ser till att 
patienten faktiskt får sin vård inom vårdgarantins yttersta tidsgrän-
ser. Utredningen föreslår bland annat ett tydliggörande av den befint-
liga bestämmelsen om att regionen ska se till att patienten får vård 
hos en annan vårdgivare inom vårdgarantins tidsgränser. Det är alltså 
upp till regionen att planera och organisera vården så att garantin 
alltid uppfylls, oavsett om vården ges i egen regi eller av vårdgivare 
som har avtal med en region. Utredningen beskriver också att det 
följer av gällande rätt att hänsyn ska tas till patientens önskemål om 
vårdgivare samt att patienten har möjlighet att välja utförare inom den 
offentligt finansierade öppna vården.  

Utredningens förslag om att vårdgarantin ska omfatta informa-
tion inom 14 dagar om tidpunkten för viss vård innebär en förbättring 
för patienten, men syftar också till att stimulera en längre framför-
hållning i vårdens planering och schemaläggning. Det är ytterligare 
något som bör bidra till att patienten får sin vård inom tidsgränserna. 

De föreslagna förändringarna stöder omställningen till en god och 
nära vård genom att utöka garantin med flera delar i primärvården, 
göra den mer relevant för fler patientgrupper, såsom för patienter med 
kroniska sjukdomar och återkommande kontakter med hälso- och 
sjukvården, och göra vårdgarantin mer likartad för primärvården och 
den specialiserade vården. 

För att säkerställa ett bättre praktiskt genomslag för vårdgarantin 
är det dock centralt att tillsynen och uppföljningen av vårdgarantin 
fungerar på ett ändamålsenligt sätt, vilket utredningen beskriver i av-
snitt 4.3.3. 
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Förslag om vårdgarantins innehåll och tidsgränser presenteras separat 

Utredningen lämnar inledningsvis förslagen som rör vårdgarantins 
innehåll, se avsnitt 4.4.2–4.4.8, det vill säga vilka delar som bör ingå 
i vårdgarantin och hur de bör utformas. Förslagen om vårdgarantins 
tidsgränser lämnas därefter i avsnitt 4.4.15. Förslagen som rör vård-
garantins innehåll respektive tidsgränser beskrivs alltså i olika avsnitt. 
Detta främst eftersom bakgrunden och skälen till förslagen om tids-
gränserna är gemensamma för ett flertal olika delar av vårdgarantin. 

4.4.2 Garantin om en medicinsk bedömning 
inom primärvården ska breddas 

Bakgrund 

Enligt dagens vårdgaranti ska en medicinsk bedömning av läkare 
eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom primär-
vården vid behov ges inom tre dagar. Utredningen har under arbetet 
sett ett behov av att se över vilka situationer som omfattas av denna 
garanti eftersom garantin i dag endast omfattar nya hälsoproblem 
eller oväntade eller kraftiga förändringar av tidigare kända hälso-
problem.  

Vad som avses med en medicinsk bedömning enligt vårdgarantin 

En medicinsk bedömning, enligt 9 kap. 1 § 2 hälso- och sjukvårds-
lagen, ska göras av läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal med 
legitimation. Det är patientens behov som i första hand ska avgöra 
vilken typ av yrkeskategori som bör komma i fråga för den medi-
cinska bedömningen. Det innebär att den ska göras av någon med 
tillräcklig kompetens för att bedöma patientens tillstånd och behov 
av hälso- och sjukvård. Det är också patientens behov som ska styra 
om bedömningen bör göras vid ett fysiskt besök eller kan göras på 
distans. Oftast görs en medicinsk bedömning vid ett fysiskt möte, 
men bedömningen kan även göras med hjälp av olika digitala och 
virtuella lösningar.78 

 
78 Prop. 2017/18:83. Styrande principer inom hälso- och sjukvården och en förstärkt vårdgaranti, 
s. 32 och 47. 
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En medicinsk bedömning enligt vårdgarantin har en vidare inne-
börd än en ren bedömning av patientens hälsotillstånd och vård-
behov. Vilka åtgärder som kan vidtas i samband med den medicinska 
bedömningen beror bland annat på vilken profession som den hälso- 
och sjukvårdspersonal som gör bedömningen tillhör. Det får anses 
ingå i hälso- och sjukvårdspersonalens yrkesansvar att i samband med 
den medicinska bedömningen även vidta de adekvata åtgärder som 
är lämpliga och möjliga, till exempel i form av rådgivning för egen-
vård, förskrivning av läkemedel eller remittering till specialistläkare.79 

Garantin omfattar nya hälsoproblem samt i vissa fall tidigare 
kända hälsoproblem 

Av förarbetena utläser utredningen att avsikten var att endast nya 
hälsoproblem eller oväntade eller kraftiga förändringar av tidigare 
kända hälsoproblem skulle omfattas av dagens bedömningsgaranti 
inom primärvården.80 Det är alltså inte alla kontakter som omfattas 
av bedömningsgarantin inom primärvården. Kontakter som rör vård 
för mindre förändringar i hälsan som bedöms vara relaterade till ett 
tidigare känt hälsoproblem omfattas inte. I förarbetena utvecklas inte 
vad som avses med ett nytt hälsoproblem respektive en kraftig eller 
oväntad förändring. Utredningen har inte heller påträffat några anvis-
ningar, riktlinjer eller liknande som beskriver vad som avses med det. 
Det finns således ingen vägledning om i vilka situationer som avgräns-
ningen till nya hälsoproblem eller kraftiga eller oväntade förändringar 
av tidigare kända problem får praktiska konsekvenser för patienten.  

Det saknas uppgifter om hur mycket av vården som inte omfattas 
av vårdgarantin 

Utredningen har sökt efter uppgifter om hur stor andel av den vård 
som ges inom primärvården som är av sådan karaktär att den inte 
ingår i vårdgarantin för att den bedöms vara relaterad till ett tidigare 
känt hälsoproblem men av karaktären mindre förändringar i hälsan. 
Sådan information saknas. Det som kan konstateras är att en stor del 

 
79 Prop. 2017/18:83. Styrande principer inom hälso- och sjukvården och en förstärkt vårdgaranti, 
s. 32 och 47. 
80 Prop. 2017/18:83. Styrande principer inom hälso- och sjukvården och en förstärkt vårdgaranti, 
s. 44. Se även s. 26 samma proposition där det anges att återbesök inte ingår i vårdgarantin.  
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av den vård som ges inom primärvården i dag inte omfattas av vård-
garantin.  

Från uppgifter som Socialstyrelsen och Myndigheten för vård- 
och omsorgsanalys har redovisat utifrån uppgifter från väntetidsdata-
basen går det sammantaget att utläsa att omkring 28 procent var besök 
som ingår i vårdgarantin 2020.81 Bland läkarbesök har andelen vård-
garantibesök uppskattats till omkring 40 procent, medan andelen så-
ledes är lägre än 28 procent för andra yrkeskategorier totalt sett.82  

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys menar dock att täck-
ningsgraden är låg i väntetidsdatabasen, särskilt för andra yrkeskate-
gorier än läkare. Antalet besök som rapporteras till väntetidsdatabasen 
är nämligen betydligt färre än antalet besök som framgår av SKR:s 
verksamhetsstatistik, särskilt när det gäller andra yrkeskategorier än 
läkare. Om antalet vårdgarantibesök ändå antas vara korrekt i vänte-
tidsdatabasen innebär det sammantaget att 28 procent sannolikt är 
en överskattning av andelen vårdgarantibesök.83 

I SKR:s uppföljningsmodell är definitionen av vårdgarantibesök 
att personen bedöms ha ett nytt hälsoproblem, en oväntad eller kraf-
tig försämring/förändring av ett tidigare känt medicinskt problem 
eller en utebliven behandlingseffekt.84 De besök som inte är vård-
garantibesök inkluderar sådana där patientens besvär har bedömts 
vara relaterade till ett tidigare känt hälsoproblem men av karaktären 
mindre förändringar i hälsan – det vill säga den typ av besök som detta 
avsnitt fokuserar på – men även många andra typer av besök, exem-
pelvis sådana som handlar om fortsatta undersökningar, behandlings-
tillfällen och planerad uppföljning. Det går inte särskilja olika typer 
av besök som inte är vårdgarantibesök.  
  

 
81 Socialstyrelsen. 2021. Analys av första och andra covid-19-vågen – produktion, köer och vänte-
tider i vården, bilaga 4 (flik PV_K2) och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2021. I skuggan 
av covid-19 – Förändringar i befolkningens vårdkonsumtion till följd av pandemin under 2020, 
rapport 2021:6, s. 90. 
82 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2021. I skuggan av covid-19 – Förändringar i 
befolkningens vårdkonsumtion till följd av pandemin under 2020, rapport 2021:6, s. 90 och 
SOU 2017:53. God och nära vård – En gemensam färdplan och målbild, s. 91. 
83 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2021. I skuggan av covid-19 – Förändringar i 
befolkningens vårdkonsumtion till följd av pandemin under 2020, rapport 2021:6, s. 90–91. 
 84 SKR. 2019. Utvidgad modell för nationell uppföljning av tillgänglighet inom primärvården. 
Utgåva 3.4, daterad 2019-10-16, s. 21. 
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Utredningens förslag  

Förslag: En medicinsk bedömning inom primärvården ska om-
fattas av vårdgarantin oavsett om besväret som den enskilde söker 
kontakt med primärvården för har samband med tidigare känt 
hälsoproblem eller inte.  

Skäl 

Särskilt personer med kroniska sjukdomar berörs av dagens 
avgränsning  

Utredningen menar att avgränsningen, att medicinska bedömningar 
som har medicinskt samband med tidigare kända hälsoproblem endast 
omfattas av vårdgarantin när förändringen av hälsoproblemet är 
oväntad eller kraftig, är relevant särskilt för personer med kroniska 
sjukdomar och andra med återkommande kontakter med hälso- och 
sjukvården. Det saknas riktlinjer för vad som är en kraftig eller ovän-
tad förändring, och det saknas uppgifter om hur vanligt det är att ett 
besvär bedöms vara en kraftig eller oväntad förändring. Sannolikheten 
att besväret som vården kontaktas för kan ha ett samband med tidi-
gare kända problem är dock större om patienten har behov av åter-
kommande kontakter av någon anledning. Därför berör avgränsningen, 
till enbart vissa förändringar av tidigare kända hälsoproblem, särskilt 
personer med kroniska sjukdomar och andra som av någon anled-
ning har behov av återkommande kontakter med hälso- och sjuk-
vården.  

Genom att tydligt reglera att vårdgarantin för medicinska bedöm-
ningar även omfattar situationer som har medicinskt samband med 
tidigare kända hälsoproblem, utan avgränsning till kraftiga eller ovän-
tade förändringar av besvären, blir vårdgarantin mer relevant för 
personer som har behov av återkommande kontakter med hälso- och 
sjukvården, däribland personer med kroniska sjukdomar. Förslaget 
innebär samtidigt att fler delar av vårdkedjan som utförs inom pri-
märvården ska ingå i vårdgarantin. 
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Minskar otydlighet och gränsdragningsproblem 

Genom att tydligt reglera att den enskilde ska få en medicinsk bedöm-
ning inom primärvården enligt vårdgarantin, oavsett om besväret 
som den enskilde söker kontakt med primärvården för har samband 
med tidigare känt hälsoproblem eller inte, försvinner vissa otydlig-
heter och gränsdragningsproblem som utredningen menar finns i dag. 
Vad är ett nytt hälsoproblem och vad är en kraftig eller oväntad för-
ändring av ett tidigare känt hälsoproblem (såsom en kronisk sjuk-
dom)? Utredningen menar att det är oklart, och att det finns stor risk 
att gränsen dras på olika sätt i olika verksamheter, bland annat till 
följd av olika rutiner. Det finns också en risk att gränsen i praktiken 
dras olika beroende på möjligheterna att erbjuda en medicinsk bedöm-
ning inom tidsgränsen. För patienten kan det vara mycket svårt att 
avgöra om hens ärende omfattas av vårdgaranti eller inte. Exempelvis, 
en person som sedan tidigare har känd astma och efter en segdragen 
förkylning har fått hosta som gett ont i bröstet och sömnsvårigheter 
– omfattas en sådan kontakt av vårdgarantin i dag? Genom utred-
ningens förslag uppstår inte den typen av gränsdragning, utan det är 
tydligt att det ingår.  

Minskar risk för ojämlikhet 

Utredningen menar att det finns en risk för ojämlikhet inbyggd i den 
avgränsning som gäller i dag. Exempelvis, en person som sedan tidi-
gare har en depressionsdiagnos och efter en tid av stabilt läge söker 
vård på grund av försämring – en förändring som inte bedöms vara 
kraftig eller oväntad – omfattas inte av vårdgarantin. En person som 
har precis samma besvär, men som söker vård för första gången för 
depressionssymtom, omfattas däremot och ska få en medicinsk be-
dömning inom tre dagar. Att regionen inte har samma skyldighet att 
erbjuda personen med en tidigare depressionsdiagnos motsvarande 
medicinska bedömning inom samma tidsgräns innebär en risk att 
hen får vänta längre trots att behovet är detsamma.  
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Värdefull förändring trots osäkerhet om omfattningen av problemet 

Vilken betydelse den föreslagna förändringen får i praktiken beror 
på hur primärvårdsverksamheter hanterar och kategoriserar patien-
ter som hör av sig i dag med upplevda besvär som har ett samband 
med tidigare kända hälsoproblem. Data är osäkra, men av den infor-
mation som finns framgår att en majoritet (drygt två tredjedelar) av 
besöken inom primärvården inte omfattas av vårdgarantin i dag. 
Även om det inte går att särskilja hur många av de besök som inte 
ingår som gäller situationer där patientens besvär har bedömts vara 
relaterade till ett tidigare känt hälsoproblem men av karaktären mindre 
förändringar i hälsan, menar utredningen att utredningsförslaget är 
en värdefull förändring som påverkar tillräckligt många personer för 
att motivera förslaget. 

Risk för negativ konsekvens i stället för avsedd effekt?  

Som framgår ovan är ett av skälen till den föreslagna förändringen 
att göra vårdgarantin mer relevant för personer med kroniska och 
långvariga sjukdomar och personer som har behov av återkommande 
kontakter med hälso- och sjukvården. Utredningen ser ingen bra 
anledning till att en person som tar kontakt med primärvården för 
ett nytt hälsoproblem som har medicinskt samband med tidigare 
känt hälsoproblem inte ska omfattas av vårdgarantin på samma sätt 
som personer utan tidigare kända medicinska besvär, även om för-
ändringen av hälsotillståndet inte är oväntad eller kraftig.  

Samtidigt ser utredningen att det kan finnas en risk att förslaget 
inte får den avsedda effekten, utan i stället gör det svårare för patien-
ter med tidigare kända medicinska problem att få en tid för konsul-
tation. Det kan exempelvis hända om primärvårdens svar på förslaget 
blir att en person med en kronisk sjukdom som tar kontakt med 
hälso- och sjukvården för ett besvär som kan relateras till den kroniska 
sjukdomen får ett kort besök för en snabb medicinsk bedömning av 
det nya besväret trots att det egentligen stod klart från början att per-
sonen behövde ett längre besök för att hinna hantera de besvär som 
patienten har, och att patienten sen får vänta minst lika länge som 
i dag för fortsatt undersökning. Det kan också hända om vårdcen-
tralen anser att den medicinska bedömningen är genomförd i enlig-
het med garantin bara genom patientens första kontakt med primär-
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vården där bedömningen görs att besväret inte är så brådskande att 
det behöver hanteras inom tidsgränsen, och att patienten sen får vänta 
minst lika länge som i dag för fortsatt undersökning. Men då är det 
viktigt att påminna sig om att en medicinsk bedömning enligt vård-
garantin har en vidare innebörd,85 såsom det beskrivs i början av av-
snittet. 

Sammantaget bedömer dock utredningen att risken för att väntan 
för den här typen av patienter blir längre än i dag är liten. Däremot 
är risken större att den positiva effekten inte blir så stor som den 
skulle kunna bli för personer med kroniska och långvariga sjukdo-
mar och personer som har behov av återkommande kontakter med 
hälso- och sjukvården. Även om risken att de får vänta längre än i dag 
är liten ser utredningen en risk att vården kan försöka lösa utma-
ningen att klara tidsgränsen, men ändå skjuta på den mer omfattande 
genomgången till ett senare skede. Det skulle innebära att bestäm-
melsen inte tillämpas på det sätt som är avsett. Uppföljning och ana-
lys av hur verksamheter hanterar och registrerar den här typen av 
medicinska bedömningar kan därför behövas som ett viktigt kom-
plement för att säkerställa att vårdgarantin tillämpas på det sätt som 
den är avsedd. I avsnitt 4.4.15 om förslag om tidsgränser återkom-
mer utredningen till frågan, och resonerar där om att även tidsgrän-
sens längd, det vill säga antalet dagar, kan spela en roll för hur väl 
förslaget som det här avsnittet handlar om faller ut. 

I konflikt med kontinuitet, fast vårdkontakt och fast läkarkontakt? 

Utredningen ser också en viss risk för att förslaget motverkar möj-
ligheterna till kontinuitet – trots att förslaget syftar till att göra vård-
garantin mer relevant för personer med kroniska eller långvariga 
sjukdomar, som är i behov av fler kontakter med primärvården än 
befolkningen generellt. När en person som har en fast läkarkontakt 
eller fast vårdkontakt, och har stor nytta av kontinuitet, kontaktar 
sin vårdcentral eller motsvarande för ett upplevt besvär finns det en 
risk att personen blir erbjuden en tid hos annan vårdpersonal än sin 
fasta kontakt, för att tidsgränsen ska kunna hållas. I en sådan situa-

 
85 Prop. 2017/18:83. Styrande principer inom hälso- och sjukvården och en förstärkt vårdgaranti, 
s. 32 och 47. 
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tion kan det vara tveksamt om patienten gynnas av utredningsför-
slaget.  

För att möta det tänkbara problemet finns möjligheten till patient-
vald väntan, det vill säga att patienten blir erbjuden en tid inom vård-
garantin men själv väljer att vänta för att få tid hos sin fasta kontakt. 
I avsnitt 4.4.16 lämnar utredningen förslag på författningsreglering 
som rör detta. Samtidigt skulle syftet att göra vårdgarantin mer rele-
vant för personer med kroniska eller långvariga sjukdomar gå för-
lorat om den här målgruppen i stor utsträckning valde att registreras 
som patientvalt väntande. Uppföljning och analys av hur vårdgaran-
tin fungerar för den här målgruppen kan därför vara av särskild vikt.  

Utredningen vill också framhålla att ökad tillgänglighet med kon-
tinuitet är i linje med omställningen till god och nära vård och inte 
borde vara en omöjlighet. Utredningen har under arbetets gång haft 
kontakt med några vårdcentraler där fast läkarkontakt i kombination 
med goda möjligheter att kontakta den fasta läkarkontakten direkt 
har medfört korta väntetider till den egna läkaren. 

Ett ytterligare sätt att möta det tänkbara problemet är att förlänga 
tidsgränsen för att därigenom öka möjligheterna till en medicinsk 
bedömning av en specifik vårdpersonal. I avsnitt 4.4.15 om förslag om 
tidsgränser återkommer utredningen till den frågan. 

Avslutningsvis kan det noteras att den här möjliga konflikten mel-
lan vårdgarantin och kontinuitet råder redan i dag. På så vis är det inte 
säkert att förslaget skulle få några omfattande ytterligare negativa 
konsekvenser utöver de som i så fall redan upplevs i dag.  

4.4.3 Medicinska bedömningar inom den specialiserade 
vården ska omfattas av vårdgarantin 

Bakgrund 

År 2019 ändrades vårdgarantin inom primärvården från att omfatta 
besök hos läkare till att omfatta en medicinsk bedömning hos läkare 
eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Utredningen 
har under arbetet med en utökad vårdgaranti sett ett behov av att se 
över om liknande förändringar bör göras av vårdgarantin om besök 
inom den specialiserade vården. 
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Besök inom den specialiserade vården 

Den nuvarande vårdgarantin innehåller en besöksgaranti för patien-
tens besök inom den specialiserade vården (9 kap. 1 § 3 HSL och 6 kap. 
1 § 3 HSF). Den innebär att patienten ska få besöka den speciali-
serade vården inom 90 dagar från det att remiss har utfärdats eller, 
om någon remiss inte är nödvändig, från det att den enskilde har sökt 
kontakt med den specialiserade vården (6 kap. 1 § 3 HSF). Bestäm-
melsen reglerar inte vem patienten ska träffa vid besöket. Den är alltså 
inte avgränsad till endast läkare och besöket kan också göras hos icke 
legitimerad personal. 

När vårdgarantin blev författningsreglerad baserades den på den 
vårdgaranti som tidigare hade specificerats i överenskommelse mellan 
staten och SKR. Enligt överenskommelsen skulle enskilda inom viss 
tid erbjudas bland annat planerade nybesök inom den specialiserade 
vården.86 Utredningen gör därför bedömningen att besöksgarantin 
endast omfattar nybesök. 

Tidigare användes termen besök även i vårdgarantin för primär-
vården. I denna del var då vårdgarantin avgränsad till besök hos läkare 
inom primärvården. Denna del av vårdgarantin ändrades dock 2019 
till att avse en medicinsk bedömning av läkare eller annan legitimerad 
hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården. Som skäl till för-
ändringen angavs bland annat att det tydligare bör öppnas upp för 
andra sätt att förmedla vård än det fysiska besöket för att primär-
vården ska kunna ha en mer neutral ansats i sin kommunikation med 
patienterna. Genom att gå från en besöks- till en bedömningsgaranti 
beskrevs att vårdgarantin skulle göras mer behovsstyrd vad gäller 
vårdens förmedlingsform. Genom att betona den medicinska bedöm-
ningen var syftet också att poängtera det kvalitetsmässiga innehållet 
ur ett patientperspektiv jämfört med det mer passiva begreppet besök.87  

Vem besöker patienten i dag inom den specialiserade vården? 

År 2021 rapporterades drygt 2,4 miljoner genomförda första besök 
inom den specialiserade vården till väntetidsdatabasen. Merparten av 
dessa, 76 procent, genomfördes av läkare. Näst vanligast var ett besök 

 
86 Prop. 2009/10:67. Stärkt ställning för patienten – vårdgaranti, fast vårdkontakt och förnyad 
medicinsk bedömning, s. 37–39. 
87 Prop. 2017/18:83. Styrande principer inom hälso- och sjukvården och en förstärkt vårdgaranti, 
s. 30. 
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hos en sjuksköterska, 8 procent av besöken, vilket motsvarar om-
kring 190 000 besök. Därefter följde besök hos barnmorska, fysio-
terapeut och audionom med omkring 2 procent av besöken vardera, 
vilket motsvarar mellan 41 000 och 53 000 besök. Psykologer och 
kuratorer stod tillsammans för drygt 2 procent av besöken, nära 
60 000 besök. Logopeder, arbetsterapeuter, ortoptister, dietister och 
optiker stod för 3 procent av besöken, och besök hos de olegitime-
rade yrkesgrupperna undersköterska och skötare stod för 0,7 procent. 
Kategorin ”övriga” stod för resterande 4 procent.88 

Uppgifterna exkluderar medicinskt orsakad och patientvald vän-
tan, vilket innebär att antalet genomförda första besök i praktiken 
var något högre, men behöver inte påverka fördelningen mellan yrkes-
kategorier nämnvärt. Det finns viss osäkerhet när det gäller hur väl 
rätt yrkeskategori registreras på besöket, men uppgifterna bör i alla 
fall ge en bra övergripande bild. 

Utredningens förslag 

Förslag: Medicinska bedömningar av läkare eller annan legitime-
rad hälso- och sjukvårdspersonal inom den specialiserade vården 
ska omfattas av vårdgarantin.  

Skäl 

Bestämmelsen bör tydliggöra vad patienten kan förvänta sig 
av vården 

Nuvarande bestämmelse reglerar inte vad som ska göras när den 
enskilde besöker den specialiserade vården. Det är inte heller något 
som har förtydligats i förarbeten till bestämmelsen. Det innebär en-
ligt utredningen att det är otydligt vad patienten kan förvänta sig vid 
det första besöket inom den specialiserade vården. Utredningen gör 
därför bedömningen att bestämmelsen om att den enskilde ska få 
besöka den specialiserade vården inom en viss tid ska ersättas med 
en bestämmelse om en medicinsk bedömning av en läkare eller annan 
legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom den specialiserade 

 
88 Väntetidsdatabasen. Utökad uppföljning av specialiserad vård, www.vantetider.se, uttag 
2022-02-10. 
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vården. Genom att på detta sätt tydliggöra vad som förväntas av 
vården kan patientens rättsliga ställning stärkas. Det skapas även för-
utsättningar för att vården blir mer jämlik över landet. 

Vad som avses med en medicinsk bedömning  

Precis som när det gäller den medicinska bedömningen inom primär-
vården har den medicinska bedömningen inom den specialiserade 
vården, enligt utredningen, en vidare innebörd än en ren bedömning 
av patientens hälsotillstånd och vårdbehov. Det innebär att det ingår 
i hälso- och sjukvårdspersonalens yrkesansvar att i samband med den 
medicinska bedömningen vidta de adekvata åtgärder som är lämpliga 
och möjliga att vidta i samband med den medicinska bedömningen. 
Avgörandet om vem som bör utföra den medicinska bedömningen 
bör i första hand bero på patientens aktuella behov.89  

På motsvarande sätt som föreslås i fråga om den medicinska be-
dömningen inom primärvården är den föreslagna medicinska bedöm-
ningen inom den specialiserade vården inte avgränsad utifrån sam-
bandet med tidigare vård. Patienten ska få en medicinsk bedömning 
inom den specialiserade vården inom tidsgränsen i vårdgarantin oav-
sett om besväret som patienten söker vård för är nytt eller tidigare 
känt, om vårdgivaren beslutar att patienten ska få den medicinska 
bedömningen. Det är något som skiljer den föreslagna regleringen 
om en medicinsk bedömning inom den specialiserade vården från den 
nuvarande om att den enskilde ska få besöka den specialiserade vår-
den inom viss tid. Som framgår ovan under rubriken Besök inom den 
specialiserade vården omfattar nuvarande bestämmelse endast ny-
besök. 

Medicinska bedömningen ska göras av legitimerad hälso- 
och sjukvårdspersonal 

Nuvarande bestämmelse reglerar inte vem patienten ska träffa vid 
besöket. Av utredningens redogörelse ovan under rubriken Vem 
besöker patienten i dag inom den specialiserade vården? framgår att 
patienten vid det första besöket inom den specialiserade vården kan 

 
89 Jfr prop. 2017/18:83. Styrande principer inom hälso- och sjukvården och en förstärkt vård-
garanti, s. 32 och 47. 
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få träffa andra professioner än läkare och att upp till 4,7 procent av 
besöken 2021 gjordes hos yrkesgrupper som inte omfattas av be-
stämmelserna om legitimation i patientsäkerhetslagen. Av uppgifterna 
framgår att 0,7 procent av besöken gjordes hos de icke legitimerade 
yrkesgrupperna undersköterska och skötare. Därutöver gjordes ytter-
ligare 4 procent av besöken hos yrkesgrupper som faller under kate-
gorin ”övriga”, vilket kan vara både legitimerade och icke legitime-
rade yrkesgrupper. Exempelvis ingår besök hos ortopedingenjörer och 
psykoterapeuter här, yrken som är legitimerade men inte särredo-
visas i väntetidsdatabasen.  

Utredningen gör bedömningen att det bör specificeras vem som 
ska göra den medicinska bedömningen och att enbart legitimerad 
hälso- och sjukvårdspersonal ska omfattas av bestämmelsen, vilket 
innebär en begränsning i förhållande till dagens reglering. I likhet 
med vad regeringen framhöll när bestämmelsen om medicinsk bedöm-
ning inom primärvården infördes, är utredningens främsta skäl för 
detta förslag att de som är legitimerade har ett yrkesansvar som prö-
vas på ett annat sätt än för dem som inte är legitimerade, vilket kan 
vara av betydelse för patientsäkerheten och också för befolkningens 
förtroende för vården.90 Utredningen föreslår därför att det anges i 
bestämmelsen att den medicinska bedömningen ska göras av läkare 
eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. En bedömning av 
personal som inte är legitimerad ska enligt förslaget alltså inte räknas 
som en medicinsk bedömning inom den specialiserade vården i vård-
garantins mening.  

Bestämmelsen bör vara neutral när det gäller sättet för kontakten 

Som beskrivs ovan bedömde regeringen nyligen att ett skäl till att 
ändra från termen besök till termen medicinsk bedömning inom primär-
vården var att vårdgarantin bör vara neutral när det gäller på vilket 
sätt kontakten ska ske. Utredningen bedömer att detta också är vik-
tigt i fråga om den specialiserade vården. 

 
90 Jfr prop. 2017/18:83. Styrande principer inom hälso- och sjukvården och en förstärkt vård-
garanti, s. 32. 
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Fördel att använda samma term som inom primärvården 

Utredningen gör även bedömningen att det finns fördelar med att 
använda samma term som används för vårdgarantin gällande medi-
cinsk bedömning inom primärvården (9 kap. 1 § 2 HSL). Detta efter-
som bestämmelserna bör avse samma typ av bedömning med den 
skillnaden att den ena görs av professionerna inom primärvården och 
det andra av professionerna inom den specialiserade vården. 

4.4.4 Inom såväl primärvården som den specialiserade 
vården ska undersökningar omfattas av vårdgarantin  

Bakgrund 

Undersökningar har i samband med tidigare uppföljning och utvär-
dering exemplifierats som en del av vårdkedjan som inte ingår i dagens 
vårdgaranti. Undersökningar omfattas på olika sätt av vårdgarantin i 
Danmark, Finland och Norge. I Region Halland har även undersök-
ningar en tidsgräns och i Region Stockholm finns en tidsgräns för 
två specificerade undersökningar, se vidare i avsnitt 4.2.3–4.2.4.  

Många olika undersökningar 

I hälso- och sjukvården finns många olika undersökningar som kan 
vara av mycket olika karaktär. Det finns sådana som går snabbt att 
genomföra, och sådana som pågår en längre tid. Undersökningar görs 
inom både primärvård och specialiserad vård.  

Vissa undersökningar kräver tillgång till utrustning som bara 
finns på särskilda enheter (exempelvis magnetresonanstomografi (MR) 
och gastroskopi), medan andra kan göras vid en större bredd av mot-
tagningar, kliniker och verksamheter och kräver inte lika mycket 
utrustning (exempelvis proktoskopi, elektrokardiogram (EKG) och 
vissa ultraljud). Många undersökningar görs inom både primärvård 
och specialiserad vård (exempelvis spirometri och EKG). Vilka under-
sökningar som kan göras var beror i stor utsträckning på hur orga-
nisering, kompetens och tillgång till utrustning skiljer sig mellan och 
inom regioner. 

Några ytterligare exempel på undersökningar som görs i hälso- 
och sjukvården är kognitiva tester, neuropsykiatrisk undersökning, 
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fotundersökning vid diabetes, biopsier, blodprover, synskärpeunder-
sökning och tryckmätning. Sammantaget utgör undersökningar en 
väsentlig del av det kliniska arbetet. 

Väntan på undersökningar: Bild- och funktionsmedicin 
samt klinisk neurofysiologi 

Sedan ett antal år tillbaka pågår ett arbete på SKR med att följa led-
tider inom bild- och funktionsmedicin samt klinisk neurofysiologi. 
I rapporteringen ingår 11 olika undersökningar. Rapporteringen är 
frivillig för regionerna. Att döma av den information som redovisas 
ser alla regioner utom Stockholm och Västerbotten ut att rapportera 
uppgifter om någon av undersökningarna åtminstone delar av perio-
den från 2017. Alla regioner rapporterar dock inte över hela perioden. 

Väntetiderna till de olika undersökningarna varierar, se tabell 4.1. 
År 2021 var det mellan 25 och 81 procent av de genomförda under-
sökningarna som gjordes inom 30 dagar, och mellan 70 och 98 pro-
cent som gjordes inom 90 dagar, beroende på vilken undersökning som 
avses. Exempelvis gjordes 93 procent av datortomografiundersök-
ningarna och 84 procent av MR-undersökningarna inom 90 dagar. 

Det finns regionala skillnader i väntetiderna till de olika under-
sökningarna. Exempelvis varierade andelen genomförda MR-under-
sökningar inom 30 dagar mellan 15 och 58 procent i oktober 2019 
beroende på region. Motsvarande skillnader när det gäller datortomo-
grafiundersökningar var 43–91 procent, 12–94 procent för ultraljud 
hjärta, och 24–80 procent för spirometri.91 
  

 
91 Väntetidsdatabasen. Bild- och funktionsmedicin samt klinisk neurofysiologi, www.vantetider.se, 
uttag 2022-02-24. 
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Tabell 4.1 Väntetid till undersökningar – bild- och funktionsmedicin 
samt klinisk neurofysiologi 

Andel (procent) av genomförda undersökningar som gjordes inom 
30, 60 respektive 90 dagar, årsgenomsnitt 2017, 2019 och 2021 

 Inom 30 dagar Inom 60 dagar Inom 90 dagar 
 2017 2019 2021 2017 2019 2021 2017 2019 2021 
Arbets-EKG 38 42 45 71 69 71 87 84 85 

Datortomografi 65 66 64 86 88 85 93 94 93 

Elektroencephalografi EEG 43 52 50 81 82 78 94 93 88 

Elektromyografi EMG 20 24 27 48 53 53 63 75 75 

Långtids-EKG / Holter EKG 27 23 25 66 52 58 84 70 76 

Magnetresonanstomografi-
undersökningar (MR) 

42 41 43 70 69 70 83 83 84 

Myocardscintigrafi 24 27 25 55 57 50 73 78 70 

PET CT 78 76 72 93 90 88 97 95 95 

Spirometri 39 39 35 70 64 65 85 76 82 

Ultraljud carotis (halskärl) 77 74 81 93 92 95 96 97 98 

Ultraljud hjärta 38 42 40 60 64 61 73 75 74 
Not: Med årsgenomsnitt avses (oviktat) genomsnitt av andelen för årets 12  månader. Det saknas 
information om täckningsgraden, det vill säga hur komplett data är för de olika undersökningarna. 
19 regioner ingår vid något tillfälle, men alla regioner rapporterar inte över hela perioden. Resultaten är 
alltså inte jämförbara över tid eftersom underlaget för rapporteringen kan skilja sig. Det saknas även 
information om kvaliteten på data, bland annat i vilken utsträckning alla regioner rapporterar på 
samma sätt. 
Källa: www.vantetider.se. Data hämtad 2021-12-21 och 2022-03-31. 

Väntan på undersökningar: Skopier 

Sedan januari 2020 redovisar SKR information om ett urval av under-
sökningar i den utökade uppföljningen av den specialiserade vården. 
De undersökningar som ingår är gastroskopi, koloskopi och övriga 
transluminala endoskopier, det vill säga skopier där ett endoskop 
används för att titta in i kroppen genom ett befintligt hålrum, till 
exempel undersökning av tarmens insida. Inrapporteringen består av 
information dels om väntetiden bland de personer som fick sin under-
sökning genomförd en viss månad, dels om hur länge de personer 
som väntar på en undersökning (men ännu inte fått någon) hade 
väntat i slutet av en månad.  

I december 2021 väntade drygt 23 000 personer på någon av de 
undersökningar som ingår i rapporteringen. Över hälften av dem som 
väntade hade väntat mer än 90 dagar, och detsamma gäller för övriga 
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månader under året. Medan medianväntetiden varierade mellan 107 
och 130 dagar beroende på månad, var medelväntetiden bland dem 
på väntelistorna omkring 300 dagar. Denna skillnad innebär att det 
finns långväntare på väntelistorna.  

Andelen genomförda skopier inom de olika intervallen är alltid 
högre, och medianväntetiden och medelväntetiden är alltid lägre, än 
motsvarande mått för väntande. Även denna skillnad indikerar att 
det finns personer som väntat betydligt längre än 90 dagar på sin under-
sökning. 

Tabell 4.2 Väntetid till undersökningar – skopier  

Resultaten avser januari–december 2021, där spannet som anges för 
respektive rad och mått avser månaden med lägsta och högsta värde 

 Genomförda Väntande 
Andel (%) inom 30 dagar 42–64 18–25 
Andel (%) inom 60 dagar 63–86 28–37 
Andel (%) inom 90 dagar 74–91 41–46 
Medianväntetid (dagar) 23–35 107–130 
Medelväntetid (dagar) 49–112 280–309 
Totalt antal 6 501–12 172 21 852–26 678 

Not: Måttet genomförda avser väntetiden bland de personer som fick sin undersökning genomförd en 
viss månad. Måttet väntande avser hur länge de personer som står på väntelistan till en undersökning 
(men ännu inte fått någon) i slutet av en månad hade väntat.  
Källa: www.vantetider.se. Data hämtad 2022-03-31. 

Inget om väntetider till undersökningar på Vården i siffror 

På Vården i siffror visas omkring 700–800 indikatorer från olika källor, 
bland annat kvalitetsregister, Inera, väntetidsdatabasen, Dödsorsaks-
registret, Läkemedelsregistret och Patientregistret. Utredningen har 
sökt efter information om väntetider till undersökningar, men en 
genomgång av indikatorerna visade att det i princip inte är någon av 
dem som handlar om väntetider till undersökningar.  

Väntan på undersökningar: några ytterligare nedslag 

Utöver det som redovisas ovan har utredningen haft svårt att hitta 
nationellt insamlade uppgifter om väntetider till undersökningar. 
Några ytterligare exempel och nedslag från olika delar av vården har 
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dock hittats. De uppgifter som framkommit presenteras kortfattat 
nedan. 

– Obstruktiv sömnapné  

Antalet dagar från remiss till utredning (andningsregistrering) 
vid obstruktiv sömnapné var 90 dagar i median, med regionala 
skillnader mellan 27 och 183 dagar. Resultaten avser 2015 och 
baseras på kvalitetsregistret Andningssviktregistret (Swedevox).92 

– Demens  

Antalet dagar mellan remiss och utredningsstart inom den spe-
cialiserade vården vid demens var 28 dagar i median, med regio-
nala skillnader mellan 7 och 91 dagar. Basal demensutredning 
genomförs inom primärvården, och vid behov görs en utvidgad 
utredning inom den specialiserade vården. Utredningstiden, det 
vill säga från utredningsstart till diagnos, vilket inkluderar flera 
olika undersökningar, var knappt 60 dagar i median inom både 
primärvård och specialiserad vård. Även här sågs regionala skill-
nader. Resultaten avser 2015 och baseras på data från kvalitets-
registret Svenska Demensregistret (SveDem).93 I Svenska Demens-
registrets årsrapport finns liknande resultat även för 2019.94 I års-
rapporten kommenteras att: 

Tiden från remiss till diagnos uppgick 2019 till i snitt 96 dagar vid 
SveDems specialistenheter vilket är en lång tid för personer med kogni-
tiva symtom att vänta på diagnos. Åtgärder som förkortar vänte- och 
utredningstiden behöver prioriteras.95  

Enligt vårdförloppet för kognitiv svikt vid misstänkt demens-
sjukdom är det ett mål att basal utredning ska ske inom 30 dagar, 
och att utvidgad utredning på specialistenhet ska ske inom 60 dagar 
från remiss. Ett av målen med vårdförloppet är att korta utred-
ningstiderna.96 

  

 
92 Socialstyrelsen. 2017. Väntetid, kontinuitet och samordning vid vissa kroniska sjukdomar –
Metoder, resultat och utmaningar – Rapport februari 2017, s. 29. 
93 Socialstyrelsen. 2017. Väntetid, kontinuitet och samordning vid vissa kroniska sjukdomar –
Metoder, resultat och utmaningar – Rapport februari 2017, s. 23–26. 
94 Svenska Demensregistret. 2020. Årsrapport 2019, s. 30–31. 
95 Svenska Demensregistret. 2020. Årsrapport 2019, s. 31. 
96 Sveriges regioner i samverkan. 2021. Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp – Kognitiv 
svikt vid misstänkt demenssjukdom, s. 9. 
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– Ledgångsreumatism 

Medianväntetiden från symtom till diagnos var 154 dagar (om-
kring fem månader). Då ingår alltså hela utredningen, inte enbart 
till utredningsstart. Tiden till olika separata undersökningar fram-
går inte. Resultaten avser 2015 och baseras på data från Svensk 
Reumatologis Kvalitetsregister (SRQ).97 

– Multipel skleros (MS)  

Tiden mellan sjukdomsdebut och diagnos vid MS var omkring 
290 dagar (drygt nio månader). Då ingår alltså hela utredningen, inte 
enbart till utredningsstart. Tiden till olika separata undersök-
ningar framgår inte. Resultaten avser 2015 och baseras på data från 
kvalitetsregistret MS-registret.98 

– Hjärtsvikt  

I det sammanhållna och personcentrerade vårdförloppet för ny-
debuterad hjärtsvikt uttrycks att det vid förloppets godkännande 
2021 fanns omotiverade skillnader över landet och mellan patient-
grupper inom flera områden inom hjärtsviktsvården. En av dem 
som nämns är ojämn tillgång till och olika långa väntetider för 
ekokardiografiundersökning av hjärtat, en undersökning som är 
avgörande för såväl diagnos som behandling. Det framgår också 
att tiden till första ekokardiografiundersökning behöver kortas 
samt att den bör utföras och besvaras inom 14–30 kalenderdagar 
från remiss (beroende på riskfaktorer och allvarlighetsgrad). Andra 
skillnader som nämns är hur snabbt den uppföljande ekokardio-
grafiundersökningen genomförs och tiden från den uppföljande 
undersökningen till ställningstagandet om det som i vårdförloppet 
kallas andra linjens behandling.99 

  

 
97 Socialstyrelsen. 2017. Väntetid, kontinuitet och samordning vid vissa kroniska sjukdomar –
Metoder, resultat och utmaningar – Rapport februari 2017, s. 19–20. 
98 Socialstyrelsen. 2017. Väntetid, kontinuitet och samordning vid vissa kroniska sjukdomar –
Metoder, resultat och utmaningar – Rapport februari 2017, s. 22. 
99 Sveriges regioner i samverkan. 2021. Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp – 
Hjärtsvikt – nydebuterad, s. 3 och 11. 
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Information om väntetider till undersökningar långt ifrån heltäckande 

Utredningen kan konstatera att de uppgifter som finns tillgängliga 
om väntetider i stor utsträckning handlar om sådana undersökningar 
som görs på särskilda enheter inom den specialiserade vården snarare 
än sådana undersökningar som kan göras på den mottagning eller 
klinik som patienten besöker. Det innebär att det är svårt att få en 
uppfattning om hur det ser ut med väntetiderna till undersökningar 
som görs inom primärvården i dag, men även till undersökningar där 
patienten får en ny tid till mottagningen inom den specialiserade vår-
den för att genomgå en undersökning på mottagningen vid ett senare 
tillfälle.  

Några av regionernas nulägesrapporter berör väntetider 
till undersökningar 

Som en del av överenskommelsen om ökad tillgänglighet i hälso- och 
sjukvården lämnade alla regioner in en nulägesrapport i oktober 2021. 
Utredningen har i läsningen av nulägesrapporterna fångat upp några 
skrivningar om väntetider till undersökningar. 

– Region Dalarna  

Region Dalarna konstaterar att bild- och funktionsmedicin inte 
ingår i vårdgarantin. De skriver att regionen har haft underkapa-
citet under många år, framför allt vad gäller MR, med långa köer 
och många patienter som vänder sig till andra regioner för under-
sökning. Kösituationen ser bättre ut nu, dels genom rekrytering 
och ny kamera, dels utifrån att regionen har avtal med extern leve-
rantör som ökar kapaciteten.  

– Region Blekinge  

Region Blekinge beskriver försämrad och bristande tillgänglighet 
till medicinsk service, och att brist på kompetens är huvudorsa-
ken till det. Ett exempel är att en MR-undersökning med en medi-
cinsk prioritet inom 4 veckor får vänta 33 veckor. En undersök-
ning med låg medicinsk prioritet (>8 veckor) får vänta 39 veckor. 
Undersökningar med medicinsk prioritet inom 1–2 veckor hålls 
bättre. Ett politiskt beslut har tagits som förväntas möjliggöra för-
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bättrad tillgänglighet för de 7 000 patienter som i dag står i kö till 
en röntgenundersökning i regionen.  

– Region Norrbotten  

Region Norrbotten beskriver att akut och elektivt flöde delas upp 
inom bild- och funktionsmedicin, med målet att förbättra patient-
flöden och korta ledtider. De beskriver också att det pågår arbete 
för att jämna ut produktionen av bilddiagnostik i länet. Målet är 
att ingen ska behöva vänta längre än 60 dagar på sin undersök-
ning, vilket inte uppnås i dag. Nulägesrapporten berör också ett 
pågående arbete med att utlokalisera mikrobiologiska analyser, 
blodinkubatorer och molekylärbiologiska snabbinstrument till läns-
laboratorierna med målet om snabb och tillgänglig diagnostik. 

– Region Skåne  

Region Skåne skriver att de sedan många år tillbaka har en mål-
sättning att patienter som väntar på undersökning inom bild- och 
funktionsmedicin inte ska behöva vänta mer än 30 dagar från 
besök till undersökning. Under januari–augusti 2021 var det 61 pro-
cent av dem som väntade på röntgenundersökning som hade 
väntat högst 30 dagar, vilket var ungefär samma resultat som 2020. 
Däremot var det fler patienter som väntade 2021 jämfört med 
2020.  

Andelen väntande inom 30 dagar till klinisk fysiologi under 
perioden januari–augusti 2021 var 58 procent, vilket är oförändrat 
jämfört med samma period 2020. Även här har antalet väntande 
ökat under 2021. Andelen väntande inom 30 dagar till neurofysio-
logiska undersökningar under perioden januari–augusti 2021 var 
44 procent, jämfört med 61 procent samma period 2020. Här har 
antalet väntande patienter mer än fördubblats under 2021.   
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Utredningens förslag 

Förslag: Inom såväl primärvården som den specialiserade vården 
ska undersökningar omfattas av vårdgarantin. 

Skäl 

Undersökningar är en viktig del av vårdkedjan 

Genom att inkludera undersökningar i vårdgarantin täcks ytterligare 
en del av vårdkedjan. Därmed avhjälps delvis en av de invändningar 
som har uttryckts mot dagens vårdgaranti – att den inte täcker hela 
vårdkedjan. Undersökningar är en väsentlig del av hälso- och sjuk-
vårdens insatser. De är grundläggande för att ställa diagnos, utesluta 
sjukdomar, bedöma omfattningen av problem såväl som för att be-
sluta om lämplig behandling. 

Väntetider till undersökningar kan bli långa 

De uppgifter som utredningen har tagit del av när det gäller bild- och 
funktionsmedicin, klinisk neurofysiologi och skopier visar att vänte-
tiderna till undersökningar i många fall är längre än 90 dagar. Resul-
taten för skopier, där det även finns information om antalet vänte-
dagar i median och genomsnitt, indikerar dessutom att väntan kan 
bli långt över 90 dagar. De uppgifter utredningen har tagit del av 
visar sammantaget också betydande regionala skillnader. Väntetiderna 
varierar även mellan olika undersökningar, se tabell 4.1. Det kan åt-
minstone delvis ha att göra med brådskandegraden för de sjukdomar 
som undersökningen ofta används för.  

Liksom för väntetider till andra delar av vårdkedjan finns det inget 
givet svar på vad som är en för lång väntetid. Men med utgångspunkt 
i de 90 dagar som gäller för första besök och start av behandling inom 
den specialiserade vården i dag förefaller ändå väntetiderna till vissa 
undersökningar kunna överstiga den tidslängden. Från de diskussioner 
som utredningen har haft med bland annat delegationen, expertgrupp 
och referensgrupper uttolkar utredningen att 90 dagar får anses vara 
en lång väntetid.  
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Den genomgång som utredningen gjort för att belysa väntetider 
till undersökningar i dag är inte heltäckande för hälso- och sjuk-
vården, utan det saknas information om väntetider till många under-
sökningar. Av den information som finns drar dock utredningen 
sammantaget slutsatsen att väntan på undersökningar i många fall är 
lång och att det i dag finns ett problem med väntetider som skulle 
behöva synliggöras så att ytterligare insatser görs för att korta vänte-
tiderna. Även om vårdgarantin i sig inte gör att väntetiderna kortas 
och det är svårt att veta vilken effekt vårdgarantin har, se avsnitt 4.3, 
är det ett sätt att påverka en förändring i rätt riktning och som upp-
muntrar till ökad produktions- och kapacitetsplanering och andra 
insatser för att korta väntetiderna.  

Alla typer av undersökningar ska ingå 

I utredningens förslag finns ingen avgränsning i vilka undersök-
ningar som ska omfattas av vårdgarantin, exempelvis att den enbart 
ska gälla bild- och funktionsmedicin och skopier. I stället föreslår 
utredningen att alla undersökningar ska ingå. Både undersökningar 
som kräver tillgång till särskild utrustning som bara finns på sär-
skilda enheter (exempelvis viss röntgen och gastroskopi) och under-
sökningar som kan göras vid en större bredd av mottagningar, kliniker 
och verksamheter och inte kräver lika mycket utrustning (exempel-
vis spirometri, EKG och vissa ultraljud) ingår.  

Ett skäl till att inkludera alla typer av undersökningar är för att 
undvika gränsdragningsproblem. Om exempelvis enbart undersök-
ningar som behöver remitteras till en särskild enhet skulle ingå skulle 
det spela roll hur hälso- och sjukvården är organiserad för vad som 
ingår i vårdgarantin och inte. Organiseringen kan skilja sig både mellan 
och inom regioner. Sådant som kan utföras på en mottagning be-
höver i en annan region remitteras vidare till en annan mottagning. 

Ett annat skäl är att vårdgarantin ska inkludera så mycket som 
möjligt av hälso- och sjukvårdens insatser. Alla undersökningar som 
är motiverade att genomföra är viktiga att de genomförs – oavsett 
vad det är för typ av undersökning och vem som kan genomföra den. 
Utredningen menar att det blir enklare och mer lättöverskådligt för 
både hälso- och sjukvården och patienter om samtliga undersök-
ningar ingår.  
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Det är viktigt att framhålla att de undersökningar som föreslås 
omfattas av denna del av vårdgarantin är sådana som i det enskilda 
fallet inte kan göras i samband med en medicinsk bedömning i vård-
garantins bemärkelse. I samband med den medicinska bedömningen 
ska även de adekvata åtgärder, däribland undersökningar, som är 
lämpliga och möjliga att vidta, genomföras. 

Undersökningar som görs i både primärvård och specialiserad 
vård ska ingå 

Utredningen föreslår att det ska införas en vårdgaranti för under-
sökningar inom både primärvård och specialiserad vård.  

Att undersökningar som görs inom den specialiserade vården ska 
ingå i en utökad vårdgaranti står klart inte minst från informationen 
om väntetider till undersökningar. Mycket av informationen om vänte-
tider som finns tillgänglig och som presenteras i bakgrunden gäller 
undersökningar som genomförs inom den specialiserade vården och 
som genomförs på specialiserade enheter (som de i tabell 4.1 och 4.2). 
Att de ska ingå motiveras således ovan. Det handlar alltså om att under-
sökningar är en viktig del av vårdkedjan där väntetiderna i dag kan bli 
långa. 

Ett skäl till att inkludera undersökningar inom primärvården är 
att utredningen anser att det är viktigt att åtgärder som görs inom 
primärvården uppmärksammas. Primärvården har en viktig roll i hälso- 
och sjukvården, och förväntas få en än mer framträdande roll i och 
med omställningen till en god och nära vård där primärvården ska 
fungera som basen och navet i hälso- och sjukvården. 

Inom primärvården omhändertas många besvär och primärvården 
står ofta för starten av ett längre utredningsförlopp. Det är därför 
viktigt att undersökningar som primärvården kan göra görs skynd-
samt, att eventuella väntetider till dem uppmärksammas och synlig-
görs, och att det finns en bortre gräns för hur länge en patient ska 
behöva vänta på en sådan undersökning.  

Ett annat skäl till att även inkludera undersökningar som görs 
inom primärvården är att vissa undersökningar görs inom både primär-
vård och specialiserad vård (exempelvis spirometri). Utredningen har 
svårt att se starka skäl för att sådana undersökningar bara ska ingå i 
det ena fallet. Vad som kan göras inom primärvården skiljer sig åt mel-
lan regioner, men också mellan olika primärvårdsenheter (exempel-
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vis vårdcentraler) inom en region, delvis som en följd av hur regio-
nerna har valt att organisera hälso- och sjukvården. Utredningen 
menar därför sammantaget att vårdgarantin skulle riskera att få olika 
innehåll beroende på var i landet patienten befinner sig och vilken 
mottagning hen vänder sig till om inte undersökningar ingick i vård-
garantin för både primärvård och specialiserad vård.  

Begreppet undersökningar 

Utredningens förslag innebär en skyldighet att erbjuda en undersök-
ning inom viss tid. Begreppet undersökning har ingen legaldefinition 
och finns inte heller i Socialstyrelsens termbank.  

Det som utredningen menar med undersökning är en åtgärd som 
syftar till att inhämta och analysera relevant information om patien-
tens hälsotillstånd för att kunna ställa diagnos, besluta om lämplig 
behandling eller liknande. 

Två näraliggande begrepp är utredning och diagnostik. Dessa två 
begrepp har inte heller några legaldefinitioner. Utredning finns i 
Socialstyrelsens termbank. Det har dock ingen definition där, men 
följande anges om begreppet:  

Utredning är en av åtgärdsgrupperna i Klassifikation av vårdåtgärder, 
KVÅ. Denna grupp avser åtgärder som syftar till att, oftast i samråd med 
den enskilde, fatta beslut om vilka åtgärder som ska vidtas, att inhämta 
och analysera relevant information samt att informera den enskilde om 
resultat av åtgärderna.100  

Utredningen använder alltså en liknande beskrivning av begreppet 
undersökning. Utredningen menar att utredning och undersökning 
kan vara samma sak, men en utredning kan också bestå av flera under-
sökningar. Med undersökning avser utredningen varje specifik under-
sökningsåtgärd. Tillsammans kan flera sådana utgöra en utredning av 
ett sjukdomstillstånd, men det kan också förekomma fall då endast 
en undersökning utgör hela utredningen.  

Diagnostik finns inte i Socialstyrelsens termbank. Däremot be-
rörs diagnostisera och ställa diagnos, vilket beskrivs som att göra en 
bestämning av patientens tillstånd.101 Undersökningar utgör en vik-

 
100 Socialstyrelsen. Termbank – utredning. 
https://termbank.socialstyrelsen.se/?TermId=320&SrcLang=sv, uttag 2022-02-24. 
101 Socialstyrelsen. Termbank – diagnoskod. 
https://termbank.socialstyrelsen.se/?TermId=501&SrcLang=sv, uttag 2022-02-24. 
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tig del av det arbetet, men undersökningar kan också göras i andra 
syften, exempelvis för att utesluta en sjukdom. 

Sammantaget menar utredningen att undersökningar är det be-
grepp som bäst beskriver det som utredningen avser med förslaget. 
Skälet är att undersökning pekar på en enskild åtgärd snarare än flera 
undersökningar tillsammans, och att det är brett nog att inkludera 
alla undersökningar oavsett syftet med dem.  

Det är tiden till varje enskild undersökning som räknas 

Det är enskilda undersökningar som föreslås ingå i vårdgarantin och 
inte ”paket” som innehåller flera olika undersökningar. Utredningen 
om patientens rätt i vården (S 2007:07) uttryckte uppfattningen att 
en framtida vårdgaranti i tidräkningen bör inkludera alla de åtgärder 
som är nödvändiga för att en behandling ska kunna inledas. Det ut-
trycktes att patienten inte ska behöva hålla några andra regler aktu-
ella än att vårdgarantin räknas från det tillfälle då man först tar kon-
takt med vården.102 De standardiserade vårdförloppen i cancervården, 
som utformats och introducerats med start 2015, är utformade enligt 
en sådan princip. Där är det den totala tiden från välgrundad miss-
tanke om cancer till start av första behandling som har en angiven tids-
gräns som målsättning. Inom den tidsgränsen ingår flera undersök-
ningar som specificeras i vårdförloppet.103 

Utredningen har övervägt om vårdgarantin bör reglera när en 
patientens samtliga nödvändiga undersökningar ska vara avslutade, 
på ett liknande sätt som de standardiserade vårdförloppens upplägg, 
eftersom det skulle kunna tänkas vara en fördel ur ett patientperspek-
tiv. Att få en diagnos ställd så snart som möjligt efter att symtomen 
uppmärksammats är avgörande för många sjukdomsförlopp. 

Utredningen bedömer dock att det inte är ett ändamålsenligt 
alternativ när det gäller vårdgarantin. Skälet till det är att det inte är 
möjligt att identifiera en relevant gemensam tidsgräns med ett sådant 
upplägg, eftersom längden på olika undersökningar liksom antalet 
nödvändiga undersökningar skiljer sig åt så mycket. De standardise-
rade vårdförloppen inom cancerområdet är knutna till misstanke om 

 
102 SOU 2008:127. Patientens rätt – Några förslag för att stärka patientens ställning, s. 166. 
103 Regionala cancercentrum i samverkan. Standardiserade vårdförlopp i cancervården (SVF). 
https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/vardforlopp/, uttag 
2022-02-24. 
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en specifik cancerdiagnos, vilket gör det möjligt att specificera vilka 
undersökningar som ska ingå och därefter ange en tidsgräns. Vård-
garantin gäller för alla tillstånd och är därmed mycket bredare. Det 
gör det svårt att formulera den på ett liknande sätt som vårdförlop-
pen. Utredningen vill dock betona att utredningsförslagets upplägg 
inte innebär att undersökningar måste göras sekventiellt. Utredningen 
vill tvärtom betona att när flera undersökningar kan förutses behö-
vas, ska beslut om dessa tas samtidigt. Det finns inget i utrednings-
förslaget som hindrar att flera undersökningar eller utredningar pågår 
parallellt. Genom att fatta beslut vid ett och samma tillfälle om alla 
undersökningar som behövs för att fastställa en diagnos kan upp-
lägget i de standardiserade vårdförloppen ändå efterliknas även för 
andra diagnoser inom ramen för vårdgarantin – förutsatt att den som 
beslutar om undersökningarna har kännedom om eller det finns kun-
skapsstöd som anger vilka undersökningar som ska göras. 

I vissa fall skulle det kunna uppstå gränsdragningssvårigheter när 
det gäller vad som ingår i en enskild undersökning och vad som i stället 
anses vara flera olika undersökningar. Vad som anses ingå i en viss 
undersökning kan exempelvis skilja sig åt inom och mellan regioner 
samt förändras över tid. Men utredningen bedömer att sådana gräns-
dragningssvårigheter endast skulle uppstå i begränsad utsträckning 
och att de bör kunna hanteras i praktiken.  

4.4.5 Behandlingar inom primärvården ska omfattas 
av vårdgarantin  

Bakgrund 

Dagens vårdgaranti innehåller inte någon särskild vårdgaranti för 
behandlingar inom primärvården, utöver sådant som kan göras i sam-
band med den medicinska bedömningen. Av förarbetena framgår det 
att lagstiftarens avsikt var att den behandlingsgaranti som regleras 
i dagens vårdgaranti endast skulle avse behandling inom den spe-
cialiserade vården.104 Inom primärvården genomförs behandlingar för 
såväl förhållandevis akuta tillstånd som mindre akuta besvär, som 
kan genomföras i samband med en medicinsk bedömning. Det finns 

 
104 Se prop. 2009/10:67. Stärkt ställning för patienten – vårdgaranti, fast vårdkontakt och förnyad 
medicinsk bedömning, s. 37 jfr med s. 39. 
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också behandlingar som snarare är planerade insatser och återkom-
mande separata behandlingstillfällen.  

Nationell statistik om genomförda behandlingar och väntetider 
till dem saknas 

Det är svårt att få en samlad och övergripande bild av de insatser och 
åtgärder, bland annat behandlingar, som görs inom primärvården. 
I dag finns inget register för primärvårdsuppgifter på det sätt som 
patientregistret är för öppen och sluten specialiserad vård. Det finns 
således inte någon sådan källa att använda för att ge en bild av de 
behandlingar som ges i primärvården. Det saknas även information 
om väntetider till behandlingar inom primärvården. Utredningen har 
inte heller funnit någon analysrapport eller liknande som berör den 
frågan. Utredningen har därför gjort en egen beskrivning utifrån en 
sammanvägd tolkning baserat på flera olika källor.  

För att skapa en bild av behandlingar som ges inom primärvården 
har utredningen använt Socialstyrelsens lathund för Klassifikation av 
vårdåtgärder (KVÅ) för allmänmedicin. KVÅ består av åtgärdskoder 
som används för statistisk beskrivning av åtgärder i bland annat hälso- 
och sjukvård. Lathunden innehåller ett urval av KVÅ-koder och ska 
fungera som hjälp för att hitta vanliga åtgärder inom ett vårdom-
råde.105 Den bör således ge en övergripande bild av vanliga åtgärder 
inom allmänmedicin. Utredningen har också använt de personcentre-
rade och sammanhållna vårdförloppen för att skapa bilden av be-
handlingar inom primärvården.  

Beskrivningen ska inte ses som en heltäckande bild av primär-
vårdens arbete när det gäller behandlande åtgärder, utan ska snarare ses 
som ett antal exempel i syfte att åskådliggöra vad det kan handla om. 

Vissa behandlingar behöver göras direkt 

En del av de tillstånd som primärvården hanterar är av förhållandevis 
akut karaktär och behöver åtgärdas mer eller mindre direkt. Exempel 
på behandlingar som sannolikt ofta (men inte alltid) är av mer akut 
karaktär är såromläggning, suturering av (sy) mindre sår, rengöring 

 
105 Socialstyrelsen. Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ), www.socialstyrelsen.se/utveckla-
verksamhet/e-halsa/klassificering-och-koder/kva/, uttag 2022-02-09. 
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av hörselgång, tamponadinläggning i öra (åtgärd exempelvis vid hör-
selgångseksem), viss läkemedelsförskrivning (exempelvis antibiotika), 
nästamponad (åtgärd vid näsblödning) och att ta bort exempelvis glas-
skärvor och annat vid trauma.  

Den här typen av akuta åtgärder genomförs sannolikt i många 
situationer i samband med en medicinsk bedömning enligt 9 kap. 1 § 2 
hälso- och sjukvårdslagen, och ingår därmed redan i vårdgarantin.  

Mindre akuta behandlingar 

Andra behandlingar inom primärvården är av mindre akut karaktär. 
Exempel på mindre akuta behandlande åtgärder är att ta bort infek-
terade naglar, rensning av tårkanal (en åtgärd vid rinnande ögon), be-
handlande omläggning av eksem, smärtbehandlande åtgärder som 
nervblockader med läkemedel, insulininsättning hos diabetiker, kate-
terisering av urinblåsa (dränage och kateterutbyte), läkemedelstillför-
sel (exempelvis intramuskulärt och subkutant), läkemedelsförskriv-
ning och injektionsbehandling med exempelvis kortison.  

Även om den här typen av åtgärder ofta inte är av direkt akut 
karaktär bör de ibland kunna genomföras i samband med att vissa 
undersökningar genomförs inom primärvården, om än inte alltid i 
samband med den medicinska bedömningen enligt 9 kap. 1 § 2 hälso- 
och sjukvårdslagen.  

Hur lång väntan är till en undersökning eller behandling som inte 
görs i samband med en medicinsk bedömning är oklart och varierar 
sannolikt från fall till fall. Det är rimligt att anta att patienten i vissa 
fall får en ny tid för fortsatta undersökande och behandlande åtgär-
der, och att denna tid då sätts utifrån medicinsk prioritet med utgångs-
punkt i vad som är möjligt för mottagningen att erbjuda. Utred-
ningen har uppfattat att det händer att sådana besök kan behäftas 
med onödigt långa väntetider ur både ett medicinskt perspektiv och 
ur ett patientperspektiv. Det beror då på att det inte finns tillräckligt 
med tider att boka in patienten på.    
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Planerade behandlande åtgärder 

Det finns också behandlingar inom primärvården som är av mer om-
fattande eller upprepande karaktär, och som generellt inte genomförs 
i samband med en medicinsk bedömning. Exempel på sådana behand-
lingar är samtalsterapi, akupunktur, stöd till viktkontroll, rökavvänj-
ning, patientutbildning (exempelvis artrosskola och osteoporosskola) 
och handledd träning hos fysioterapeut.  

Karaktären på insatserna gör att de är särskilt relevanta för per-
soner med kroniska eller långvariga besvär. Det kan finnas särskilda 
mottagningar och team för genomförandet av insatserna, exempelvis 
rehabiliteringsmottagning, hjärtsviktsmottagning, artrosmottagning, 
astma/KOL-mottagning och diabetesmottagning. 

Här handlar det om planerade insatser och särskilda behandlings-
tillfällen. De genomförs i stor utsträckning av andra yrkeskategorier 
än läkare, såsom psykologer, kuratorer, fysioterapeuter, sjuksköter-
skor och dietister. Det är vanligt med särskilda sjuksköterskemot-
tagningar, exempelvis diabetesmottagning. 

I situationer då det inte är den vårdpersonal som har haft de tidi-
gare kontakterna med patienten som ska genomföra behandlingen 
skickas ofta någon form av ”internremiss” eller intern signal för att 
meddela den som ska genomföra behandlingen att patienten är i be-
hov av insatser. Men det förekommer också att patienten blir hän-
visad att själv kontakta exempelvis en fysioterapeut eller psykolog.  

Utredningen har uppfattat att väntan på den här typen av behand-
lingar kan bli onödigt lång ur både ett medicinskt perspektiv och ur 
ett patientperspektiv. Det finns exempel på patienter som får vänta 
2–3 månader (ibland ännu längre) på exempelvis psykolog, kurator 
eller fysioterapeut. 

Vårdens organisering och kompetens påverkar vad  
som görs var och av vem 

Det skiljer sig åt mellan och inom regioner när det gäller vilka be-
handlingar som utförs inom primärvård respektive specialiserad vård. 
En del kan göras på båda vårdnivåerna. Vilka behandlingar som görs 
inom primärvården beror i många fall på hur vården är organiserad 
och vilken utrustning och kompetens som finns att tillgå på den aktu-
ella primärvårdsenheten. Exempelvis framgår det av det personcen-
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trerade och sammanhållna vårdförloppet för nydebuterad hjärtsvikt att 
det råder ojämn och bristande tillgång till hjärtsviktsmottagning. 
Det framgår också att vården av patienter med hjärtsvikt är orga-
niserad på olika sätt i Sverige i dag, och att det många gånger beror 
på skillnader i resurstillgång och geografiska avstånd. I vissa regioner 
sker remittering från primärvård till specialistanknutna hjärtsvikts-
mottagningar inom specialiserad vård för utredning och start av be-
handling. Den specialiserade vården återremitterar sedan patienten för 
långtidsuppföljning. I andra regioner sköts större delen av vården 
inom primärvården.106 

Utredningens förslag 

Förslag: Behandlingar inom primärvården ska omfattas av vård-
garantin. 

Skäl 

Primärvården är viktig för patientens samlade vårdkontakter 

Primärvården har en viktig roll i hälso- och sjukvården, och för-
väntas få en än mer framträdande roll i och med omställningen till 
en god och nära vård där primärvården ska fungera som navet i hälso- 
och sjukvården. Därför menar utredningen att det är viktigt att pri-
märvården omfattas av en för patienterna relevant vårdgaranti. Be-
slutade insatser ska genomföras inom rimlig tid. 

För att uppnå en god och nära vård och för att primärvården ska 
kunna bli navet i hälso- och sjukvården behöver primärvården bland 
annat ha en hög tillgänglighet och arbeta på ett sätt som gör att 
befolkningen har högt förtroende för den. Utredningen menar att 
en utökad vårdgaranti kan bidra till arbetet i den riktningen genom 
att skapa ett förändringstryck, synliggöra de insatser som görs och 
tydliggöra vilka resurser och kompetenser som primärvården behö-
ver ha i regionen.  

Vårdgarantin i sig eller ensamt kommer dock inte förändra primär-
vården, utan för att nå målet om en god och nära vård med primär-

 
106 Sveriges regioner i samverkan. 2021. Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp – Hjärt-
svikt – nydebuterad, s. 3 och 25–29. 
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vården som bas och nav krävs många andra insatser också, se kapi-
tel 5, 6 och 7.  

Behandlingar inom primärvården är en viktig del av vårdkedjan 

Genom att inkludera behandlingar inom primärvården skulle ytter-
ligare en del av vårdkedjan täckas av vårdgarantin. Därmed avhjälps 
delvis en av de invändningar som har uttryckts mot dagens vård-
garanti – att den inte täcker hela vårdkedjan.  

Behandlingar som genomförs inom primärvården spelar stor roll 
för många patienter och ska omfattas av vårdgaranti precis som be-
handling inom specialiserad vård. Särskilt bland de behandlingar som 
är av mer planerad karaktär återfinns sådana som spelar stor roll för 
personer med kroniska eller långvariga besvär, exempelvis samtals-
stöd vid psykisk ohälsa, akupunktur, fysioterapeutledd fysisk träning 
och patientutbildningar. Genom att inkludera sådana behandlingar 
blir vårdgarantin mer relevant för den gruppen av patienter.  

Väntetider verkar kunna uppstå även till behandlingar 
inom primärvården 

Även om det saknas statistik om väntetider till behandlingar inom 
primärvården har utredningen fått vissa indikationer på att det före-
kommer onödigt och orimligt lång väntan på behandlingar inom pri-
märvården. Utredningen har uppfattat att sådana problem finns både 
när det gäller behandlingar där patienten får en ny tid för att komma 
tillbaka till samma vårdpersonal för vidare behandling och behand-
lingar där patienten remitteras vidare internt inom primärvården till 
en annan yrkeskategori eller en särskild mottagning. 

Med en vårdgaranti som förtydligar hur länge en patient maximalt 
ska behöva vänta på att en beslutad behandling ska inledas bör alltför 
långa väntetider kunna synliggöras och undvikas. Det blir tydligare 
för både patienten och hälso- och sjukvården vilket krav som gäller. 
Det är regionens ansvar att säkerställa att det finns tillräckligt med 
resurser och rätt kompetens tillgänglig för att efterleva kravet. 
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Alla behandlingar ska ingå 

I utredningens förslag finns ingen avgränsning i vilka behandlingar 
inom primärvården som ska omfattas av vårdgarantin, exempelvis att 
den enbart ska gälla planerade insatser som patienten blir hänvisad 
till genom någon form av ”internremiss”. Ett skäl till att inkludera 
alla behandlingar är att undvika gränsdragningsproblem. Om exem-
pelvis enbart behandlingar som kräver ”internremiss” skulle ingå 
skulle det spela roll hur hälso- och sjukvården är organiserad för vad 
som ingår i vårdgarantin och inte. Organiseringen och vad som krä-
ver en ”internremiss” och inte kan skilja sig både mellan och inom 
regioner.  

Det kan också skilja sig vilka behandlingar som genomförs inom 
primärvården. Sådant som genomförs inom primärvården på vissa 
ställen kan göras inom den specialiserade vården på andra ställen. Även 
detta beror på hur hälso- och sjukvården är organiserad. Utredningen 
menar därför sammantaget att vårdgarantin skulle riskera att få olika 
innehåll beroende på var i landet patienten befinner sig och vilken 
mottagning hen vänder sig till om inte behandlingar ingick i vård-
garantin för både primärvård och specialiserad vård.  

Ett annat skäl till att inkludera alla behandlingar är att vårdgaran-
tin bör inkludera så mycket som möjligt av hälso- och sjukvårdens 
insatser. Alla behandlingar som är motiverade att genomföra är vik-
tiga att de genomförs – oavsett vad det är för typ av behandling och 
vem som kan genomföra den. Utredningen menar att det blir enklare 
och mer lättöverskådligt för både hälso- och sjukvården och patien-
ter om samtliga behandlingar ingår. Däremot är det sannolikt så att 
det finns en rad behandlingar där vårdgarantins tidsgräns sällan eller 
aldrig blir relevant för att de är av mer akut karaktär, och i stor utsträck-
ning genomförs redan som en del av den medicinska bedömningen 
enligt vårdgarantin.  

Det är viktigt att framhålla att de behandlingar som omfattas av 
denna del av vårdgarantin är sådana som inte kan göras i samband med 
en medicinsk bedömning enligt vårdgarantin. Som beskrivs i av-
snitt 4.4.2 ska även de adekvata åtgärder som är lämpliga och möjliga 
att vidta genomföras i samband med den medicinska bedömningen, 
däribland behandlingar. 

Utredningen har, på samma sätt som det övervägts när det gäller 
undersökningar, övervägt om vårdgarantin bör reglera när patientens 
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samtliga nödvändiga behandlingar ska vara avslutade. Utredningen 
har dock även när det gäller behandlingar bedömt att det inte är ett 
ändamålsenligt alternativ, eftersom tiden för genomförande av olika 
behandlingar liksom antalet nödvändiga behandlingar skiljer sig åt så 
mycket. 

Vissa nackdelar med att införa vårdgaranti för behandlingar 
i primärvård 

Ovan framgår utredningens skäl för att utöka vårdgarantin till att 
omfatta behandlingar inom primärvården. De skälen har utredningen 
vägt mot vissa möjliga nackdelar med förslaget. Utredningen ser i 
huvudsak två möjliga nackdelar med förslaget. 

Den ena är att förslaget sannolikt kräver vissa förändringar i de 
vårdadministrativa systemen för att möjliggöra uppföljning och data-
insamling.  

Den andra är att det finns en möjlig risk att en tydlig bortre tids-
gräns gör att behandlingar som i dag genomförs med mycket kort 
väntan får längre väntetider. Det kan tänkas hända dels för att vård-
garantin tillåter en längre väntan, dels för att viss omprioritering kan 
tänkas ske för att kunna ta hand om de patienter som i dag får vänta 
längre än den aktuella tidsgränsen. En sådan omprioritering kan men 
behöver inte bara vara av ondo, utan beror på hur de medicinska prio-
riteringarna görs i dag. Om det finns patienter som i dag får vänta 
längre än vad som är befogat utifrån deras behov, medan andra patien-
ter får vård snabbare trots att deras behov egentligen inte kräver det, 
skulle en omprioritering mellan dessa grupper innebära ökad jämlik-
het om den första gruppens väntan blir kortare. 

Sammantaget bedömer utredningen att dessa nackdelar inte över-
väger fördelarna som framgår av skälen ovan.    
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4.4.6 Termen behandling ska användas i vårdgarantin 
även när det gäller specialiserad vård  

Bakgrund 

Patienten ska enligt vårdgarantin få planerad vård inom 90 dagar 
(9 kap. 1 § 4 HSL och 6 kap. 1 § 4 HSF).  

När vårdgarantin författningsreglerades utgick regeringen från 
den vårdgaranti som byggde på en överenskommelse mellan staten 
och SKR. Enligt överenskommelsen skulle patienten inom viss tid 
erbjudas planerade nybesök och behandling inom den specialiserade 
vården.107 Utredningen gör därför bedömningen att vårdgarantin om 
planerad vård inom 90 dagar endast omfattar planerad vård inom den 
specialiserade vården. 

Begreppsanvändningen kopplat till denna vårdgaranti är i dag inte 
helt enhetlig. I lagen används termen planerad vård. I förarbeten an-
vänds däremot till stora delar termen behandling. I förordningen namn-
ges garantin behandlingsgarantin (6 kap. 1 § 4 HSF). 

Utredningens förslag 

Förslag: På samma sätt som när det gäller primärvården ska termen 
behandling användas i vårdgarantin när det gäller den specialiserade 
vården.  

Skäl 

Utredningen gör bedömningen att det bör förtydligas att garantin 
om planerad vård inom viss tid (9 kap. 1 § 4 HSL) avser behandling 
i specialiserad vård. Som beskrivs ovan används både termen pla-
nerad vård och termen behandling i skrivningarna i förarbetena. Det 
finns dock flera skrivningar i förarbetena som med tydlighet talar för 
att det är just en garanti om behandling som avses. Bland annat döp-
tes garantin gällande planerad vård till behandlingsgaranti i författnings-
förslaget.108 I nuvarande lagreglering i hälso- och sjukvårdslagen finns 

 
107 Prop. 2009/10:67. Stärkt ställning för patienten – vårdgaranti, fast vårdkontakt och förnyad 
medicinsk bedömning, s. 37–39. 
108 Prop. 2009/10:67. Stärkt ställning för patienten – vårdgaranti, fast vårdkontakt och förnyad 
medicinsk bedömning, s. 7. 
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namnet inte kvar, däremot finns det kvar i hälso- och sjukvårds-
förordningen.  

Utredningen menar att termen behandling kan ha en snävare 
innebörd än termen planerad vård eftersom begreppet vård kan avse 
hälso- och sjukvårdens alla tjänster.109 Med hälso- och sjukvård avses 
i hälso- och sjukvårdslagen åtgärder för att medicinskt förebygga, 
utreda och behandla sjukdomar och skador samt sjuktransporter och 
omhändertagande av avlidna (2 kap. 1 § HSL). I ljuset av detta och 
med beaktande av att utredningen föreslår att vårdgarantin ska ut-
ökas till fler delar av vårdkedjan anser utredningen att det är viktigt 
att tydliggöra i författningsformuleringen att denna del av garantin 
avser just behandling och inte annan typ av vård. Utredningen före-
slår därför att termen planerad vård byts ut mot termen behandling. 

4.4.7 Planerade uppföljningar bör fortsatt inte omfattas 
av vårdgarantin 

Bakgrund 

Utöver medicinska bedömningar, undersökningar och behandlingar, 
som utredningen lämnar förslag om i avsnitten 4.4.2–4.4.6, är många 
patienter även i behov av planerade uppföljningar.  

Med en planerad uppföljning menar utredningen en medicinsk 
bedömning eller undersökning som har planerats på förhand och har 
ett uppföljande syfte, exempelvis att kontrollera sjukdomens status 
eller följa upp hur en behandling har fallit ut. Exempel kan vara att 
se om en fraktur har läkt på rätt sätt och att ta bort stygn. Vid kro-
niska diagnoser är det vanligt med regelbundna uppföljningar med 
längre intervall, exempelvis årsvis. 

Flera nationella riktlinjer, vårdförlopp och vårdprogram innehåller 
rekommendationer om planerad uppföljning 

Många av de nationella riktlinjer som Socialstyrelsen tar fram inne-
håller rekommendationer om regelbunden uppföljning. Även en del 
av de personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen som tas 

 
109 Jfr hur vårdbegreppet används i 3 kap. 1 § HSL: ”Målet med hälso- och sjukvården är en god 
hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen”. 
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fram inom regionernas kunskapsstyrningsorganisation inkluderar upp-
följning av patienten. Inom cancerområdet innehåller de nationella 
vårdprogrammen sådana riktlinjer. Den planerade uppföljningen kallas 
dock olika saker, exempelvis återbesök, årsbesök eller uppföljning.  

I bilaga 4 finns en sammanställning av rekommendationer om åter-
besök och uppföljning i nationella riktlinjer. Sammantaget framgår 
att det finns många rekommendationer som berör planerad upp-
följning, men inte i alla riktlinjer. När det finns handlar det om besök 
hos läkare och sjuksköterskor samt undersökningar. Hur ofta den 
planerade uppföljningen ska ske är inte alltid specificerat, utan det 
kan framgå att det ska göras vid behov eller kontinuerligt. När fre-
kvensen är specificerad handlar det om tidsperioder från några veckor 
till vart tredje år. Några exempel som framkommer är:  

• Ögonbottenfoto rekommenderas vart tredje år vid typ 2-diabetes 
utan ögonbottensjukdom. 

• Årlig undersökning av förekomst av albumin i urinen rekommen-
deras vid diabetes. 

• Uppföljning av behandlingseffekten rekommenderas cirka 3 måna-
der efter behandling vid endometrios. 

• Vid epilepsi rekommenderas återkommande uppföljning och neuro-
logisk bedömning minst årligen för vuxna, minst två gånger per 
år för barn och ungdomar, och tätare för barn under två år.  

• Undersökning av läkare med betydande erfarenhet av Parkinsons 
sjukdom rekommenderas minst två gånger per år vid Parkinsons 
sjukdom. 

• Magnetresonanstomografi ska genomföras minst årligen vid multi-
pel skleros. 

• Regelbundna kontroller av metabola riskfaktorer med blodprov 
och fysisk undersökning rekommenderas vid schizofreni. 

I bilaga 4 finns också en sammanställning av rekommendationer om 
återbesök och uppföljning i vårdprogrammen för ett urval av cancer-
diagnoser. Även här framkommer det att frekvensen varierar, från 
månatligen till vartannat år beroende på cancerdiagnos, typ av upp-
följning och hur lång tid det gått sedan behandlingen. 
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Planerad uppföljning görs inte alltid i enlighet 
med rekommendationer 

Det finns data som visar att personer med kroniska sjukdomar inte 
får planerad uppföljning i enlighet med rekommendationer. Några 
av de indikatorer som visas på Vården i siffror berör planerad upp-
följning och baseras på data från olika kvalitetsregister.  

Ett exempel är regelbunden magnetkameraundersökning (MR) 
vid multipel skleros (MS). Regelbunden MR är en förutsättning för 
att kunna följa sjukdomens utveckling och vid behov kunna justera 
den sjukdomsmodifierande behandlingen. År 2017 var det totalt för 
de regioner som det fanns data för 75 procent som hade genomgått 
MR de senaste två åren, vilket sedan sjunkit med några procent-
enheter över åren till 71 procent 2020. Socialstyrelsens målnivå är 
80 procent. Vissa regioner klarar gränsen och ligger även över 90 pro-
cent, medan andra regioner ligger långt under.110 

Ett annat exempel är uppföljningsbesök efter start av läkemedels-
behandling vid reumatoid artrit. Det är viktigt att insatt läkemedels-
behandling utvärderas på ett strukturerat sätt vid adekvata tidpunk-
ter för att bedöma nytta och risker med fortsatt behandling för den 
enskilde patienten. Omkring 60 procent av patienterna hade en upp-
följningsregistrering inom 2–6 månader efter första behandling med 
läkemedlen under åren 2017–2019 (för 2020 saknas data), vilket är 
20 procentenheter under den målnivå som är satt i nationella rikt-
linjer. Även här finns en betydande variation mellan regionerna.111 

Även utredningens referensgrupp med patientorganisationer har 
påtalat att personer med kroniska sjukdomar inte alltid får den upp-
följning som specificerats i olika kunskapsstöd. 

Planerade uppföljningar är en typ av återbesök 

Det har tidigare framförts att det är ett problem att återbesök inte 
ingår i vårdgarantin, se avsnitt 4.2.2. Det är dock inte självklart vad som 
avses med återbesök. Enligt Socialstyrelsens termbank är ett åter-
besök ett öppenvårdsbesök som har medicinskt samband med tidigare 

 
110 Vården i siffror. Indikator Regelbundna MR-kontroller vid MS, https://vardenisiffror.se/, 
uttag 2021-12-27.  
111 Vården i siffror. Indikator Uppföljningsbesök efter start av läkemedelsbehandling vid reumatoid 
artrit, https://vardenisiffror.se/, uttag 2021-12-27. 
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besök eller vårdtillfälle inom samma medicinska verksamhetsområde 
(klinik/basenhet/motsvarande), vårdcentral eller motsvarande.112  

Planerade uppföljningar är en typ av återbesök, men återbesök 
enligt den definitionen inkluderar i dag även andra kontakter än 
planerad uppföljning som har medicinskt samband med ett tidigare 
besök. Det kan exempelvis vara besök som är relaterat till ett tidigare 
känt hälsoproblem men som inte anses vara en kraftig eller oväntad 
förändring så att det ingår i vårdgarantin eller fortsatta undersök-
ningar, som diskuteras i avsnitt 4.4.2 respektive 4.4.4. I väntetids-
statistiken går det inte särskilja planerade uppföljningar från andra 
typer av besök som i dag också ingår i begreppet återbesök enligt defi-
nitionen i Socialstyrelsens termbank. 

Det saknas uppgifter om antalet planerade uppföljningar 
och dess väntetid 

I avsnitt 4.4.2 framgår att omkring två tredjedelar av primärvårds-
besöken inte ingår i vårdgarantin. Bland dessa två tredjedelar ingår 
planerade uppföljningar, men det går inte särskilja dem från andra 
typer av besök som inte heller ingår i vårdgarantin, se avsnitt 4.4.2.  

Även för den specialiserade vården är det oklart hur stor del av 
det som följs upp som återbesök i väntetidsdatabasen som är planer-
ade uppföljningar. Enligt SKR:s anvisningar är återbesök kontakter 
som inte klassas som första kontakt, operation/åtgärd, undersök-
ning eller akut kontakt.113 Det beskrivs alltså som en form av rest-
post. För 2021 rapporterades totalt omkring 13,7 miljoner genomförda 
återbesök till väntetidsdatabasen. Under samma period rapporterades 
2,4 miljoner genomförda första besök och 1 miljon genomförda ope-
rationer eller andra åtgärder till väntetidsdatabasen.114 I förhållande till 
första besök och operationer och andra åtgärder står alltså återbesö-
ken för en betydande del av den specialiserade vårdens insatser. Men 
det framgår alltså inte hur många av dem som är planerade uppfölj-
ningar. 

 
112 Socialstyrelsen. Termbank – återbesök, https://termbank.socialstyrelsen.se/#results, uttag 
2022-02-10. 
113 SKR. 2020. Modell för nationell uppföljning av tillgänglighet inom specialiserad vård, daterad 
2020-12-15, s. 18. 
114 Väntetidsdatabasen. Återbesök respektive Utökad uppföljning av specialiserad vård, 
www.vantetider.se, uttag 2021-12-27 (för januari–november) och 2022-04-21 (för december). 
Avser exklusive patientvalt och medicinskt orsakat väntande. 
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Återbesök följs upp utifrån medicinskt måldatum 

Väntetiden till alla besök som klassas som återbesök i uppföljningen 
till väntetidsdatabasen följs upp utifrån medicinskt måldatum. Enligt 
Socialstyrelsens termbank är medicinskt måldatum den tidpunkt i en 
vårdprocess då beslutade hälso- och sjukvårdsåtgärder bör inledas.115 
För varje återbesök registreras ett medicinskt måldatum och sedan 
även datumet för när återbesöket ägde rum. På så sätt går det att se 
om återbesöket ägde rum inom måldatumet eller inte.  

SKR:s redovisning visar att omkring 80 procent av återbesöken 
inom den specialiserade vården genomfördes inom medicinskt mål-
datum varje månad under 2021 när man ser till alla regioner tillsam-
mans.116 Detta avser då alla typer av återbesök sammantaget, och inte 
enbart planerade uppföljningar. För primärvården finns inga resultat 
redovisade för hur väl de medicinska måldatumen hålls för återbesök. 

Utredningens bedömning 

Bedömning: Återbesök i form av planerade uppföljningar bör inte 
omfattas av vårdgarantin. 

Skäl 

Svårt att hitta en relevant bortre tidsgräns för planerade uppföljningar  

Utredningen har övervägt om även planerade uppföljningar bör ingå 
i vårdgarantin, men dragit slutsatsen att nackdelarna överväger för-
delarna.  

Ett viktigt skäl är att det inte är möjligt att sätta en gemensam 
bortre tidsgräns för planerade uppföljningar. Tidshorisonten för pla-
nerade uppföljningar skiljer sig åt beroende på situation. I vissa fall 
kan det handla om några dagar eller en vecka, medan det i andra fall 
handlar om ett halvår och i många fall om en årlig uppföljning.  

En möjlighet skulle vara att använda det medicinska måldatumet 
som den bortre gränsen. Det skulle i princip innebära en individuellt 

 
115 Socialstyrelsen. Termbank – Medicinskt måldatum, https://termbank.socialstyrelsen.se/ 
?TermId=376&SrcLang=sv, uttag 2022-02-10. 
116 Väntetidsdatabasen. Återbesök, www.vantetider.se, uttag 2021-12-27 och 2022-04-21. 
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satt gräns. Utredningen ser nackdelar med det. Ett viktigt skäl emot 
är att det inte innebär någon tydlighet på förhand gentemot befolk-
ningen eller den enskilde patienten om hur lång tiden som längst kan 
bli. Det finns också en risk att den individuella tidsgränsen sätts 
godtyckligt utifrån vilken tidshorisont som är möjlig att erbjuda på 
den aktuella mottagningen, snarare än utifrån ett absolut medicinskt 
behov. Det innebär i sin tur också att tiden kan variera mellan olika 
verksamheter och regioner.  

Sammantaget är det svårt att se att en tidsgräns utifrån medicinskt 
måldatum i vårdgarantin skulle innebära någon skillnad mot nuläget. 
Se mer om utredningens bedömning i fråga om vårdgarantier som 
differentieras utifrån brådskandegrad i avsnitt 4.4.10. 

Planerade uppföljningar är fortsatt viktiga 

Utredningen ser att det är ett problem för många patienter, särskilt 
med kroniska sjukdomar, om planerade uppföljningar inte görs med 
den frekvens som riktlinjer och rekommendationer anger. Av ovan 
angivna skäl menar utredningen dock att vårdgarantin inte är rätt 
verktyg för att åtgärda det problemet. Problemet bör i stället åtgär-
das genom att de framtagna kunskapsstöden implementeras i regio-
nerna. Utredningen anser också att medicinska måldatum med för-
del kan följas upp även framöver. 

Många återbesök inkluderas i utredningens andra förslag 

Att återbesök inte ingår i nuvarande vårdgaranti har ibland framförts 
som en nackdel. Även om utredningen bedömer att planerad upp-
följning även fortsättningsvis inte ska ingå i vårdgarantin är det vik-
tigt att framhålla att utredningens övriga förslag innebär att en del av 
det som i dag benämns återbesök och inte ingår i vårdgarantin kom-
mer att ingå framöver. Det handlar om att vad som omfattas av 
garantin om medicinsk bedömning i primärvården ska breddas, se 
avsnitt 4.4.2, att undersökningar ska ingå, se avsnitt 4.4.4, och att be-
handlingar i primärvården ska ingå, se avsnitt 4.4.5.  
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4.4.8 Information om tidpunkten för viss vård ska omfattas 
av vårdgarantin 

Bakgrund 

I delbetänkandet beskrev utredningen att en region i Sverige har en 
tydligt fastställd tidsfrist för hur länge en patient ska behöva vänta 
på besked om tid för sin vård. I de flesta svenska regioner får patien-
ter dock vänta länge på sådan information, vilket beskrevs som pro-
blematiskt ur flera perspektiv.117  

Krav på information om vid vilken tidpunkt patienten 
kan förvänta sig att få vård 

Av den informationsplikt som regleras i patientlagens (2014:821) 
tredje kapitel följer bland annat att patienten ska få information om 
vid vilken tidpunkt hen kan förvänta sig att få vård (3 kap. 1 § 4 
patientlagen). I det ingår bland annat att få veta hur och när patien-
ten ska få svar på resultat av genomförda prover och undersök-
ningar.118 Kravet har inte samband med vårdgarantin, utan gäller oav-
sett om vården kan ges inom ramen för vårdgarantin eller inte.119  

Ett skäl till att införa detta informationskrav var att det är ange-
läget för många patienter att få veta när man kommer att få vård. Att 
slippa osäkerhet kring när man kommer att få en kallelse till exem-
pelvis en undersökning eller en behandling bedömdes ge patienterna 
ökad trygghet och bättre möjligheter till egen kontroll och pla-
nering.120  

Även av kravet på att informera patienten om vårdgarantin följer 
att patienten bland annat ska ges information om eventuell väntetid 
för besök eller åtgärd, vilket beskrivs i avsnitt 4.4.13.121 

Det finns ingen fast yttersta tidsgräns för när patienten senast ska 
få informationen om vid vilken tidpunkt hen kan förvänta sig att få 
vård. Enligt förarbetena bör informationen i stället ges så snart den 
är tillgänglig.122 Sverige skiljer sig från vissa andra skandinaviska län-

 
117 SOU 2021:59. Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan, s. 172. 
118 Prop. 2013/14:106. Patientlag, s. 48. 
119 Prop. 2013/14:106. Patientlag, s. 114. 
120 Prop. 2013/14:106. Patientlag, s. 48. 
121 Prop. 2009/10:67. Stärkt ställning för patienten – vårdgaranti, fast vårdkontakt och förnyad 
medicinsk bedömning, s. 49.  
122 Prop. 2013/14:106. Patientlag, s. 114. 
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der i detta avseende. Som framgår av redovisningen i avsnitt 4.2.4 
finns både i Danmark och Norge författningsreglerade krav på att 
patienten ska få information om tidpunkten för viss vård inom en 
yttersta tidsgräns. 

Hur ser det ut i dag? 

I delbetänkandet redovisades, utifrån utredningens kartläggning av 
vilken information patienterna kan ta del av när det gäller vårdgaran-
tin respektive valfrihet, att endast en region i Sverige har en tydligt 
fastställd tidsfrist för hur länge en patient som längst ska behöva 
vänta på besked om tid för sin vård.123 Som anges i avsnitt 4.2.3 gäller 
i Region Halland att information om tidpunkten för vården ska lämnas 
inom 14 dagar från mottagen remiss. I sammanhanget kan nämnas 
att Region Halland efterlever vårdgarantins tidsgränser i större ut-
sträckning än många andra regioner. År 2021 hörde Region Halland 
till de tre regioner som varje månad under året hade minst andel 
patienter som hade väntat över 90 dagar på första besök och opera-
tion eller annan åtgärd.124 Liknande mönster har setts flera år tillbaka 
i tiden.125 

I andra regioner saknas en rutin för när information om tid-
punkten för vården ska lämnas. Det förekommer att patienter får 
vänta länge på sådan information, vilket bland annat framkom i den 
enkätundersökning som utredningen presenterade i delbetänkandet.126 

Utredningen har genom regionernas kontaktpersoner för hand-
lingsplaner om tillgänglighet fått information om att planering och 
schemaläggning ser mycket olika ut såväl mellan enheter i en region 
som mellan regionerna. De enheter som har produktions- och kapa-
citetsplanerat har en längre schemaläggning, vilket bland annat fram-
kommit vid de möten om goda exempel som utredningen har orga-
niserat. Utredningen har dock uppmärksammats på att de flesta 
enheters framförhållning vad gäller planering och schemaläggning är 

 
123 SOU 2021:59. Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan, s. 172. 
124 Väntetidsdatabasen. Utökad uppföljning av specialiserad vård, www.vantetider.se, uttag 
2022-02-24.  
125 Vården i siffror, baserat på data från väntetidsdatabasen. Indikatorerna Väntande 90 dagar 
eller kortare på första besök inom specialiserad vård och Väntande 90 dagar eller kortare på opera-
tion/åtgärd inom specialiserad vård, avser årsgenomsnitt för åren 2012–2020, uttag 2021-02-03. 
126 SOU 2021:59. Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan, s. 172. 
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kortare än tre månader, även om det finns några exempel på enheter 
som har relativt lång framförhållning.  

Utredningen har även uppmärksammat att det finns pågående 
arbeten där patienten själv kan boka sin tid, såsom i system för webb-
tidbokning.127 Inom vilken tid sådana tider görs tillgängliga för patien-
ten saknar utredningen kännedom om.  

Utredningens förslag 

Förslag: Vårdgarantin ska omfatta information om tidpunkten 
för en medicinsk bedömning inom den specialiserade vården samt 
en undersökning och en behandling inom primärvården och den 
specialiserade vården.  

Skäl 

Stort värde för patienten att få information om tidpunkten  
för vården inom rimlig tid 

Utredningen bedömer att det är av stort värde för patienten att få 
information om tidpunkten för vården inom rimlig tid efter att en 
remiss har utfärdats eller beslut om vården har fattats. Att få den 
informationen inom en rimlig tid skulle enligt utredningens bedöm-
ning minska risken för stress och oro som drabbar många patienter 
till följd av att de får vänta länge på information om vid vilken tid-
punkt de kan förvänta sig att få vård. Det underlättar också för patien-
ten att planera sitt liv, till exempel när det gäller att boka semester 
eller resor inom arbetet. Det är även av stor betydelse för närstående 
som behöver planera ledighet för att följa med patienten till vården.  

Att ge patienten information om tidpunkten för vården inom en 
rimlig tid handlar ytterst om att visa patienten respekt och ge patienten 
möjlighet att vara delaktig i sin vård. På så sätt kan patientens ställning 
stärkas och en mer personcentrerad vård åstadkommas. Utredningen 
bedömer också att det kan påverka förtroendet för vården på ett 
positivt sätt. Även väntetiden till själva vården kan tänkas bli mer god-
tagbar för patienten om hen har en bokad tid och vet när tillfället är. 

 
127 SOU 2021:59. Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan, s. 177, 
228 och 245. 
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Ur patienters och närståendes perspektiv torde det vara viktigt 
att informationen är så konkret som möjligt, varför förslaget innebär 
att patienten åtminstone ska få information om datum och klockslag 
för när vården ska utföras. I många fall torde det vara naturligt att 
vid samma tillfälle informera patienten om platsen för vårdens ut-
förande, vilket enligt utredningen bör eftersträvas. 

Stimulerar lång framförhållning och bättre produktions- 
och kapacitetsplanering 

Ett krav på att regionen ska informera om tidpunkten för vården, 
oavsett hur lång väntetiden till vården är, förutsätter en lång fram-
förhållning i planering och schemaläggning, vilket kan åstadkommas 
genom produktions- och kapacitetsplanering. Även om det inled-
ningsvis kan vara utmanande för vissa vårdgivare att planera på det 
sättet och därmed för regioner att uppfylla den föreslagna garantin 
om information om tidpunkt för viss vård, är ett av syftena med för-
slaget att stimulera en bättre produktions- och kapacitetsplanering. 
En bättre produktions- och kapacitetsplanering skulle bidra till att 
tidigt ge regionen kunskap om huruvida vården kan ges inom vård-
garantins gränser hos den aktuella vårdgivaren, vilket skulle innebära 
att regionen får god tid på sig att vid behov hjälpa patienten till annan 
vårdgivare inom vårdgarantins gränser. Därmed skapar förslaget bättre 
förutsättningar för att vårdgarantins tidsgränser efterlevs.  

Minskad risk för av- och ombokningar 

Utredningen bedömer att risken för avbokningar och ombokningar 
skulle minska om patienten inom rimlig tid får information om tid-
punkten för sin vård. Patienten kan då i god tid innan vården ska 
utföras planera sitt arbete och andra aktiviteter så att hen kan närvara 
på den utsedda tiden för vården.  
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Kravet ska gälla medicinska bedömningar i specialiserad  
vård samt undersökningar och behandlingar inom primärvård 
och specialiserad vård 

Utredningen bedömer att det finns ett behov av att inom viss tid få 
information om tidpunkten för vård i form av medicinska bedöm-
ningar inom specialiserad vård samt undersökningar och behandlingar 
inom primärvård och specialiserad vård. De tidsgränser som utred-
ningen föreslår för de delarna av vårdkedjan är så pass långa att det 
är särskilt värdefullt för patienten att inom viss tid få information 
om tidpunkten för just sådan vård.  

Dessutom kan de delarna av vårdkedjan många gånger kräva viss 
förberedelse från patientens sida som gör att information om tid-
punkten inom rimlig tid blir särskilt viktig. Detta exempelvis för att 
det för medicinska bedömningar, undersökningar och behandlingar 
inom den specialiserade vården samt behandlingar och undersök-
ningar inom primärvården ibland kan krävas att patienten reser för 
att få vården, eftersom sådan vård ges på färre ställen än exempelvis 
medicinska bedömningar inom primärvården. När det är fråga om 
sluten vård kan patienten också behöva vidta vissa särskilda åtgärder 
inom ramen för arbete, studier eller privatlivet inför att hen ska vårdas. 
Det är till exempel inte ovanligt att en äldre patient behöver göra 
särskilda arrangemang inför att hen ska läggas in på sjukhus, för att 
stötta en närstående som är kvar i hemmet. 

Utredningen ser inte behov av krav på information inom en viss 
tid när det gäller medicinska bedömningar inom primärvården, efter-
som det ska ske så pass snart efter att patienten tagit kontakt med 
primärvården. Utredningen har inte heller sett det som motiverat att 
införa krav på information om tidpunkten för vården när det gäller 
sådana delar av vårdkedjan som inte omfattas av vårdgarantin, exem-
pelvis återbesök i form av tidigare planerade uppföljningar.  

Kravet ska vara en del av vårdgarantin 

För att säkerställa att alla patienter får information om tidpunkten 
för vården inom viss tid bedömer alltså utredningen att det behöver 
införas ett författningsreglerat krav på det. Utredningen har övervägt 
olika placeringar av kravet och bedömt att det lämpligast utgör en del 
av vårdgarantin. Detta eftersom det är ett krav på att regionen ska se 
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till att informationen lämnas inom en viss tid och vårdgarantiregler-
ingen i dag är den enda reglering inom den allmänna hälso- och sjuk-
vårdslagstiftningen som reglerar att något ska göras inom en viss tid.  

Ett alternativ som har övervägts är att placera kravet tillsammans 
med bestämmelserna om information i 3 kap. patientlagen. Eftersom 
det kapitlet inte i övrigt innehåller några tidsgränser för informations-
lämnandet bedömer dock utredningen det som ett mindre lämpligt 
alternativ.  

Det nu föreslagna kravet kan sägas förhålla sig till 3 kap. 1 § 4 
patientlagen på så sätt att det fastställer tidsgränser inom vilka regio-
nen ska se till att den enskilde får viss sådan information som den 
ska få enligt 3 kap. 1 § 4 patientlagen, det vill säga information om 
tidpunkten för vissa utpekade delar av vårdkedjan. Enligt 3 kap. 1 § 4 
patientlagen ska patienten dock även få information om vid vilken 
tidpunkt hen kan förvänta sig att få vård i övrigt, oavsett vilken typ 
av vård det är fråga om och oavsett om vården kommer kunna ges 
inom vårdgarantin eller inte. Informationen om när den enskilde kan 
förvänta sig att få vård bör, i den mån den inte omfattas av den nu 
föreslagna garantin, på samma sätt som i dag lämnas så snart den finns 
tillgänglig. 

4.4.9 Regionens ansvar att erbjuda vårdgaranti inom viss 
typ av primärvård ska utökas till fler personer 

Bakgrund 

Listningskrav och avgränsad vårdgaranti 

Den 1 juli 2022 träder lagändringar i kraft som innebär att patientens 
valfrihet inom primärvården ges en ny form, där patienten väljer 
utförare av hälso- och sjukvårdstjänster inom vårdvalssystem genom 
att på förhand lista sig hos en utförare.128 Enligt regeringen gäller detta 
endast utförare där det finns fasta läkarkontakter, det vill säga vård-
centraler, hälsocentraler, husläkarmottagningar och motsvarande 
vårdenheter.129 (Fortsättningsvis i detta kapitel används termen vård-
centraler i betydelsen utförare inom ett vårdvalssystem inom primär-
vården där enskilda kan välja och få tillgång till en fast läkarkon-

 
128 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). 
129 Prop. 2021/22:72. Ökad kontinuitet och effektivitet i vården – en primärvårdsreform, s. 20–22. 
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takt.130) Lagändringarna innebär även att vårdgarantin hos vård-
centraler endast ska gälla om den enskilde är listad hos vårdcentralen. 
Hos andra utförare inom primärvården där det inte förekommer 
någon fast läkarkontakt som den enskilde kan välja, som exempelvis 
mottagningar för mödravård, barnhälsovård, logopedi, fysioterapi 
och rehabilitering krävs inte att den enskilde har listat sig hos ut-
föraren för att vårdgarantin ska gälla. När det gäller dessa utförare 
förändras alltså inte vårdgarantins omfattning av lagändringarna.131 

Eftersom vårdgarantin endast gäller i den enskildes hemregion132 
innebär lagändringen om en avgränsad vårdgaranti att de enskilda 
som listar sig hos vårdcentraler utanför sin hemregion över huvud 
taget inte kommer att omfattas av vårdgarantin som gäller hos vård-
centraler. Regeringen gjorde därför bedömningen att frågan om huru-
vida vårdgarantin inom primärvården bör utvidgas till att även gälla 
när den enskilde har listat sig hos en vårdcentral i någon annan region 
än hemregionen bör ses över.133 

Listning och besök i andra regioner inom primärvården 

Utredningen har inte funnit robusta och aktuella uppgifter om hur 
vanligt det är med listning över regiongränser, men utifrån den data 
som utredningen sett förefaller det relativt ovanligt.  

I sitt slutbetänkande redovisar utredningen Styrning för en mer 
jämlik vård (S 2017:08) förekomst av listade individer i andra regio-
ner 2018 utifrån ej publicerade data från SKR. För tre regioner fanns 
inga uppgifter (Dalarna, Västerbotten och Örebro) och i fem regio-
ner gjordes uppskattningar av antalet, vilket i vissa fall gjordes med 
stor osäkerhet eftersom det inte skedde någon ”avlistning” i syste-
met. Med dessa osäkerheter uppgick antalet listade individer över 
länsgränser i Sverige 2018 till drygt 56 000.134 Det motsvarar ungefär 
en halv procent av befolkningen. 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har gjort en uppskatt-
ning av utomlänsvårdens utveckling inom primärvården utifrån vänte-

 
130 Det är sådana typer av utförare som avses i 7 kap. 3 a § första stycket hälso- och sjukvårds-
lagen. Paragrafen träder i kraft 1 juli 2022 enligt lagen om ändring i hälso- och sjukvårdslagen 
(2017:30). 
131 Prop. 2021/22:72. Ökad kontinuitet och effektivitet i vården – en primärvårdsreform, s. 49–53. 
132 Termen används här i betydelsen den region som ansvarar för att erbjuda hälso- och sjuk-
vård åt den enskilde enligt 8 kap. 1 och 2 §§ HSL. 
133 Prop. 2021/22:72. Ökad kontinuitet och effektivitet i vården – en primärvårdsreform, s. 49–53. 
134 SOU 2019:42. Digifysiskt vårdval – Tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet. 
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tidsdatabasen. Uppskattningen bör tolkas med försiktighet, bland 
annat på grund av låg täckningsgrad i en del regioner. Resultaten visade 
att omkring 4 procent av de fysiska läkarbesöken i primärvården 
avsåg utomlänspatienter både 2019 och 2020. Relativt små skillnader 
sågs även jämfört med liknande uppgifter som myndigheten tidigare 
publicerat för 2013–2016.135 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys genomförde 2020 en 
patientenkät som bland annat innehöll frågor om vård i andra regio-
ner. 15 procent av respondenterna angav att de själva sökt vård på en 
vårdcentral i en annan region än den de bor i under de senaste 
12 månaderna, och 5 procent att de sökt vård hos en digital vårdgivare 
utöver sin vanliga vårdcentral. Av de patienter som valt primärvård i 
en annan region ansåg 60 procent att vårdcentralen de valt på det hela 
taget var bättre än vårdcentralerna i deras hemregion. Geografisk när-
het var en annan viktig förklaringsfaktor. 26 procent svarade att an-
ledningen var att de befann sig i den andra regionen när de behövde 
söka vård.136 

Kostnader för primärvård i andra regioner 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har utifrån uppgifter från 
Statistiska centralbyrån (SCB) konstaterat att kostnaderna för köp 
av primärvård från andra regioner stod för cirka 1,7 procent 2019 
(exklusive digitala utomlänsbesök), jämfört 3,9 procent för den spe-
cialiserade somatiska öppenvården. För primärvården sågs en ökning 
med omkring 1 procentenhet från 2015. Tidigare hade myndigheten 
konstaterat att kostnadsandelen låg relativt konstant under perioden 
2012–2015.137 Siffrorna inkluderar all köpt primärvård och inte bara 
den som skett av personer som valt att lista sig på en vårdcentral i en 
annan region än hemregionen. Det går inte att särskilja kostnaderna 
för dem som valt att lista sig på en vårdcentral i en annan region. 

Kostnaderna för digitala utomlänsbesök inom primärvården har 
ökat kraftigt de senaste åren. Enligt en rapport från SKR var kostna-
derna 906 miljoner kronor 2020 att jämföra med 523 miljoner kro-

 
135 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2021. En lag som kräver omtag – Uppföljning av 
patientlagens genomslag, med en fördjupning om valfrihet, rapport 2021:10, s. 109. 
136 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2021. En lag som kräver omtag – Uppföljning av 
patientlagens genomslag, med en fördjupning om valfrihet, rapport 2021:10, s. 99. 
137 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2021. En lag som kräver omtag – Uppföljning av 
patientlagens genomslag, med en fördjupning om valfrihet, rapport 2021:10, s. 111–112. 
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nor för 2019 och 153 miljoner kronor 2017. Summan för 2020 mot-
svarade cirka 2 procent av regionernas totala kostnader för primär-
vård.138  

Utredningens förslag 

Förslag: Regionens ansvar att erbjuda vårdgaranti ska utökas på 
så sätt att även utomlänspatienter som listat sig hos en vårdcentral 
i regionen omfattas av vårdgarantin inom primärvården. 

Skäl 

Alla som listar sig ska omfattas av en vårdgaranti inom primärvården 

Om regionen ansvarar för att vårdgarantin inom primärvården upp-
fylls även för utomlänspatienter som listat sig hos vårdcentraler i 
regionen står dessa patienter inte helt utan den vårdgaranti som gäller 
hos vårdcentraler. Den enskilde kan därmed nyttja möjligheten att 
fritt välja var hen ska lista sig och kommer att omfattas av den vård-
garanti som gäller hos vårdcentraler i den region som patienten listat 
sig inom.  

Utredningen Styrning för en mer jämlik vård (S 2017:08), vars 
betänkande ligger till grund för lagändringen, menade att patienternas 
möjlighet att välja att få vård i en annan region än hemregionen för-
svårade regionernas planeringsansvar. Detta eftersom regionerna är 
skyldiga att tillhandahålla och planera vård för sina invånare trots att 
invånarna väljer att söka sig till vården i en annan region.139 Utred-
ningen gjorde även bedömningen att en utvidgning av vårdgarantin 
skulle kunna bidra till det utökade planeringsansvar som regionerna 
fick i samband med att möjlighet att välja utförare av offentligt finan-
sierad öppen vård infördes.140 Utredningen menade dock att vårdgaran-
tins begränsning till hemregionen skulle sakna praktisk betydelse för 
patienten. Enligt utredningen Styrning för en mer jämlik vård var det 

 
138 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2021. En lag som kräver omtag – Uppföljning av 
patientlagens genomslag, med en fördjupning om valfrihet, rapport 2021:10, s. 112. 
139 SOU 2019:42. Digifysiskt vårdval – Tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet, 
s. 264. 
140 SOU 2019:42. Digifysiskt vårdval – Tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet, 
s. 466. 
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osannolikt att vårdgivarna i det dagliga arbetet skulle särbehandla 
patienter från andra regioner eftersom valet av primärvård i annan 
region enligt utredningens förslag skulle ske genom listning på samma 
sätt som för regionens invånare.141 

Denna utredning gör bedömningen att planeringsvårigheter inte 
är ett hållbart argument för att inte omfatta de enskilda som listat 
sig i annan region än hemregionen i den vårdgaranti som gäller hos 
vårdcentraler. Detta eftersom syftet med regleringen om listnings-
krav bland annat är att skapa förutsättningar för bättre planering.142 
Enligt regleringen gäller vårdgarantin endast där den enskilde är 
listad.143 Syftet med detta är att alla vårdcentraler i en region inte ska 
behöva ha beredskap för att kunna ha kontakt med alla patienter i 
regionen dagligen och inom vårdgarantins tidsgräns kunna ge en medi-
cinsk bedömning till samma antal personer.144 Utredningen menar 
att när en enskild har listat sig hos en vårdcentral utanför sin hem-
region kan vårdregionen utifrån listningen planera verksamheten så 
att vårdgarantin kan uppfyllas även för utomlänspatienten.  

Givet att den enskilde fortsatt ska ha möjlighet att välja att lista 
sig hos en vårdcentral i en annan region än hemregionen anser utred-
ningen att det inte är bra att de enskilda som nyttjat denna valmöj-
lighet varken omfattas av den vårdgaranti som gäller hos vårdcentra-
ler i sin hemregion eller i sin vårdregion. Denna utredning menar till 
skillnad från utredningen Styrning för en mer jämlik vård att det 
finns en risk för att vårdgivarna kommer att särbehandla patienter 
från andra regioner genom att prioritera regionens egna patienter för 
att på så sätt kunna uppfylla vårdgarantin. Utomlänspatientens enda 
möjlighet att omfattas av den vårdgaranti som gäller hos vårdcen-
traler är att i stället lista sig hos en vårdcentral inom sin hemregion. 
I praktiken begränsas därmed patientens valmöjligheter. Utredningen 
föreslår därför att regionens ansvar att erbjuda vårdgaranti ska ut-
ökas på så sätt att även utomlänspatienter som listat sig hos en vård-
central i regionen omfattas av vårdgarantin inom primärvården. 

Utredningens förslag avser endast sådana utförare som avses i den 
nyligen beslutade bestämmelsen i 7 kap. 3 a § första stycket hälso- 
och sjukvårdslagen, det vill säga vårdcentraler i den betydelse som 

 
141 SOU 2019:42. Digifysiskt vårdval – Tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet, 
s. 467. 
142 Prop. 2021/22:72. Ökad kontinuitet och effektivitet i vården – en primärvårdsreform, s. 21. 
143 Prop. 2021/22:72. Ökad kontinuitet och effektivitet i vården – en primärvårdsreform, s. 50. 
144 Prop. 2021/22:72. Ökad kontinuitet och effektivitet i vården – en primärvårdsreform, s. 51. 
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beskrivs ovan. Det innebär att vårdgarantin inom primärvården i 
övrigt endast gäller i den enskildes hemregion.  

Följdändringar behövs i fråga om regionens ansvar 

Om regionens ansvar att erbjuda vårdgaranti utökas enligt utred-
ningens förslag ovan behöver en förändring av 8 kap. 3 § hälso- och 
sjukvårdslagen göras. Detta eftersom paragrafens första stycke i dag 
anger att patienter som omfattas av en annan regions ansvar för 
hälso- och sjukvård inte omfattas av regionens vårdgaranti.  

Kostnadsansvaret påverkas inte 

Att regionens ansvar utökas på så sätt att även utomlänspatienter 
som listat sig hos en vårdcentral i regionen omfattas av vårdgarantin 
inom primärvården innebär även att regionen, enligt utredningens 
förslag i avsnitt 4.4.13, ska se till att även dessa patienter får vård hos 
en annan vårdgivare under de förutsättningar som anges i 9 kap. 2 § 
hälso- och sjukvårdslagen. 

I 8 kap. 3 § andra stycket hälso- och sjukvårdslagen regleras kost-
nadsansvaret för vård som patienten ges med stöd av första stycket. 
Om en patient är bosatt i en region eller om patienten är kvarskriven 
där och stadigvarande vistas i en region är det den regionen som ska 
svara för kostnaderna för öppen vård som patienten får i en annan 
region. Det innebär att om en patient listar sig på en vårdcentral i 
annan region än hemregionen är det hemregionen som ska bekosta 
vården. Om hemregionen ställer krav på remiss för vården måste 
dessa remissregler dock följas för att hemregionen ska bekosta vår-
den. (8 kap. 3 § andra stycket HSL) 

Utredningen bedömer att kostnadsansvaret inte skulle påverkas 
av det aktuella förslaget om att utvidga regionens ansvar att erbjuda 
vårdgaranti till utomlänspatienter i vissa fall eller utredningens för-
slag om att utvidga bestämmelsen i 9 kap. 2 § hälso- och sjukvårds-
lagen till att avse delar av primärvården. Det innebär att för att hem-
regionen ska stå för kostnaden för vården ska hemregionens even-
tuella remisskrav följas även när en region hjälper en utomlänspatient 
till en annan vårdgivare enligt 9 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen.  
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4.4.10 Differentierade vårdgarantier bör inte införas 

Bakgrund 

Som beskrivs i avsnitt 4.2.2 har flera aktörer lyft frågan om dagens 
vårdgaranti bör utvecklas genom att differentieras på olika sätt. Olika 
typer av differentieringar har beskrivits som tänkbara. Som beskrivs 
i det avsnittet har både Socialstyrelsen och Myndigheten för vård- 
och omsorgsanalys lyft frågan om behovet av vårdgarantier som tar 
hänsyn till hur snabbt patienten ur ett medicinskt perspektiv bör få 
vård. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har också lyft frågan 
om viss differentiering av vårdgarantin utifrån diagnos. Även Miss-
bruksutredningen har lämnat förslag på en form av differentierad 
vårdgaranti. 

Differentieringar av vårdgarantier av olika slag finns i vissa andra 
länder. Som anges i avsnitt 4.2.4 finns i Danmark och Norge sär-
skilda vårdgarantier för vissa diagnoser eller patientgrupper, såsom 
för personer med cancer i Danmark och för personer under 23 år med 
psykisk ohälsa eller missbruk i Norge. Norges individuella tidsgränser 
kan också sägas vara en form av differentiering utifrån brådskande-
grad.  

Utredningens bedömning 

Bedömning: Det bör inte införas författningsreglerade differen-
tierade vårdgarantier. 

Skäl 

Vad avses med differentierade vårdgarantier utifrån diagnos 
eller vårdområde? 

I de rapporter där behovet av differentierade vårdgarantier utifrån 
diagnos eller vårdområde har framförts finns ingen specificerad be-
skrivning av hur sådana typer av vårdgarantier skulle kunna se ut. 
Med differentierade vårdgarantier utifrån diagnos avser utredningen 
här en reglering av olika vårdgarantier som ska tillämpas beroende på 
vilken diagnos en patient har. Det skulle till exempel kunna handla 
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om att en vårdgaranti gäller för personer med en viss typ av cancer 
och en annan för personer med en viss psykiatrisk diagnos.  

Med differentierade vårdgarantier utifrån vårdområde avser utred-
ningen en reglering av olika vårdgarantier som skiljer sig åt beroende 
på inom vilket vårdområde patienten får vård. Det skulle exempelvis 
kunna handla om att en vårdgaranti gäller för barn- och ungdoms-
psykiatri, en annan för ortopedi, osv. En sådan typ av differentiering 
skulle ha flera likheter med en differentiering som utgår från diag-
nos. En skillnad skulle dock vara att ett vårdområde tar hand om många 
olika diagnoser liksom om personer utan fastställd diagnos. Inom vård-
området ortopedi hanteras exempelvis många olika diagnosticerade 
sjukdomar och skador inom rörelseorganen i hela kroppen hos barn 
och vuxna. 

Det skulle kunna tänkas att en eller några få vårdgarantier som 
gäller för specifika diagnoser eller vårdområden införs och gäller paral-
lellt med en mer allmän vårdgaranti som gäller för resterande hälso- 
och sjukvård. Ett annat alternativ är att i princip alla olika diagnoser 
eller vårdområden täcks av en egen vårdgaranti. Differentierade 
vårdgarantier skulle kunna ha olika utformning och omfattning. De 
skulle till exempel kunna omfatta olika delar av vårdkedjan och inne-
hålla olika tidsgränser. 

Utredningen har inte konstruerat exakta förslag på hur differen-
tierade vårdgarantier utifrån diagnos eller vårdområde skulle kunna 
se ut men beskriver nedan några för- och nackdelar som har identi-
fierats på en övergripande nivå. 

Det skulle kunna finnas vissa fördelar med att införa differentierade 
vårdgarantier utifrån diagnos eller vårdområde 

En tänkbar fördel med att införa differentierade vårdgarantier ut-
ifrån diagnos eller vårdområde är att sådana vårdgarantier skulle kunna 
ges ett mer preciserat innehåll än vad som är möjligt i fråga om en 
vårdgaranti som omfattar alla patienter på samma sätt. Det skulle 
kunna göra att det på en mer detaljerad nivå än i dag blev tydligt och 
förutsägbart för patienten när hen ska få vård. Sådana vårdgarantier 
skulle kunna bli mer relevanta för patienterna som omfattas av dem, 
både till sitt innehåll och vad gäller tidsgränser. 
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Det är även tänkbart att sådana vårdgarantier skulle få en högre 
grad av legitimitet hos professionen, eftersom medicinsk kunskap 
skulle beaktas i utformningen av vårdgarantierna. 

Det finns dock mer och mindre brådskande behov  
inom alla diagnoser och vårdområden 

En av de främsta utmaningarna som utredningen ser när det gäller 
diagnos- eller vårdområdesspecifika vårdgarantier är att patienter 
kan ha mer eller mindre brådskande behov oavsett vilken diagnos de 
har eller inom vilket vårdområde de får vård. Det skulle alltså vara 
svårt att utforma en vårdgarantireglering som syftar till att vara sär-
skilt relevant för specifika diagnoser eller vårdområden, samtidigt 
som den skulle behöva vara förenlig med principen om att den som 
har störst behov ska ges företräde till vården. Det skulle bland annat 
krävas noggranna överväganden för att avgöra och motivera vilka 
diagnoser eller vårdområden som skulle omfattas av en särskild vård-
garanti, om ambitionen inte skulle vara att alla diagnoser eller vård-
områden skulle omfattas av en särskild vårdgaranti. Det skulle också 
vara svårt att avgöra och motivera skillnader i innehåll och tidsgrän-
ser mellan olika vårdgarantier.  

Det finns även andra nackdelar med att införa differentierade 
vårdgarantier utifrån diagnos eller vårdområde 

En nackdel med att införa differentierade vårdgarantier utifrån diag-
nos eller vårdområde är att det skulle kunna leda till en omfattande 
regelmassa, med tanke på det stora antalet diagnoser och vårdom-
råden som finns i dag och kan tänkas utvecklas med tiden. Det gäller 
särskilt om i princip samtliga diagnoser eller vårdområden skulle om-
fattas av en egen vårdgaranti, men även om ett fåtal differentieringar 
görs kan regelmassan bli omfattande. Det kan bli svårt att överblicka 
och hantera en alltför omfattande reglering för såväl patienter som 
för huvudmän, vårdgivare, hälso- och sjukvårdspersonal och för de 
aktörer som skulle arbeta med tillsyn och uppföljning av vårdgaran-
tierna. Det skulle även vara svårt att förena en alltför omfattande och 
detaljerad reglering av vårdgarantier med befintlig ramlagsstruktur i 
hälso- och sjukvårdslagstiftningen.  



95/22 Svar på remiss - Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22)  - KS2022/1251-2 Svar på remiss - Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22)  : SOU 2022_22 Vägen till ökad tillgänglighet.pdf

SOU 2022:22 En utökad vårdgaranti 

189 

Vidare riskerar en alltför detaljerad reglering att snabbt bli obsolet, 
eftersom den medicinska utvecklingen på flera områden går snabbt. 
Ett omfattande arbete skulle alltså krävas för att löpande ändra regler-
ingen och för att se till att nya vårdgarantier tas fram i takt med att 
nya diagnoser och kunskapen på olika områden utvecklas.  

Det saknas också medicinska underlag som skulle kunna användas 
för att utforma diagnos- eller vårdområdesspecifika vårdgarantier för 
flertalet sjukdomar och vårdområden, vilket gör att sådana typer av 
regleringar endast skulle vara möjliga i viss utsträckning. 

När det gäller vårdgarantier som utgår från vilken diagnos patien-
ten har är en nackdel vidare att det är svårt att hänföra samtliga åt-
gärder i vården till en viss diagnos, vilket kan leda till svårigheter att 
avgöra vilken vårdgaranti som ska tillämpas i det enskilda fallet. Detta 
dels eftersom alla inte har en fastställd diagnos, dels för att det ibland 
kan vara svårt att avgöra om en bedömning, undersökning, behand-
ling eller annan åtgärd har att göra med en viss fastställd diagnos eller 
inte. Det är tänkbart att den sistnämnda svårigheten skulle bli sär-
skilt påtaglig för personer som har flera olika diagnoser.  

Nackdelarna överväger fördelarna när det gäller att införa 
differentierade vårdgarantier utifrån diagnos och vårdområde 

Utredningen ser, som beskrivs ovan, att det kan finnas flera för- och 
nackdelar med att införa differentierade vårdgarantier utifrån diag-
nos eller vårdområde. Utredningen har identifierat för- och nack-
delar på en övergripande nivå och inte konstruerat exakta förslag på 
hur sådana vårdgarantier skulle kunna se ut. De olika för- och nack-
delarna skulle alltså kunna bli relevanta i olika grad beroende på hur 
vårdgarantierna skulle konstrueras, exempelvis om endast tidsgrän-
serna skulle skilja sig åt eller även de olika delar som garantierna 
skulle innehålla. Flera av de nackdelar som nämns ovan skulle sanno-
likt också kunna bli mindre påtagliga om endast en eller ett fåtal diag-
noser omfattades av särskilda vårdgarantier medan det för resterande 
hälso- och sjukvård fanns en vårdgaranti som gällde alla på samma 
sätt. Utredningen bedömer dock sammantaget att nackdelarna över-
väger fördelarna när det gäller att införa flera olika vårdgarantier som 
skiljer sig åt utifrån diagnos eller vårdområde. Ett av de främsta skä-
len till det är att det finns mer och mindre brådskande behov inom 
alla diagnoser och vårdområden. Ett annat viktigt skäl är det omfat-
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tande arbete med framtagande och uppdateringar av regleringen som 
skulle krävas till följd av den medicinska utvecklingen. 

Som beskrivs i avsnitt 4.3.2 är utredningens utgångspunkt att vård-
garantin reglerar yttersta tidsgränser inom vilka prioriteringar ska 
göras. Att differentierade vårdgarantier inte föreslås innebär alltså inte 
att utredningen bedömer att prioriteringar inte ska ske i vården. 
Tvärtom, regleringen om att den som har störst behov av hälso- och 
sjukvård ska ges företräde till vården (3 kap. 1 § andra stycket HSL) 
ska fortsatt följas. Om det exempelvis finns misstanke om livs-
hotande sjukdom hos en patient torde det utifrån den bestämmelsen 
vara nödvändigt att erbjuda patienten vård betydligt snabbare än vid 
vårdgarantins yttersta tidsgränser.  

Även utifrån bestämmelserna som rör patientsäkerhet behöver 
vården i vissa fall ges betydligt snabbare än vid vårdgarantins yttersta 
tidsgränser. Utredningen ser dock ingen möjlighet att använda patient-
säkerheten som en utgångspunkt för att bestämma tidsgränserna i 
vårdgarantin, eftersom lämpliga tidpunkter ur patientsäkerhetsper-
spektiv är individuella för varje patient och situation.  

Inte heller aktuellt med differentierade vårdgarantier 
utifrån brådskandegrad 

Med författningsreglerade vårdgarantier som är differentierade ut-
ifrån brådskandegrad avser utredningen reglering av olika vårdgaran-
tier, som skiljer sig åt utifrån hur bråttom det är, ur ett medicinskt 
perspektiv, att den enskilde ges vård. Sådana regleringar skulle kunna 
utformas på olika sätt, exempelvis genom att olika kategorier av bråd-
skandegrader ges olika tidsgränser. Tiderna skulle vara samma för alla 
diagnoser, men fördelningen av patienter i de olika kategorierna skulle 
skilja sig. Exempelvis skulle troligen en stor del av patienter som har 
cancer allokeras till en kategori med högre brådskandegrad än exem-
pelvis patienter med kroniska ledbesvär. Olika personer med olika 
diagnoser skulle kunna höra till samma kategori av brådskandegrad 
om behovet av vård är lika brådskande. 

Ett annat tänkbart upplägg skulle kunna vara en reglering som 
anger att det ska utses ett medicinskt måldatum som utgår från patien-
tens individuella situation. Skillnaden mot ovan skulle vara att det 
inte finns olika kategorier av brådskandegrader att välja mellan, utan 
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att den yttersta tidsgränsen för vården sätts helt individuellt såsom 
inom den specialiserade vården i Norge. 

Utredningen har svårt att se några fördelar med en vårdgaranti 
som utgår från brådskandegrad, mot bakgrund av att utredningens 
utgångspunkt är att vårdgarantins syfte ska förbli oförändrat. Utred-
ningen ser i stället differentieringar utifrån brådskandegrad som olika 
sätt att reglera prioriteringar i hälso- och sjukvården, en fråga som 
redan regleras på annat sätt. Utredningen uppfattar dessutom att det 
redan i dag sker en medicinsk prioritering i vården, där patienter med 
mer brådskande behov också får sina insatser snabbare och att detta 
fungerar förhållandevis väl. 

Särskilt när det gäller helt individuella måldatum för vården ser 
utredningen en risk för att vårdgarantins syfte undergrävs, eftersom 
det med en sådan ordning inte skulle bli lika tydligt och förutsägbart 
som i dag för patienten när den senast ska få vård. Men även en 
vårdgaranti som utgår från olika kategorier av brådskandegrad skulle 
alltså enligt utredningen ha ett annat syfte än dagens vårdgaranti. 

4.4.11 Vårdförlopp bör ses som komplement till vårdgarantin 

Bakgrund 

I utredningens uppdrag ingår att, om det bedöms lämpligt, lämna 
förslag på hur vårdgarantin kan vidareutvecklas med särskild hänsyn 
till det pågående arbetet med att utveckla de standardiserade vård-
förloppen inom cancerområdet och de personcentrerade och samman-
hållna vårdförloppen inom andra sjukdomsområden.145  

De standardiserade vårdförloppen inom cancer 

Nationella vårdförlopp började införas inom svensk cancervård 2015, 
i enlighet med en överenskommelse mellan staten och SKR. Det 
bedömdes att införandet av sådana vårdförlopp var den viktigaste åt-
gärden för att förkorta vårdförloppet mellan misstanke om att cancer 
föreligger till behandlingsstart. Införandet av vårdförloppen skulle i 
sin tur också leda till en mer sammanhållen vårdprocess kring patien-
ten. Förutom förbättrad tillgänglighet syftade införandet av vård-

 
145 Dir. 2020:81. Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården, s. 14. 
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förloppen även till att skapa ökad nöjdhet hos patienterna, genom bland 
annat bättre information, mer delaktighet och kortare väntetider.146 

Standardiserade vårdförlopp är ett nationellt arbetssätt som be-
skriver vilka utredningar och första behandlingar som ska göras inom 
en viss cancerdiagnos, samt vilka tidsgränser som ska eftersträvas från 
välgrundad misstanke till start av första behandling. Vad som är väl-
grundad misstanke, hur det ska utredas och hur lång tid detta får ta, 
framgår av det nationella vårdprogrammet för varje cancerdiagnos.147  

Varje standardiserat vårdförlopp anger det optimala förloppet för 
den aktuella diagnosen utan hänsyn till hur olika diagnoser bör prio-
riteras mot varandra.148  

De standardiserade vårdförloppen tas oftast fram av nationella 
vårdprogramgrupper, vilka beslutas av Regionala cancercentrums sam-
verkansgrupp. I de vårdprogramsgrupperna finns representanter från 
alla samverkansregioner, från primärvård och relevanta specialiteter 
i specialiserad vård samt patient- och närståendeföreträdare.149  

De personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen 

En satsning på personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp för 
fler områden än cancer inleddes 2019. Syftet med personcentrerade 
och sammanhållna vårdförlopp är att öka jämlikheten, effektiviteten 
och kvaliteten i vården utan att det medför onödig administrativ börda 
för sjukvårdspersonal. Syftet är också att patienter ska uppleva en 
mer välorganiserad och helhetsorienterad process utan onödig vänte-
tid i samband med utredning och behandling.150  

De personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen utgår från 
erfarenheterna från de standardiserade vårdförloppen på cancerom-

 
146 Kortare väntetider i cancervården – Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner 
och Landsting 2015, s. 5.  
147 Regionala cancercentrum i samverkan. Standardiserade vårdförlopp i cancervården (SVF). 
https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/vardforlopp/, uttag 
2022-02-17. 
148 Regionala cancercentrum i samverkan. Så tas ett standardiserat vårdförlopp fram. 
https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/vardforlopp/andringar/ 
sa-tas-ett-vardforlopp-fram/, uttag 2022-02-17. 
149 Regionala cancercentrum i samverkan. Så tas ett standardiserat vårdförlopp fram. 
https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/vardforlopp/andringar/sa-
tas-ett-vardforlopp-fram/, uttag 2022-02-17. Även Regionala cancercentrum i samverkan. 
Framtagande och revidering av nationella vårdprogram. https://cancercentrum.se/samverkan/ 
vara-uppdrag/kunskapsstyrning/vardprogram/framtagande-av-nya-vardprogram/, uttag 2022-02-17. 
150 Sammanhållen, jämlik och säker vård 2022, Överenskommelse mellan staten och Sveriges 
Kommuner och Regioner, s. 22.  



95/22 Svar på remiss - Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22)  - KS2022/1251-2 Svar på remiss - Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22)  : SOU 2022_22 Vägen till ökad tillgänglighet.pdf

SOU 2022:22 En utökad vårdgaranti 

193 

rådet, men de personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen 
gäller andra sjukdomsområden, till exempel hjärt-kärlsjukdomar och 
psykisk sjukdom. Jämfört med de standardiserade vårdförloppen i 
cancervården, som främst är inriktade på tiden fram till behandling, 
ska de nya personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen kunna 
omfatta hela vårdkedjan, inklusive uppföljning och rehabilitering.151  

De personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen kan starta 
var som helst i vårdkedjan där patienten befinner sig, bland annat 
inom primärvården, och omfatta insatser från primärvård, speciali-
serad vård och vid behov även socialtjänst. En annan skillnad mellan 
vårdförloppen inom cancer och övriga sjukdomsområden är bland 
annat att de senare har ett bredare fokus än väntetider.152  

Regionernas gemensamma kunskapsstyrningsorganisation, Natio-
nellt system för kunskapsstyrning, har ansvaret att ta fram och följa 
upp de personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen. SKR till-
handahåller en stödfunktion i arbetet, som bidrar med att stötta och 
samordna arbetet och uppföljningen.153  

Utredningens bedömning 

Bedömning: Innehållet i de standardiserade vårdförloppen inom 
cancer och de personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen 
inom andra sjukdomsområden bör inte regleras inom ramen för 
en vårdgaranti. Sådana vårdförlopp bör i stället ses som komple-
ment till vårdgarantin. 

 
151 Standardiserade vårdförlopp – Jämlik och effektiv vård med god kvalitet, Överenskommelse 
mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 2019, s. 7. Även Sammanhållen, jämlik och 
säker vård 2022, Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner, s. 26. 
152 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2021. Ledas lika, ledas rätt? Kunskapsunderlag 
om standardiserade vårdförlopp, rapport 2021:9, s. 94. 
153 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2021. Ledas lika, ledas rätt? Kunskapsunderlag 
om standardiserade vårdförlopp, rapport 2021:9, s. 96.  
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Skäl 

Innehållet i vårdförloppen bör inte regleras inom ramen  
för en vårdgaranti 

Utredningen har övervägt om innehållet i de standardiserade vård-
förloppen inom cancer och de personcentrerade och sammanhållna 
vårdförloppen inom andra sjukdomsområden bör regleras inom ramen 
för en vårdgaranti, som en form av differentierad vårdgaranti.  

En möjlig fördel med vårdförloppen i förhållande till dagens vård-
garanti är att professionens deltagande i framtagande av vårdförloppen 
och det faktum att regionerna beslutar om dem ger goda förutsätt-
ningar för legitimitet inom regionerna och den medicinska profes-
sionen. Det är dock svårt att se att det skulle vara möjligt att göra 
vårdförloppen bindande och samtidigt behålla den framtagande- och 
beslutsprocess som används i dag. Vårdförloppens innehåll skulle i stäl-
let behöva regleras i författning på någon nivå, exempelvis genom att 
myndighetsföreskrifter anger det som i dag anges i vårdförloppen.  

Trots detta skulle det kunna tänkas att det finns vissa fördelar 
med att reglera innehållet i vårdförloppen inom ramen för en vård-
garanti, liknande de som angetts när det gäller differentierade vård-
garantier utifrån diagnos eller vårdområde. Vårdförloppen är mer 
precisa i sitt innehåll än vårdgarantin och innehåller många relevanta 
insatser för patienten. De beskriver på ett mer detaljerat sätt vilken 
vård patienten ska kunna förvänta sig att få i vilken ordning.  

Utredningens sammantagna bedömning är dock att det inte vore 
lämpligt att reglera vårdförloppens innehåll inom ramen för en vård-
garanti. Den främsta anledningen till det är att vårdgarantin och vård-
förloppen har delvis olika syften och reglerar olika saker. Eftersom 
vårdgarantin syftar till att reglera de yttersta tidsgränserna för olika 
delar av vårdkedjan men inte vilka undersökningar och behandlingar 
som ska göras, vilket är centrala delar av vårdförloppen, skulle vård-
garantins syfte och omfattning utökas väsentligt med ett sådant upp-
lägg. Eftersom varje standardiserat vårdförlopp utgår från optimala 
väntetider utan hänsyn till hur vård för patienter med olika diagnoser 
bör prioriteras mot varandra skulle ett sådant upplägg också innebära 
att lagstiftaren skulle påverka prioriteringarna på ett sätt som inte vore 
medicinskt underbyggt, annat än om tidsgränserna i de olika vård-
förloppen ändrades så att de blev i linje med hur prioriteringar mellan 
olika områden ska göras. Som framgår av avsnitt 4.4.10 bedömer dock 
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utredningen att det finns många utmaningar med att i författning 
specificera hur prioriteringar mellan olika områden ska göras. 

När det gäller personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp 
kan det vidare konstateras att dessa skiljer sig en del från varandra 
och från standardiserade vårdförlopp i cancervården, bland annat i 
fråga om huruvida vårdförloppen anger tider, viken vård som bör ges 
och vilka delar av vårdkedjan som täcks av vårdförloppet. Därför 
finns det en risk för att det uppstår väsentliga skillnader i den vård-
garantireglering som olika patientgrupper skulle omfattas av om det 
blev obligatoriskt att följa de olika typerna av vårdförlopp som finns 
i dag. Dessutom saknas vårdförlopp för en mycket stor del av hälso- 
och sjukvården, så en sådan vårdgarantireglering skulle endast vara 
möjlig för en del av hälso- och sjukvården.  

Vårdgarantin och vårdförloppen kompletterar varandra 

Som framgår av resonemangen i det föregående menar utredningen 
att vårdförloppen och vårdgarantin har delvis olika syften. Därmed 
ser utredningen arbetet med vårdförloppen som ett komplement till 
vårdgarantin. Medan vårdgarantin anger de yttersta tidsgränserna inom 
vilka patienten ska få vård, innehåller vårdförloppen vägledning som 
kan vara relevant i till exempel arbetet med prioriteringar inom ramen 
för de yttersta gränserna. Vissa av vårdförloppen kompletterar också 
vårdgarantin genom att ta fasta på andra tillgänglighetsaspekter än 
bara väntetider, såsom information och delaktighet.  

I de vårdförlopp där det finns angivna tider kan dessa vara kortare 
än de tidsgränser som gäller enligt vårdgarantin, men de kan inte vara 
längre. Exempelvis, om ett vårdförlopp anger en tidsgräns för när en 
patient bör påbörja en viss behandling, bör den angivna tidsgränsen 
inte vara längre än vad som följer av vårdgarantin, för då skulle lagen 
inte efterlevas om vårdförloppet följdes. På så vis ska vårdgarantin 
ses som ramen för väntetider, men inom dessa gränser finns det ut-
rymme för mer precisa vägledningar om vårdens innehåll och vänte-
tider.  

Utredningen har inte funnit något standardiserat vårdförlopp eller 
personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp som i dag innehåller 
längre väntetider än de tidsgränser som finns i dagens vårdgaranti 
eller de som utredningen föreslår. I stället är tidsgränserna i de fall 
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som de anges ofta betydligt kortare. Det finns flera exempel i vård-
förloppen där det anges en tidsgräns för flera undersökningar, det 
vill säga att flera olika undersökningar ska genomföras inom en och 
samma tidsperiod. Det är en något annorlunda formulering gente-
mot den föreslagna vårdgarantin som i stället anger en tidsperiod för 
en enskild undersökning eller behandling. Samtidigt finns det inget 
som hindrar att det fattas beslut om flera undersökningar vid ett och 
samma tillfälle, vilket i så fall innebär att alla de undersökningarna 
ska genomföras inom tidsgränsen. Tvärtom menar utredningen att 
det är önskvärt att det fattas beslut om alla undersökningar som man 
vet att patienten bör genomgå vid samma tillfälle. Ett vårdförlopp 
kan vara ett stöd för att veta vilka beslut som behöver fattas.  

Utredningen ser inte att de förslag som läggs om en utökad vård-
garanti hindrar varken befintliga vårdförlopp eller fortsatt arbete 
med fler vårdförlopp. Så länge tiderna i vårdförloppen inte rör sig 
utanför vårdgarantins tidsgränser efterlevs vårdgarantin om vårdför-
loppet följs. Utredningen anser att vårdförloppen är ett bra komple-
ment till vårdgarantin avseende inte bara tid för utredning och be-
handling utan även för andra tillgänglighetsaspekter som inte regleras 
i vårdgarantin. Vårdförloppens kortare tider kan bidra till att driva 
på tillgänglighetsarbetet så att vårdgarantin uppfylls.  

4.4.12 Målsättningen om förstärkt vårdgaranti inom BUP 
bör inte lagstadgas  

Bakgrund 

För barn- och ungdomspsykiatri (BUP) finns det sedan 2011 en mål-
sättning om en förstärkt vårdgaranti som innebär att barn och ungdo-
mar inte ska behöva vänta längre än 30 dagar på en första bedömning 
samt ytterligare 30 dagar till en fördjupad utredning eller behandling. 
Målsättningen är inte lagstadgad utan formulerad i en överenskom-
melse mellan staten och SKR. Utredningen beskriver överenskom-
melsen om BUP och arbetet med målsättningen om den förstärkta 
vårdgarantin utförligare i kapitel 7. Utredningen har i uppdrag att 
bedöma om denna målsättning bör kvarstå och i så fall regleras som 
en del av en differentierad vårdgaranti. Utredningen ska också lämna 
nödvändiga författningsförslag.  
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Utredningens bedömning  

Bedömning: Målsättningen om 30 dagar till första bedömning 
och ytterligare 30 dagar till fördjupad utredning eller behandling 
inom BUP bör inte lagstadgas som en del av en differentierad vård-
garanti.  

Skäl 

En särskilt författningsreglerad vårdgaranti för BUP skulle vara en 
form av differentierad vårdgaranti utifrån vårdområde på det sätt 
som beskrivs i avsnitt 4.4.10. Som framgår av det avsnittet bedömer 
utredningen att nackdelarna överväger fördelarna när det gäller att 
införa sådana typer av differentierade vårdgarantier. Samtidigt skulle 
de nackdelar som anges där sannolikt uppstå i mindre utsträckning 
om endast en differentierad vårdgaranti, i stället för ett flertal olika, 
skulle införas och gälla samtidigt som en samlad vårdgaranti för 
resten av hälso- och sjukvården.  

Trots det bedömer utredningen sammantaget att det inte vore 
ändamålsenligt att författningsreglera målsättningen om 30 dagar till 
första bedömning och ytterligare 30 dagar till fördjupad utredning 
eller behandling inom BUP som en del av en differentierad vård-
garanti. Det beror dels på att de nackdelar som utredningen identi-
fierat vad gäller differentierade vårdgarantier utifrån vårdområde till 
viss del skulle kvarstå även om endast ett område skulle differen-
tieras. Exempel på sådana nackdelar är att regelmassan om vårdgaran-
tin skulle ökas och att det skulle vara svårt att motivera varför just 
BUP skulle omfattas av en egen vårdgaranti när det kan finnas både 
mer och mindre brådskande vårdbehov inom alla vårdområden. Dels 
beror det på att en sådan författningsreglering riskerar att leda till 
för stort fokus på specialiserad vård i stället för tidiga insatser för 
barn och unga med psykisk ohälsa. Dessutom lämnar utredningen i 
kapitel 7 bedömningar avseende andra insatser som den bedömer vara 
mer relevanta för patientgruppen i fråga.  

Målsättningen om en förstärkt vårdgaranti inom BUP bör dock i 
nuläget kvarstå. Utredningen redovisar sina skäl för det i kapitel 7, 
avsnitt 7.9.5. 
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4.4.13 Bestämmelsen om att se till att patienten får vård 
hos en annan vårdgivare ska tydliggöras och utökas 

Bakgrund 

I delbetänkandet beskrev utredningen att flera regioner väntar länge, 
inte sällan tills vårdgarantins tidsgräns passerats, innan de hjälper 
patienten att få besök i den specialiserade vården och planerad vård 
hos en annan vårdgivare när det krävs. Ofta läggs också ett stort 
ansvar på patienten att hålla reda på när vårdgarantins tidsgräns är 
nådd och då be om hjälp att få vård hos en annan vårdgivare. Dess-
utom beskrevs att patienter får bristande information om vårdgaran-
tin och möjligheten att välja utförare av öppen vård. Allt detta beskrevs 
vara problematiskt av flera olika skäl.154 

Regionen ska se till att patienten får vård hos en annan vårdgivare 
under vissa förutsättningar 

Om regionen inte uppfyller besöksgarantin inom den specialiserade 
vården eller behandlingsgarantin ska regionen se till att patienten får 
vård hos en annan vårdgivare utan extra kostnad för patienten 
(9 kap. 2 § HSL). Av propositionens författningskommentar följer 
att regionen ska hjälpa till med att ordna besök eller behandling inom 
rätt tid hos någon annan vårdgivare om det vid tiden för remissen till 
den specialiserade vården eller beslutet om planerad vård är troligt 
att vårdgarantins längsta godtagbara väntetider kommer att över-
skridas. Detsamma gäller om det först en tid efter beslutet står klart 
att den längsta godtagbara väntetiden kommer att överskridas.155 Sam-
tidigt finns vissa uttalanden i propositionen som beskriver bestäm-
melsen som en sanktion och en konsekvens av att regionerna inte 
förmår uppfylla delar av vårdgarantin, vilket kan bidra till viss otyd-
lighet i fråga om när regionen ska agera.156 

Erbjudandet kan avse såväl andra vårdgivare inom regionen, som 
vårdgivare utanför regionen. Regionen har därutöver möjlighet att 
erbjuda patienten vård i ett annat land. Oavsett hos vilken vårdgivare 

 
154 SOU 2021:59. Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan, s. 170–179. 
155 Prop. 2009/10:67. Stärkt ställning för patienten – vårdgaranti, fast vårdkontakt och förnyad 
medicinsk bedömning, s. 79. 
156 Prop. 2009/10:67. Stärkt ställning för patienten – vårdgaranti, fast vårdkontakt och förnyad 
medicinsk bedömning, s. 52 och 79. 
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regionen erbjuder patienten vård ska erbjudandet inte innebära några 
extra kostnader för patienten.157  

Enligt propositionen om vårdgarantins lagstadgande från 2009 
ska patientens önskemål om vårdgivare, om något sådant uttrycks, 
tillmätas stor betydelse inför att patienten blir hjälpt till en annan 
vårdgivare.158 Sedan 2015 är det dessutom möjligt att välja utförare 
av all offentligt finansierad öppen vård (9 kap. 1 § patientlagen). 

Regioner väntar ofta länge innan de hjälper patienten  
till en annan vårdgivare 

Utredningen har uppmärksammat brister hos regioner när det gäller 
att se till att patienten får vård hos en annan vårdgivare när det krävs. 
I delbetänkandet presenterade utredningen sin kartläggning av vilken 
information som invånare och patienter kan ta del av när det gäller 
vårdgarantin respektive möjligheter att välja bland olika utförare. Den 
kartläggningen visade att regionerna ofta saknar en planerad tidpunkt 
för att hjälpa patienten att få vård hos en annan vårdgivare om patien-
tens vårdgivare inte kan erbjuda vård inom vårdgarantins gräns. Det 
är inte ovanligt att det dröjer till vårdgarantins gräns innan regionen 
hjälper patienten till en annan vårdgivare, vilket innebär att patienten 
i sådana fall inte får sin vård inom garantin.159  

Flera regioner lägger ett stort ansvar på patienten 

Kartläggningen visade också att en majoritet av regionerna tillämpar 
en rutin som innebär att det är patienten själv som förväntas ta kon-
takt med ansvarig vårdenhet, vårdlots eller motsvarande för att efter-
fråga vård hos annan vårdgivare. Ett vanligt förfarande är att patien-
ten i samband med vårdbesöket eller remissbekräftelsen informeras 
om vad vårdgarantin innebär och vart patienten kan vända sig med 
eventuella frågor eller önskemål om att nyttja sin möjlighet att få 
vård hos en annan vårdgivare.160  

 
157 Prop. 2009/10:67. Stärkt ställning för patienten – vårdgaranti, fast vårdkontakt och förnyad 
medicinsk bedömning, s. 52. 
158 Prop. 2009/10:67. Stärkt ställning för patienten – vårdgaranti, fast vårdkontakt och förnyad 
medicinsk bedömning, s. 52. 
159 SOU 2021:59. Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan, s. 173–174. 
160 SOU 2021:59. Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan, s. 173–174.  
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Trots krav på att informera om vårdgarantin finns  
det brister i praktiken 

Inom ramen för hälso- och sjukvårdens informationsplikt ligger 
bland annat att patienten ska få information om vårdgarantin (3 kap. 
2 § 3 patientlagen). I kravet ligger att, utifrån vad situationen i det 
enskilda fallet kräver, informera om både innehållet i och innebörden 
av vårdgarantin samt om det kan förväntas att patienten kan ges 
besök eller åtgärd inom de tidsgränser som följer av vårdgarantin. Av 
detta följer att patienten ska ges information om eventuell väntetid 
för besök eller åtgärd. Det ingår också att informera patienten om 
regionen inte kommer klara att upprätthålla vårdgarantin och lämna 
information om de åtgärder som regionen avser vidta samt om vilka 
alternativa vårdgivare som patienten kan hänvisas till om längsta 
godtagbara väntetider kommer att överskridas. Informationsskyldig-
heten gäller under hela vårdförloppet, det vill säga inte enbart under 
den första kontakten med patienten. Informationen bör lämnas i 
former som stärker patientens delaktighet och självbestämmande. 
Den får inte ges slentrianmässigt utan måste anpassas till den aktu-
ella patientens förutsättningar och behov.161 

Utöver information om vårdgarantin ska patienten bland annat få 
information om möjligheten att välja vårdgivare och utförare av 
offentligt finansierad hälso- och sjukvård (3 kap. 2 § 1 patientlagen). 

Trots dessa bestämmelser om information visade utredningens 
kartläggning att det finns brister i praktiken. Patienter lämnas ofta 
lite eller ingen information om dessa frågor. Patienter kan bland annat 
undra om vårdgarantin gäller om patienten själv hittar en annan vård-
givare när regionen talat om att vård inte kan ges inom vårdgarantins 
gräns, men även i en situation då vårdgivaren eller vårdlotsen upp-
muntrar patienten att själv hitta alternativ. Vad som gäller vid om- 
eller avbokning av erbjuden tid är andra exempel på frågor som kan 
uppkomma hos patienter.162  

 
161 Prop. 2009/10:67. Stärkt ställning för patienten – vårdgaranti, fast vårdkontakt och förnyad 
medicinsk bedömning, s. 49 och 77. 
162 SOU 2021:59. Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan, s. 178. 
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Utredningens förslag och bedömningar 

Förslag: Det ska regleras i 9 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen 
att regionen ska se till att patienten inom vårdgarantin får vården 
hos en annan vårdgivare utan extra kostnad om de delar av vård-
garantin som rör information om tidpunkten för viss vård, en 
medicinsk bedömning inom den specialiserade vården samt en 
undersökning och en behandling inom primärvården och den 
specialiserade vården inte uppfylls.  

 
Bedömning: Flera regioner behöver ta ett större ansvar för att se 
till att patienten får vård hos en annan vårdgivare när det krävs. 
Detta är regionernas ansvar och patienten ska inte behöva ta initia-
tivet till att det sker. 
 
Bedömning: Flera regioner bör stärka sitt arbete med att se till 
att patienten får information om vad som gäller i fråga om vård-
garantin och valfrihet.  

Skäl 

Bestämmelsen ska omformuleras för att tydligt ange att regionen  
ska se till att vården ges inom garantin 

Utredningen bedömer att det inte är en ändamålsenlig ordning att 
regionen väntar tills vårdgarantins tidsgränser har passerats innan 
den hjälper patienten till en annan vårdgivare när den skyldigheten 
finns. Utredningen har dock uppmärksammat att det sker i flera regio-
ner i dag och menar att 9 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen i dag inte 
tillräckligt tydligt anger vad som gäller i det avseendet. Genom att 
införa orden inom garantin görs det klart att den vård som patienten 
ska erbjudas hos en annan vårdgivare enligt 9 kap. 2 § hälso- och sjuk-
vårdslagen ska utföras inom vårdgarantins tidsgränser. Det framgår på 
så sätt tydligt att det är upp till regionen att planera och organisera 
vården så att garantin alltid uppfylls, oavsett vilken vårdgivare som 
utför vården. Vården kan både ges i regionens egen regi eller av vård-
givare som har avtal med en region. Utifrån vad som sägs i för-
arbetena om regionens skyldighet att hjälpa patienten till en annan 
vårdgivare när det är troligt att vårdgarantins längsta godtagbara 
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väntetider kommer att överskridas, bedömer utredningen att försla-
get om att införa orden inom garantin innebär ett tydliggörande av 
vad som gäller redan i dag. 

Bestämmelsen ska avse vård i form av en medicinsk bedömning inom 
den specialiserade vården samt en undersökning och en behandling 
inom primärvården och den specialiserade vården 

Som en följd av utredningens ovan presenterade förslag om att utöka 
vårdgarantin med fler delar av vårdkedjan har utredningen även sett 
över vilka delar av vården som ska kopplas till bestämmelsen om att 
regionen ska se till att patienten utan extra kostnad får vård hos en 
annan vårdgivare enligt 9 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen.  

Utredningen menar att den bestämmelsen bör kopplas till en medi-
cinsk bedömning inom den specialiserade vården samt en undersök-
ning och en behandling inom primärvården och den specialiserade 
vården. Detta eftersom utredningen inte ser att det finns skäl att göra 
skillnad på den specialiserade vården, som bestämmelsen är kopplad 
till i dag, och primärvården när det gäller att se till att patienten får 
vård hos en annan vårdgivare inom garantin. Patienten torde, oavsett 
vårdnivå, vara hjälpt av att få vård hos en annan vårdgivare om det är 
nödvändigt för att kunna få vården inom garantin.  

Utredningen ser denna utökning av bestämmelsen som ett för-
tydligande av de föreslagna lydelserna av 9 kap. 1 och 1 a §§ hälso- 
och sjukvårdslagen. Redan av dem följer att regionen ska se till att 
en medicinsk bedömning inom den specialiserade vården samt en 
undersökning och en behandling inom primärvården och den specia-
liserade vården ges inom vårdgarantins tidsgränser, utan begränsning 
när det gäller hos vilken vårdgivare vården ska ges. 

Inget behov av att inkludera övrig vård i bestämmelsen  

Utredningen ser inte något behov av en uttrycklig reglering om en 
skyldighet att se till att patienten får vård hos en annan vårdgivare i 
fråga om kontakt med eller medicinsk bedömning inom primärvår-
den. Detta eftersom den medicinska bedömningen ska ske så snart 
inpå att patienten tagit kontakt med primärvården att det inte finns 
tillräckligt med tid för att hjälpa patienten till en annan vårdgivare 
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inom garantin. Skyldigheten att fullt ut följa vårdgarantin gäller dock 
även i dessa delar.  

Skyldigheten ska även inträda om patienten inte ges information 
om tidpunkten för vården inom tidsgränsen 

Det bör följa av bestämmelsen att regionen ska se till att patienten 
får vården hos en annan vårdgivare om information om tidpunkten 
för vården inte lämnas inom utsatt tid. Det innebär alltså en specifi-
cering av en ny förutsättning för att skyldigheten att hjälpa patienten 
till en annan vårdgivare ska inträda. Detta bedömer utredningen vara 
ett effektivt sätt att säkerställa en långsiktig planering och schemalägg-
ning hos vårdgivare, vilket kan bidra till att säkerställa ett praktiskt 
genomslag för vårdgarantin. Om en vårdgivare inte planerar vården 
med en sådan framförhållning att den inom den utsatta tiden lyckas 
lämna information om tidpunkten för vården blir konsekvensen för 
vårdgivaren att vården i stället ska utföras av någon annan vård-
givare. Förslaget innebär alltså att vårdgivaren redan efter att tids-
gränsen för information om tidpunkten för viss vård nåtts riskerar att 
vården ska utföras av någon annan, vilket bör innebära ett incitament 
för att ha en långsiktig planering och schemaläggning. Det är något 
som kan bidra till regionens efterlevnad av vårdgarantin. 

Den föreslagna lydelsen av 9 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen 
innebär dock också att regionen ska se till att patienten får vården 
hos en annan vårdgivare, även om patienten får information om tid-
punkten för vården inom utsatt tid, om det efter att patienten fått 
informationen inträffar något som gör det sannolikt att vården inte 
kommer kunna ges inom garantin. För att regionen ska kunna se till 
att patienten får vård hos en annan vårdgivare inom garantin för-
utsätts alltså att regionen agerar så snart det är troligt att vårdgaran-
tins tidsgränser inte kommer kunna hållas. Det kräver ett visst för-
utseende och en beredskap att agera från regionens sida. I praktiken 
innebär det att regionen i god tid innan vårdgarantins gräns passerats 
behöver ta reda på vilka vårdgivare som har ledig kapacitet och hjälpa 
patienten att få vård hos någon av dessa. 
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Flera regioner bör ta ett större ansvar för att hjälpa patienten  
till en annan vårdgivare 

Utredningen bedömer att ansvaret att hitta en annan vårdgivare när 
det krävs ligger på regionen. Det följer av att regionen ska ”se till” 
att patienten får vård hos en annan vårdgivare enligt 9 kap. 2 § hälso- 
och sjukvårdslagen. Patienten ska inte själv behöva ta reda på var 
ledig kapacitet finns och hur den kommer i kontakt med en alter-
nativ vårdgivare. Utredningen har dock uppmärksammat att regio-
ner lägger ett stort ansvar på patienterna i detta avseende.  

Om regionen lägger ansvaret på patienten riskerar vården att bli 
ojämlik. Det finns patienter som av olika skäl inte har förmågan att 
ta till sig informationen, inte förstår hur de kan agera eller saknar 
modet att göra det. Det kan till exempel handla om språksvårigheter, 
funktionsnedsättningar eller oförmåga till handling. En känsla av att 
inte vilja vara till besvär är ett skäl som kan påverka exempelvis äldre 
patienters agerande. Det leder till en ojämlik vård när bara de resurs-
starka individer som förstår och förmår att nyttja sina möjligheter 
har nytta av vårdgarantin. Att regionen och inte patienten har ansva-
ret att initiera ett ärende om vård hos en annan vårdgivare har således 
ett egenvärde, oavsett hur det påverkar väntetider och resurseffek-
tivitet i regionen eller nationellt. 

Det finns dock patienter som själva väljer att söka efter ledig 
kapacitet bland olika vårdgivare. Om de då hittar ledig kapacitet hos 
vårdgivare som regionen har möjlighet att erbjuda vård hos, kan det 
innebära en hjälp för regionen när det gäller att uppfylla kravet. 
Ansvaret att se till att patienten får vård hos en annan vårdgivare 
inom garantin när det krävs enligt 9 kap. 2 § hälso- och sjukvårds-
lagen ligger dock inte på patienten, utan på regionen. Däremot bör 
regionen ta stor hänsyn till patientens önskemål om vårdgivare, om 
något sådant uttrycks.163 Inom den offentligt finansierade öppna vår-
den ska patienten dessutom få möjlighet att välja utförare om det 
finns flera som kan utföra den aktuella vården (9 kap. 1 § patient-
lagen). 

 
163 Prop. 2009/10:67. Stärkt ställning för patienten – vårdgaranti, fast vårdkontakt och förnyad 
medicinsk bedömning, s. 52 och 80. 
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Viktigt att patienten ges information  

För att vårdgarantin ska fungera på avsett sätt är det viktigt att 
patienten ges tydlig och korrekt information om vårdgarantin på det 
sätt som följer av lagstiftningen och dess förarbeten. Att patienter 
får bristande information om vårdgarantin och hur den förhåller sig 
till patientens möjlighet att välja utförare i den offentligt finansie-
rade öppna vården riskerar att leda till att patienten inte kan ta vara 
på sina möjligheter i vården. Risken är särskilt påtaglig i de fall patien-
ten får vänta länge på vård och därför söker sig till en annan vård-
givare. Om patienten exempelvis inte informeras om att vårdgaran-
tin inte gäller när hen nyttjar sin möjlighet att söka vård i en annan 
region enligt 9 kap. 1 § patientlagen eller om att det är regionen som 
är skyldig att se till att patienten får vård hos en annan vårdgivare när 
det krävs, riskerar patienter som väntat länge på vård och som därför 
själva väljer att söka sig till en annan region att gå miste om möjlig-
heten att få vård inom vårdgarantin.  

Utredningens bedömning är att ovan presenterade förslag, om att 
i lagen tydligt ange att regionen ansvarar för att se till att vården ges 
inom garantin samt att skyldigheten enligt 9 kap. 2 § hälso- och sjuk-
vårdslagen träder in om information om tidpunkten för vården inte 
lämnas inom viss tid, kommer minska risken för sådana typer av hän-
delser. De förslag som utredningen lämnade i delbetänkandet om 
uppdrag till Socialstyrelsen och Myndigheten för vård- och omsorgs-
analys avseende information och kunskapshöjande insatser syftade 
också till att stärka patientens förutsättningar att tillvarata sina möj-
ligheter i vården.164  

Utredningen bedömer samtidigt att det i flera regioner finns be-
hov av att stärka arbetet med att se till att patienten inom rimlig tid 
ges tydlig och individuellt anpassad information om vårdgarantin, 
inklusive skyldigheten för regionen att se till att patienten får vård 
hos en annan vårdgivare, och dess förhållande till patientens möjlig-
het att välja utförare.  

 
164 SOU 2021:59. Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan, s. 184. 
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4.4.14 Vissa förändringar ska göras av hur startpunkterna 
för vårdgarantins tidsgränser ska räknas 

Bakgrund 

När vårdgarantins tidsgränser utformas behöver det finnas tydliga 
start- och slutpunkter för vad antalet dagar ska räknas emellan. I dagens 
vårdgaranti används fyra olika startpunkter, vilka beskrivs i avsnitt 4.2.1. 
Se även tabell 4.3 för en sammanfattning.  

Slutpunkten för samtliga delar av vårdgarantin i dag är när den 
enskilde får kontakt med primärvården, en medicinsk bedömning 
inom primärvården, besöka den specialiserade vården respektive pla-
nerad vård. 

Tabell 4.3 Startpunkter i nuvarande vårdgaranti 

Del av vårdgarantin Startpunkt (från det att …) 

Kontakt med primär-
vården 

den enskilde söker kontakt med primärvården 

Medicinsk bedömning 
inom primärvården 

den enskilde har sökt kontakt med primärvården, om vårdgivaren 
har bedömt att den enskilde behöver få en medicinsk bedömning 
och en sådan inte kan göras när den enskilde först söker kontakt  

Besök inom den spe-
cialiserade vården 

remiss har utfärdats eller, om någon remiss inte är nödvändig, från 
det att den enskilde har sökt kontakt med den specialiserade vården  

Planerad vård vårdgivaren har beslutat att den enskilde ska få den aktuella vården  

Källa: 6 kap. 1 § HSF. 

Utredningens förslag 

Förslag: Vårdgarantins tidsgränser för en medicinsk bedömning 
inom den specialiserade vården, en undersökning och en behand-
ling inom primärvården och den specialiserade vården samt infor-
mation om tidpunkten för viss vård ska räknas från det att remiss 
har utfärdats eller, om någon remiss inte är nödvändig, från det 
att vårdgivaren har beslutat att den enskilde ska få den aktuella 
vården. 
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Skäl 

Remissens utfärdande eller beslut om vård är lämpliga startpunkter 
för flera delar av vårdgarantin 

Utredningen bedömer att det är en fördel att startpunkterna för be-
räkningen av tidsgränserna är utformade på samma sätt för så många 
delar av vårdgarantin som möjligt, vilket har varit en utgångspunkt 
för utredningens förslag i denna del. Undersökningar och behand-
lingar inom primärvård och specialiserad vård samt medicinska be-
dömningar inom specialiserad vård ges i dag efter vårdgivarens beslut, 
vilket ibland fattas efter en utfärdad remiss. Därför bedömer ut-
redningen att remissens utfärdande eller, när en remiss inte är nöd-
vändig, vårdgivarens beslut om att den enskilde ska få den aktuella 
vården är lämpliga startpunkter vid beräkningen av tidsgränserna för 
samtliga de delarna av vårdgarantin. Det finns enligt utredningen inte 
heller skäl att göra skillnad på dessa delar av vårdgarantin och infor-
mation om tidpunkten för viss vård när det gäller startpunkterna. 
Därför föreslås att samma startpunkter även ska gälla för beräkningen 
av tidsgränsen för information om tidpunkten för viss vård.  

Även ett annat alternativ har övervägts 

Utredningen har övervägt om tidsgränserna för undersökningar och 
behandlingar inom primärvård och specialiserad vård, medicinska 
bedömningar inom specialiserad vård samt information om tidpunk-
ten för viss vård enbart ska ha vårdgivarens beslut som startpunkt. 
Detta eftersom det alltid krävs ett beslut av vårdgivaren för att patien-
ten ska få vård men det krävs inte alltid en remiss. Utredningen gör 
ändå bedömningen att det ur ett patientperspektiv är bättre att utgå 
från utfärdandet av remiss när en sådan krävs, eftersom tidpunkten 
för remiss ligger före tidpunkten för beslut om vården. Att utgå från 
utfärdandet av remiss när en sådan krävs kan även innebära ett 
incitament för regionerna att stärka samarbetet mellan de olika vård-
nivåerna och att tillse att utfärdade remisser kommer remissmotta-
garen tillhanda så snabbt som möjligt efter utfärdandet. 
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Förslaget innebär inget krav på att utfärda remiss till specifik vård 

Det ska understrykas att det faktum att vårdgarantins tidsgränser 
ska räknas från remiss till flera av vårdgarantins delar inte i sig inne-
bär något påbud att remittera patienter direkt till specifika undersök-
ningar eller behandlingar. Det är upp till den som utfärdar remissen 
att avgöra om den ska avse en medicinsk bedömning, undersökning 
eller behandling. Det vanligaste torde vara att primärvårdens remis-
ser till den specialiserade vården avser en medicinsk bedömning eller 
en undersökning.  

Tidsgränsen ska räknas från remiss eller beslut för respektive åtgärd 

I sammanhanget är det viktigt att understryka att förslagen om start-
punkten inte innebär något krav på att vårdgarantins olika delar ska 
genomgås stegvis eller i någon viss ordning, utan vårdgarantins tids-
gränser ska, för de delar som omfattas av det aktuella förslaget, börja 
räknas när en remiss utfärdas eller beslut om vården fattas för respek-
tive åtgärd som omfattas av vårdgarantin. Det innebär exempelvis att 
om flera remisser har utfärdats eller beslut har fattats om att göra 
flera olika undersökningar eller behandlingar samtidigt så ska samt-
liga dessa göras inom vårdgarantins tidsgräns från det att remisserna 
utfärdades eller besluten fattades. Det kan även förekomma situa-
tioner där beslut om behandling fattas samtidigt som en undersök-
ning pågår. Då ska behandlingen inledas senast inom vårdgarantins 
tidsgräns från det att beslutet fattades, även om en undersökning 
pågår samtidigt. 

Den enskildes kontakt ska inte längre vara en startpunkt  
inom den specialiserade vården  

När det gäller den del av vårdgarantin som i dag avser besök inom 
den specialiserade vården, men som utredningen föreslår ska avse en 
medicinsk bedömning inom den specialiserade vården, innebär för-
slaget att patientens kontakt med den specialiserade vården inte längre 
ska vara en startpunkt för beräkningen av tidsgränsen. I stället ska 
vårdgivarens beslut om att den enskilde ska få den medicinska bedöm-
ningen vara startpunkten, om någon remiss inte är nödvändig. Ut-



95/22 Svar på remiss - Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22)  - KS2022/1251-2 Svar på remiss - Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22)  : SOU 2022_22 Vägen till ökad tillgänglighet.pdf

SOU 2022:22 En utökad vårdgaranti 

209 

redningen bedömer att det endast skulle innebära en mindre praktisk 
förändring när det gäller startpunkten. Detta eftersom det är utred-
ningens uppfattning att vårdgivarens beslut redan i dag oftast fattas 
i samband med att patienten tar kontakt med den specialiserade vården.  

Utredningen bedömer inte att denna förändring innebär någon 
risk för att vårdgivare avvaktar med att fatta beslut om att den en-
skilde ska få en medicinsk bedömning inom den specialiserade vården, 
eftersom ett sådant handlingssätt inte torde vara förenligt med god 
vård och personalens yrkesansvar. 

Regionens ansvar att patienten får vården inom tidsgränsen  
från den aktuella startpunkten 

Vårdgarantin innebär att regionen ansvarar för att den enskilde får 
vård inom viss tid. Detta förtydligas i 9 kap. 2 § hälso- och sjukvårds-
lagen. Regionen ska alltså göra vad den kan för att uppfylla vård-
garantin. Det innebär även att när en remiss utfärdas är det regionens 
ansvar att se till att patienten får vård i enlighet med remissen inom 
vårdgarantins tidsgräns. Det är därmed inte en ändamålsenlig ord-
ning att ge patienten en remiss som saknar mottagare och lämna över 
ansvaret till patienten att hitta en utförare som kan ta emot hen inom 
tidsgränsen. Utredningen har fått indikationer på att så kan vara fallet 
när en remiss för exempelvis psykoterapi utfärdas. Enligt utred-
ningen borde regionen många gånger ha bättre förutsättningar att 
hitta en utförare som kan ta emot patienten inom tidsgränsen än vad 
patienten själv har. Utredningen menar inte att patientens möjlighet 
att välja utförare av offentligt finansierad öppen vård (se 9 kap. 1 § 
patientlagen) ska inskränkas utan enbart att det är regionen som har 
ansvar för att se till att patienten får vård inom vårdgarantins tids-
gränser. Utredningen anser därför att regionen behöver ha ett system 
som säkerställer att alla patienter får vård inom vårdgarantins gränser 
oavsett vilken typ av vård patienten behöver.  
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4.4.15 Vissa av tidsgränserna i vårdgarantin ska ändras 

Bakgrund 

De tidsgränser som gäller i dagens vårdgaranti framgår i avsnitt 4.2.1 
och kan sammanfattas enligt följande: 

• kontakt med primärvården – samma dag, 

• medicinsk bedömning inom primärvården – inom 3 dagar, 

• besök inom den specialiserade vården – inom 90 dagar, 

• planerad vård (behandling) – inom 90 dagar. 

Tre av dagens tidsgränser har varit desamma sedan de infördes 

Tidsgränserna för tre av vårdgarantins delar har varit desamma sedan 
vårdgarantin lagstadgades 2010. Det gäller kontakt med primärvården, 
besök inom den specialiserade vården och planerad vård.  

Tidsgränsen om 90 dagar inom den specialiserade vården har även 
gällt sedan den första vårdgarantin infördes 1992 genom en överens-
kommelse mellan regeringen och dåvarande Landstingsförbundet, 
även om den vårdgarantin endast omfattade ett urval av tolv behand-
lingar. Att primärvården skulle erbjuda hjälp, antingen per telefon 
eller genom besök, samma dag som vården kontaktades infördes 1997. 
Då infördes också tidsgränsen 90 dagar till besök inom den speciali-
serade vården. Samtidigt togs den del som handlade om de tolv behand-
lingarna som tidigare hade omfattats av vårdgarantin bort, och vård-
garantin blev en besöksgaranti. År 2005 utvidgades den till att även om-
fatta en behandlingsgaranti, med tidsgränsen 90 dagar.165  

Tidigare resonemang om tidsgränserna inom  
den specialiserade vården 

Den utredning som skrev betänkandet som låg till grund för pro-
positionen om vårdgarantins lagstadgade ansåg inte att den hade till 
uppgift att närmare diskutera innehållet i vårdgarantin. I betänkan-
det uttrycktes dock uppfattningen att en framtida vårdgaranti bör 

 
165 SOU 2008:127. Patientens rätt – Några förslag för att stärka patientens ställning, s. 81–83. 
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inkludera alla de åtgärder som är nödvändiga för att en behandling 
ska kunna inledas. Utredningen uttryckte också att patienten inte ska 
behöva hålla några andra regler aktuella än att vårdgarantin räknas 
från det tillfälle då man först tar kontakt med vården, och utred-
ningen ansåg att den yttre ramen för vårdgarantin skulle sättas till 
120 dagar. Utredningen ansåg också att tidsgränsen för besök inom 
den specialiserade vården borde justeras till 30 dagar. Flera regioner 
hade redan då angett maximalt 30 dagar.166 

Regeringen gjorde sedan bedömningen att tidsgränserna vid tid-
punkten för den första författningsregleringen av vårdgarantin borde 
motsvara de som reglerades i den dåvarande överenskommelsen mellan 
staten och SKR om vårdgarantin, och delade således inte utredningens 
bedömning att tidsgränsen i det läget borde ändras till 30 dagar för 
besök inom den specialiserade vården och att en yttre ram om 
120 dagar skulle införas. Regeringen menade att det visserligen fanns 
en positiv utveckling gällande tillgänglighet, men att det ännu var för 
tidigt att dra några definitiva slutsatser om förbättringarna var bestå-
ende. Även regionala skillnader i väntetider, oklarheter när det gällde 
rapporteringen till väntetidsdatabasen och att det saknades underlag 
som visade på konsekvenserna för bland annat regionen av en sänk-
ning av tidsgränserna, framhölls.167  

Enligt propositionen var flera remissinstanser tveksamma till att 
sätta vårdgarantins yttre ram till 120 dagar. Exempelvis framförde en 
region att en skärpning av vårdgarantin skulle kunna göra att tro-
värdigheten till begreppet vårdgaranti förlorade sin kraft eftersom 
redan de befintliga tiderna var svåra att uppnå. Andra remissinstan-
ser ansåg att utredningens förordade tidsgränser var rimliga eller att 
de tidsgränser som gällde i den dåvarande överenskommelsen behövde 
kortas.168  

I ett avsnitt där vårdgarantins förhållande till prioriteringar i vården 
diskuterades uttryckte regeringen att den dåvarande vårdgarantin 
med dess relativt vida tidsram hade utgångspunkten att det i princip 
aldrig kunde anföras vare sig medicinska eller ekonomiska skäl till 

 
166 SOU 2008:127. Patientens rätt – Några förslag för att stärka patientens ställning, s. 166–167. 
167 Prop. 2009/10:67. Stärkt ställning för patienten – vårdgaranti, fast vårdkontakt och förnyad 
medicinsk bedömning, s. 41–44. 
168 Prop. 2009/10:67. Stärkt ställning för patienten – vårdgaranti, fast vårdkontakt och förnyad 
medicinsk bedömning, s. 41–42. 
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att en behandling eller ett besök bör ske utanför dessa ramar.169 
90 dagar ansågs alltså vara en vid tidsram. 

Tidigare resonemang om tidsgränsen för medicinsk bedömning 
inom primärvården 

Den del i vårdgarantin som i dag handlar om medicinsk bedömning 
inom primärvården ändrades 2019. Innehållet förändrades och tids-
gränsen ändrades från sju till tre dagar. Resonemangen bakom att tre 
dagar föreslogs finns delvis i betänkandet Effektiv vård (SOU 2016:2) 
där förslaget om den förstärkta vårdgarantin först lades. Sju dagar 
ansågs som en onödigt lång tidsram, bland annat i jämförelse med 
Sveriges grannländer. Utredningen bedömde att en kortare tidsgräns 
borde kunna sättas om lagstiftningen samtidigt ändrades så att garan-
tin inte bara gällde läkare. Utredningen bedömde också att primär-
vården, som i en internationell jämförelse har en stor bredd av 
professioner, var väl rustade för att klara förändringen. I detta sam-
manhang påtalades att tekniska lösningar innebär att konsultationer 
ibland kan och bör ske på helt andra sätt än genom ett fysiskt besök, 
exempelvis genom videokonferens eller telefonsamtal, och att det i 
en nära framtid kan tänkas vara en dator som kommer att stå för den 
initiala bedömningen och bedömningen då kan göras snabbt.170  

I betänkandet God och nära vård – En gemensam färdplan och 
målbild (SOU 2017:53) togs förslaget om en förändrad vårdgaranti 
inom primärvården vidare. I betänkandet anges att det i utredningens 
analys fanns en stor samstämmighet bland i princip samtliga aktörer 
om att den bortre tidsgränsen i denna del av vårdgarantin behövde 
kortas, och att det var avgörande för medborgarnas förtroende för 
primärvården och därmed för viljan att vända sig dit och inte till en 
sjukhusansluten akutmottagning. Utredningen övervägde även ett 
mellanalternativ med en bortre gräns på fem dagar.171  

Utredningen använde uppgifter från väntetidsdatabasen om den 
tidigare vårdgarantin, som alltså avsåg läkarbesök inom sju dagar, och 
såg att 81 procent av patienterna fick träffa en läkare inom tre dagar, 
85 procent inom fem dagar och 89 procent inom sju dagar 2017. 

 
169 Prop. 2009/10:67. Stärkt ställning för patienten – vårdgaranti, fast vårdkontakt och förnyad 
medicinsk bedömning, s. 41. 
170 SOU 2016:2. Effektiv vård, s. 493 och 501–506. 
171 SOU 2017:53. God och nära vård – En gemensam färdplan och målbild, s. 102–107. 
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Eftersom det inte fanns motsvarande statistik för övriga yrkesgrup-
per ansåg utredningen att det var svårt att uttala sig om förutsätt-
ningarna för andra yrkesgrupper att leva upp till olika tidsgränser. 
Utredningens antagande var att tre dagar var en rimlig målsättning, 
utifrån dels avgränsningen att ansvaret skulle gälla att erbjuda de kom-
petenser respektive vårdgivare har inom den egna verksamheten, dels 
att de flesta besöken redan då genomfördes inom tidsgränsen, dels 
en tydligare styrning mot att bättre nyttja den breda kompetensen 
inom primärvården.172  

Bland remissvaren på betänkandet fanns det instanser som fram-
förde att konsekvensanalysen av en förkortad tidsgräns var bristfällig 
samt att det fanns en risk för kulissbesök och försämrad kontinuitet. 
Exempelvis framförde Läkarförbundet att de såg en risk att tidsgrän-
serna uppnåddes i statistiken men utan mervärde för patienterna. 
Flera remissinstanser påpekade också behovet av stärkt bemanning 
för att kunna klara tre dagar.173  

Utredningens förslag 

Förslag: Den enskilde ska, förutom kontakt med en vårdgivare 
inom primärvården samma dag, få 

• en medicinsk bedömning av läkare eller annan legitimerad hälso- 
och sjukvårdspersonal inom primärvården inom sju dagar, 

• en medicinsk bedömning av läkare eller annan legitimerad 
hälso- och sjukvårdspersonal inom den specialiserade vården 
inom 60 dagar, 

• en undersökning inom primärvården respektive den speciali-
serade vården inom 60 dagar,  

 
172 SOU 2017:53. God och nära vård – En gemensam färdplan och målbild, s. 102–107. 
173 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2017. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 
remissyttrande över betänkandet God och nära vård – En gemensam färdplan och målbild 
(SOU 2017:53, S2017/03549/FS), s. 6–7; Sveriges läkarförbund. 2017. Remissyttrande avse-
ende God och nära vård – En gemensam färdplan och målbild, s. 7–8; Svensk förening för all-
mänmedicin. 2017. Svensk förening för allmänmedicins synpunkter på Delbetänkande av utred-
ningen Samordnad utveckling för god och nära vård SOU 2017:53, s. 1; SPF Seniorerna. 2017. 
God och nära vård – En gemensam färdplan och målbild (SOU 2017:53), s. 3; Riksförbundet 
för Social och Mental Hälsa. 2017. RSMH:s yttrande över delbetänkandet God och nära vård 
(SOU 2017:53), s. 2.  



95/22 Svar på remiss - Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22)  - KS2022/1251-2 Svar på remiss - Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22)  : SOU 2022_22 Vägen till ökad tillgänglighet.pdf

En utökad vårdgaranti SOU 2022:22 

214 

• en behandling inom primärvården respektive den specialise-
rade vården inom 90 dagar, och 

• information om tidpunkten för viss vård inom 14 dagar. 
 
De tidsperioder inom vilka vårdgarantin ska vara uppfylld ska 
regleras i förordning.  

Skäl 

En yttersta tidsgräns som möjliggör prioritering och planering 

Utredningens sammantagna och övergripande utgångspunkt när det 
gäller vårdgarantins tidsgränser är att de måste vara tillräckligt långa 
för att möjliggöra prioritering och planering. Bortom det kan tids-
gränserna sägas vara politiskt satta, snarare än medicinskt, på så vis 
att de kan sägas sätta en ram för vad som ska erbjudas i svensk hälso- 
och sjukvård. Ur ett patientperspektiv kan generellt snabbare om-
händertagande antas vara önskvärt, även om väntan inte nödvändigtvis 
innebär en direkt medicinsk risk eller en risk ur patientsäkerhetssyn-
punkt. Väntan kan ändå innebära oro, värk och nedsatt livskvalitet. 
Den kan också ha betydelse för samhällsekonomin om patienten inte 
kan arbeta på grund av sin åkomma, vilket kan leda till sjukskrivnings-
kostnader som sammantaget i landet kan vara omfattande.  

Utredningen vill påminna om att utgångspunkten och syftet med 
vårdgarantin är att den ska ange yttersta tidsgränser för när vård ska 
ges. Prioriteringar ska ske inom de tidsgränserna. Tidsgränserna be-
höver därför sättas tillräckligt långt bort för att möjliggöra prioriter-
ingar. En alltför snäv gräns gör att alla i princip måste få sin vård direkt, 
vilket inte innebär något utrymme för prioritering.  

Den bortre gränsen behöver också sättas tillräckligt långt bort för 
att möjliggöra planering och ett effektivt system som inte står med 
alltför mycket ledig kapacitet. En alltför snäv gräns skulle kunna inne-
bära att vården inte hinner planera exempelvis olika operationer på 
ett optimalt sätt eller inte hinner förbereda patienterna tillräckligt.  
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Kontakt med primärvården 

Utredningen föreslår ingen förändring utan bedömer att det fortsatt 
är rimligt att kontakt med primärvården ska erhållas samma dag som 
kontakten söks. 

Medicinsk bedömning inom primärvården 

Utredningens förslag är att tidsgränsen för medicinsk bedömning 
inom primärvården är sju dagar. Skälen till att tidsgränsen föreslås 
förlängas anges i det som följer. Sammanfattningsvis handlar skälen 
om att styra mot att fler patienter, även personer med kroniska 
sjukdomar och behov av återkommande kontakter med hälso- och 
sjukvården, ska få vård snabbare genom att omfattas av tidsgränsen. 
Därutöver handlar skälen om att öka förutsättningarna för att till-
lämpa behovsprincipen, att klara kontinuitet inom vårdgarantin och 
att tillämpa vårdgarantin på det sätt som den är avsedd. Detta är skäl 
som utredningen ser som viktiga inte minst mot bakgrund av om-
ställningen till en god och nära vård där primärvården ska vara navet 
i hälso- och sjukvården.  

– Även personer med kroniska sjukdomar ska omfattas av vårdgarantins 
del om medicinska bedömningar inom primärvården  

Förslaget att förlänga tidsgränsen för medicinsk bedömning 
inom primärvården ska ses i ljuset av utredningens förslag om att 
bredda den delen av vårdgarantin så att alla besök där en person 
tar kontakt med primärvården och bedöms vara i behov av en 
medicinsk bedömning av det besvär som kontakten gäller ska 
omfattas av vårdgarantin och erbjudas en tid inom tidsgränsen, se 
avsnitt 4.4.2. Det ska enligt förslaget gälla oavsett om kontakten 
tas för ett besvär som har ett medicinskt samband med tidigare 
besök eller är ett helt nytt problem. Det saknas information om 
hur många besök som kan tänkas tillkomma till följd av det 
förslaget och antalet beror på hur gränsen till vilka situationer 
som räknas in i vårdgarantin dras i dag, se avsnitt 4.4.2. Med ett 
ökat antal kontakter att hantera menar utredningen att det kan 
vara rimligt att förlänga tidsgränsen, även om antalet som till-
kommer är okänt. Sammantaget syftar ändringen av tidsgränsen 
ändå till att göra så att fler får vård snabbare, eftersom personer 
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som tidigare inte alls hade någon bortre tidsgräns för sin medi-
cinska bedömning nu ska ingå.  

– Bättre förutsättningar att tillämpa behovsprincipen 

Utredningen har tidigare i betänkandet betonat syftet med vård-
garantin och grunden i dess utformning, se avsnitt 4.3.2. Vård-
garantin reglerar inom vilka yttersta tidsgränser den enskilde ska 
få vård. Den som har det minsta behovet ska maximalt behöva 
vänta så länge. Mot den bakgrunden menar utredningen att de tre 
dagar som gäller i dag kan anses vara en alltför snäv tidsgräns. Det 
är svårt att se att en person med mindre brådskande behov skulle 
behöva få en medicinsk bedömning så snabbt som inom tre dagar. 
Med en sådan snäv tidsgräns är det svårt att se att vårdcentraler 
och andra primärvårdsenheter har tillräckligt med utrymme att 
göra prioriteringar. I stället behöver alla kontakter som faller inom 
ramen för vårdgarantin hanteras i princip lika skyndsamt.  

– Bättre förutsättningar för korrekt tillämpning av vårdgarantin  

Det finns en risk att dagens förhållandevis korta tidsgräns innebär 
att patienterna inte alltid får en så genomgående medicinsk be-
dömning som avses i vårdgarantin, utan i stället får en kortare 
mer övergripande bedömning av tillståndets brådskandegrad, för 
att därefter bokas in på en ytterligare tid längre fram – en risk som 
också lyftes fram av vissa remissinstanser i samband med att den 
förändrade vårdgarantin i primärvården föreslogs. Denna utred-
ning har fått vissa indikationer på att det är ett tillvägagångssätt 
som förekommer i praktiken om det inte finns en ledig tid att 
boka in patienten på inom tre dagar. Det kan särskilt inträffa om 
patienten är känd sedan tidigare. Denna risk kan dessutom tänkas 
öka om antalet kontakter som omfattas av vårdgarantin blir fler i 
enlighet med utredningens förslag om att den delen av vårdgaran-
tin ska breddas. 

För patienter som hanteras på detta sätt är vårdgarantin i prak-
tiken satt ur spel. Utredningen menar att det inte är förenligt med 
hur vårdgarantin inom primärvården är tänkt att fungera. Ett sådant 
tillvägagångsätt får även konsekvenser för uppföljningen av vård-
garantins efterlevnad, eftersom en medicinsk bedömning regi-
streras som genomförd inom tre dagar även när bedömningen 
inte är så omfattande som den bör vara.  
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Det är inom ramen för den första kontakten som den initiala 
bedömningen, av om personen är i behov av en medicinsk bedöm-
ning av det aktuella besväret, ska göras. Om så är fallet ska den 
medicinska bedömningen göras inom tre dagar. Att bedöma att 
besväret är av sådan karaktär att det inte behöver hanteras inom 
tre dagar kan, enligt utredningens mening, inte anses uppfylla inne-
börden av en medicinsk bedömning enligt vårdgarantin. Utred-
ningen menar att en förlängd tidsgräns skulle öka primärvårdens 
förutsättningar att erbjuda patienterna besökstider i tillräcklig om-
fattning för att tillämpa vårdgarantin för medicinsk bedömning 
på det sätt som lagstiftaren avsåg.  

Om en längre tidsgräns skulle leda till en mer korrekt tillämp-
ning av vårdgarantin ökar också förutsättningarna för att uppfölj-
ningen av vårdgarantins efterlevnad blir mer rättvisande. 

– Bättre förutsättningar för att klara kontinuitet inom vårdgarantin  

Möjligheten till kontinuitet, det vill säga att patienten kan träffa 
sin fasta vårdkontakt eller fasta läkarkontakt, eller i alla fall träffa 
samma vårdpersonal vid så många tillfällen som möjligt, ökar om 
tidsgränsen förändras till sju dagar. Det finns en strävan mot att 
andelen i befolkningen som har en fast läkarkontakt ska öka, och 
om vårdgarantin ska fungera samtidigt och dessutom göras mer 
relevant för personer som har större behov av fler vårdkontakter, 
behöver det finnas goda möjligheter att kunna träffa sin ordinarie 
läkare eller annan vårdkontakt inom ramen för vårdgarantin. Här 
torde tidsgränsen vara en viktig komponent. Ju kortare tidsgrän-
sen är, desto svårare blir det att få en medicinsk bedömning av 
just sin fasta läkarkontakt eller sin fasta vårdkontakt.  

Samtidigt kommer det finnas situationer då det inte är rimligt 
att förvänta sig att det finns tider hos specifika personer, exem-
pelvis vid mycket akuta besvär eller vid vårdkontaktens sjukdom, 
semester eller längre utbildningsperioder. I sådana situationer finns 
möjlighet till patientvald väntan. Alternativt får man acceptera att 
kontinuiteten frångås till förmån för det medicinska behovet – på 
samma sätt som sådana avvägningar görs redan i dag.  
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– Motsägelsefullt att förlänga tidsgränsen när god tillgänglighet är viktigt? 

Den förstärkta vårdgarantin inom primärvården, som innebar att 
tidsgränsen kortades till tre dagar, infördes 2019. Tredagars-
gränsen har således använts en förhållandevis kort tidsperiod och 
har inte utvärderats. Det är därmed inte optimalt att ändra denna 
tidsgräns så snart efter förändringen. Det ansågs finnas en stor 
samstämmighet kring att tidsgränsen behövde kortas. Ett argu-
ment som framfördes var att en kortare tidsgräns var avgörande för 
medborgarnas förtroende för primärvården och därmed för viljan 
att vända sig dit och inte till en sjukhusansluten akutmottagning.174  

Denna utredning delar bedömningen om vikten av en god till-
gänglighet till primärvården för att upprätthålla ett högt förtro-
ende i befolkningen. Det är också centralt för att primärvården 
ska kunna bli navet i den nära vården. Mot den bakgrunden kan 
det tyckas motsägelsefullt att förlänga tidsgränsen. Samtidigt är 
det viktigt att komma ihåg att tidsgränsen är den bortre gränsen. 
Utredningens intention är inte att försämra tillgängligheten, utan 
snarare att ge primärvården utrymme att förbättra den. Som i alla 
delar av vårdgarantin ska prioriteringar göras inom denna tids-
gräns. Det innebär att akuta åkommor fortfarande ska hanteras 
akut.  

En längre tidsgräns innebär i sig inte nödvändigtvis att det ska 
ta fler dagar än i dag att få en medicinsk bedömning. Det kan inne-
bära det i vissa fall – om det aktuella besväret är av sådan karaktär 
att det bedöms kunna vänta upp till den maximala tidsgränsen 
medan det finns andra patienter som behöver sin medicinska be-
dömning snabbare. Som beskrivs ovan är syftet att fler av primär-
vårdens kontakter ska inrymmas och räknas in i tidsgränsen – både 
sådana som i dag tolkas ligga utanför vårdgarantin, se avsnitt 4.4.2, 
och sådana som i dag inte hanteras på det sätt som är avsett.  

Utredningen ser som en möjlig konsekvens att användningen 
av digitala besök hos nationella digitala vårdgivare, som erbjuder 
mycket snabb kontakt, kan öka ytterligare om inte alla åkommor 
hanteras snabbt nog ur patientens perspektiv i den ordinarie pri-
märvården. Utredningen menar dock att det problemet inte bör 
bli så stort om det är enkelt att komma i kontakt med primär-
vården och få en bokad tid för en medicinsk bedömning, även om 

 
174 SOU 2017:53. God och nära vård – En gemensam färdplan och målbild, s. 102.  
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den tiden skulle vara sju dagar bort i de fall då det handlar om ett 
icke medicinskt brådskande problem. Värdet av kontinuitet i 
sådana situationer bör vägas in, och möjligheten till kontinuitet 
ökar om tidsgränsen förändras till sju dagar. Som framhålls ovan 
ska däremot akuta ärenden hanteras snabbt även framöver. Det är 
alltså viktigt att arbeta med tillgängligheten till den första kon-
takten, och den initiala bedömningen av om det föreligger ett be-
hov av en medicinsk bedömning. För att nå dit krävs ändrade 
arbetssätt och tillräcklig kapacitet på vårdcentralerna. 

Medicinsk bedömning inom den specialiserade vården 

Utredningens förslag är att tidsgränsen för medicinsk bedömning 
inom den specialiserade vården är 60 dagar.  

Tidsgränsen för besök inom den specialiserade vården, som utred-
ningen föreslår utvecklas till medicinsk bedömning, se avsnitt 4.4.3, 
har haft 90 dagars tidsgräns sedan den först infördes i vårdgarantin 
genom överenskommelse på 1990-talet. I betänkandet som låg till 
grund för vårdgarantins lagstadgande framfördes en uppfattning om 
att tiden till besök skulle sänkas till 30 dagar. En del remissinstanser 
var positiva till detta, andra negativa. Även om regeringen inte gick 
på den linjen i det läget kan utredningen tolkas som att det sedan i 
alla fall 15 år tillbaka har funnits en idé om att 90 dagar till ett besök 
är en lång tid som borde kunna kortas. Region Stockholm tillämpar 
sedan många år tillbaka 30 dagar till besök inom den specialiserade 
vården i sin regionala vårdgaranti. Region Halland har 60 dagar i sin 
vårdgaranti, med målsättningen att det ska uppnås för 80 procent av 
patienterna. 

I samband med att utredningen lämnar förslag på flera åtgärder 
för att korta väntetiderna och flera förändringar i vårdgarantin menar 
utredningen att det också är dags och läge för en förkortad tidsgräns 
i vårdgarantin när det gäller medicinsk bedömning (tidigare besök) 
inom den specialiserade vården. Detta samtidigt som utredningen 
föreslår att begränsningen till nybesök, se avsnitt 4.4.3, ska tas bort 
vilket kan innebära att fler patienter kan komma att omfattas av denna 
del av vårdgarantin. Hälso- och sjukvården är ansträngd till följd av 
en uppbyggd kö till vård sedan många år tillbaka och därutöver en 
pandemi som ställt särskilda krav och bidragit till ytterligare kö. 
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Samtidigt ser utredningen att hälso- och sjukvården kan dra nytta av 
erfarenheter under pandemin som bland annat visat på nya arbetssätt 
där olika verksamheter arbetar närmare varandra för att prioritera 
gemensamt och nyttja den kapacitet som finns på bästa möjliga sätt. 
Omställningen till en god och nära vård bör enligt utredningens syn 
också omfatta nya arbetssätt mellan primärvård och specialiserad vård 
och därigenom bidra till förbättrad tillgänglighet. Väntetider och upp-
dämt vårdbehov har under pandemin blivit en prioriterad fråga och 
alla arbetar för närvarande för att hitta lösningar. Sedan 2021 finns 
också ett fokus på att ta hand om de patienter som väntat mer än 
90 dagar på vård i enlighet med överenskommelse mellan staten och 
SKR.175 I samband med att det uppdämda vårdbehovet från pande-
min tas omhand är det också läge att komma till rätta med den mer 
långvariga strukturella obalansen mellan behov och kapacitet.  

Utredningen har övervägt tidsgränserna 30 och 60 dagar, och väl-
jer att föreslå den längre tidsgränsen bland dessa. Det kan ses som 
en kompromiss mellan en ökad ambitionsnivå och vad som kan upp-
fattas som genomförbart för regionerna, givet den väntetidssituation 
som råder i nuläget. På lång sikt bör tidsgränsen dock kunna sänkas 
till 30 dagar.  

Utredningen menar att 60 dagar är tillräckligt för att möjliggöra 
prioritering och planering. När den sedan tidigare uppbyggda kön 
har arbetats bort, och det råder balans mellan inflöde och utflöde bör 
det inte vara svårare att erbjuda en tid inom 60 dagar än inom en 
mycket längre tidsperiod. Utredningen menar också att 60 dagar är 
en rimlig bortre gräns, det vill säga den tid som den med minst bråds-
kande behov som längst ska behöva vänta. Tillsammans med försla-
get om ett krav på att lämna information om tidpunkten för vården 
redan inom 14 dagar, se avsnitt 4.4.8, tror utredningen att det skulle 
vara en acceptabel väntan ur patient- och befolkningsperspektiv.  

Under 2021 var det runt 55–60 procent av de väntande på första 
besök inom den specialiserade vården som hade väntat maximalt 
60 dagar. Mellan regionerna varierade det från omkring 35 procent i 

 
175 Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2021. Tilläggsöverenskommelse mellan staten och 
Sveriges Kommuner och Regioner, s. 7–8 och Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2022. 
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner, s. 14–17. 
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någon region till 60–70 procent i flera andra, och över 80 procent i 
någon.176  

Undersökningar inom primärvården och specialiserade vården 

Utredningens förslag är att tidsgränsen för undersökning är 60 dagar. 
Detta gäller undersökningar som genomförs såväl inom primärvård 
som specialiserad vård.  

Att få sina besvär undersökta, och en diagnos ställd, så snart som 
möjligt så att behandling kan påbörjas är avgörande för många sjuk-
domsförlopp. Långa väntetider till undersökningar gör att behand-
lingen påbörjas senare. Väntan på en undersökning är ofta också 
behäftad med osäkerhet, oro och rädsla för patienten eftersom man 
kanske inte vet ännu vad som orsakar besvären och därmed vad som 
är en lämplig åtgärd. Väntan kan även vara behäftad med smärta och 
nedsatt livskvalitet ur andra aspekter.  

Utredningens förslag om 60 dagar bygger huvudsakligen på det 
underlag som finns tillgängligt om väntetider till undersökningar inom 
den specialiserade vården i dag. Uppgifterna visar att det var omkring 
två tredjedelar av patienterna som hade väntat längre än 30 dagar på 
en undersökning inom bild- och funktionsmedicin eller klinisk neuro-
fysiologi. Tre fjärdedelar hade väntat längre än 30 dagar på skopi, se 
avsnitt 4.4.4. Även om en kortare tidsgräns än 60 dagar kan ses som 
önskvärd inte minst för att minska risken för alltför långa totala 
väntetider när flera påföljande undersökningar behövs, menar utred-
ningen att 60 dagar är en rimlig bortre tidsgräns med tanke på vad 
som är görbart. Det är också en tillräcklig tid för att ge utrymme för 
prioriteringar och planering.  

Liksom i fallet för medicinsk bedömning inom den specialiserade 
vården tror utredningen att 60 dagar skulle vara en acceptabel maxi-
mal väntan ur patient- och befolkningsperspektiv, tillsammans med 
förslaget om ett krav på att lämna information om tidpunkten för 
vården redan inom 14 dagar, se avsnitt 4.4.8. Samtidigt är utredningen 
medveten om att det för många sjukdomsförlopp är avgörande att 
genomföra undersökningar och ställa diagnos skyndsamt, så att be-
handling kan påbörjas. I många fall är 60 dagar en för lång väntan ur 

 
176 Väntetidsdatabasen. Utökad uppföljning av specialiserad vård, www.vantetider.se, uttag 
2022-02-16. Andelen väntande inom 60 dagar varierade 47–63 procent beroende på månad, de 
flesta månader 57–61 procent. 
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ett medicinskt perspektiv, och då ska undersökningen också göras 
snabbare än så. Prioriteringar ska göras inom tidsgränsen, där 60 dagar 
är den tidsgräns som kan bli aktuell för dem med de minsta behoven.  

När det gäller primärvården saknas det uppgifter om vilka under-
sökningar som genomförs där och hur länge patienter får vänta i dag 
på en undersökning som genomförs inom primärvården, se avsnitt 4.4.4. 
Utredningen anser att 60 dagar är en lång tidsgräns för väntan inom 
primärvård, men ser åtminstone i ett första steg ett värde i att använda 
samma tidsgräns för undersökningar oavsett om de genomförs inom 
primärvården eller den specialiserade vården.  

Vissa undersökningar kan göras inom både primärvården och den 
specialiserade vården (exempelvis spirometri och EKG). I de fall det 
finns ett val att göra undersökningen inom primärvården eller den 
specialiserade vården kan en kortare tidsgräns i primärvården med-
föra att primärvården väljer att remittera fler patienter till en under-
sökning inom specialiserad vård för att tidsgränsen då är längre – ett 
flöde som inte är önskvärt i omställningen till en god och nära vård 
där primärvården ska vara navet i hälso- och sjukvården. Det finns 
inga uppgifter om hur vanligt förekommande sådana här situationer 
är, därutöver saknas information om vilka undersökningar som görs 
i primärvården och hur väntetiderna till dem ser ut. Utredningen anser 
att det största steget i nuläget är att över huvud taget inkludera en 
större del av primärvården i vårdgarantin och att utveckla en bättre 
uppföljning av den vård som ges inom primärvården. Utredningen 
ser med fördel att gränsen kan kortas vid senare tillfälle när upp-
följningen är på plats och det finns bättre underlag för att se om-
fattningen av, typer av och väntetider till undersökningar i primär-
vården. Utredningen bedömer sammantaget att risken att införa 
oönskade incitament och flöden mellan primärvården och den spe-
cialiserade vården till följd av olika tidsgränser i nuläget är större än 
fördelen med att ha en kortare tidsgräns för undersökningar i pri-
märvården. Utredningen ser det i nuläget inte som rimligt att föreslå 
30 dagar för den specialiserade vården, eftersom det innebär att alla 
patienter skulle få sin undersökning gjord inom den tidsgränsen, vil-
ket är långt ifrån dagens verklighet. I de fall där 60 dagar är en alltför 
lång väntan ur ett medicinskt och patientsäkerhetsperspektiv ska 
undersökningen göras snabbare än så – oavsett om undersökningen 
görs inom primärvården eller den specialiserade vården. Det följer av 



95/22 Svar på remiss - Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22)  - KS2022/1251-2 Svar på remiss - Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22)  : SOU 2022_22 Vägen till ökad tillgänglighet.pdf

SOU 2022:22 En utökad vårdgaranti 

223 

bestämmelserna om god och säker vård (se 5 kap. 1 § HSL samt 3 kap. 
1 § och 6 kap. 1 § PSL). 

Även fast utredningen föreslår att tidsgränserna för en undersök-
ning ska vara desamma inom primärvården och den specialiserade 
vården anser utredningen att det finns skäl att reglera dem i separata 
delar av vårdgarantin. Detta dels av pedagogiska skäl. Utredningen 
bedömer att vårdgarantin blir lättöverskådlig genom att de delar av 
primärvården respektive den specialiserade vården som ingår anges i 
två olika punktlistor. Dels är skälet att det innebär flexibilitet genom 
att skapa förutsättningar för att relativt enkelt göra om regleringen 
så att tidsgränserna för undersökningar skiljer sig åt mellan vård-
nivåerna om det skulle bedömas ändamålsenligt i framtiden. 

Behandling inom primärvården och specialiserade vården 

Utredningens förslag är att tidsgränsen för behandling är 90 dagar. 
Detta gäller behandlingar som genomförs såväl inom primärvård som 
specialiserad vård. Liksom för undersökningar bygger förslaget huvud-
sakligen på det underlag som finns tillgängligt om väntetider till be-
handlingar inom den specialiserade vården i dag. I nuläget ser inte 
utredningen det som möjligt att föreslå en kortare tidsgräns för 
behandlingar inom den specialiserade vården. Därtill ser utredningen 
i nuläget en fördel i att ha samma tidsgräns för behandlingar oavsett 
på vilken vårdnivå de genomförs.  

Även om det är attraktivt att tänka sig en sänkt tidsgräns även för 
behandlingar, är det utredningens bedömning att det i nuläget är till-
räckligt att sänka gränsen för medicinsk bedömning inom den specia-
liserade vården och införa en vårdgaranti för undersökningar, som 
också föreslås få en tidsgräns som är kortare än 90 dagar. Utred-
ningen anser att det är mer prioriterat att korta tidsgränserna till 
medicinsk bedömning och undersökning än till behandling, eftersom 
det vid beslutet om behandling finns mer information om patientens 
tillstånd som kan ligga till grund för prioritering och ett erbjudande 
om tid för behandling inom en rimlig tid utifrån den enskildes medi-
cinska behov.  

Utredningen menar också att operationsverksamhet kan antas 
vara mer komplex att planera än mottagnings- och undersöknings-
verksamhet, vilket gör att planeringshorisonten för behandlingar i 
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många fall kan behöva vara längre. Det kan skilja sig åt mellan olika 
typer av behandlingar vilken tidsgräns som minst krävs för att kunna 
prioritera och planera inom gränsen, men eftersom vårdgarantin gäller 
oavsett typ av behandling behöver man ta höjd för verksamheter som 
kräver mer planering och prioritering.  

När det gäller primärvården saknas det information om hur länge 
patienter får vänta på behandlande åtgärder, men utredningen har upp-
fattat, bland annat i diskussioner med referensgruppen för profes-
sionsorganisationer, att det förekommer onödigt långa väntetider ur 
både ett medicinskt perspektiv och ur ett patientperspektiv, se av-
snitt 4.4.5. Det finns exempel på patienter som får vänta 2–3 måna-
der (ibland ännu längre) på exempelvis psykolog, kurator eller fysio-
terapeut. Det har då uttryckts som orimligt länge.  

Utredningen anser i likhet med detta att 90 dagar är en lång tids-
gräns för väntan på behandling inom primärvård, och att tidsgränsen 
med fördel gärna kan sänkas framöver när det finns mer underlag om 
primärvården. I likhet med hur utredningen resonerar när det gäller 
undersökningar menar utredningen dock att det största steget i nu-
läget är att över huvud taget inkludera en större del av primärvården 
i vårdgarantin och att utveckla en bättre uppföljning av den vård som 
ges inom primärvården.  

Liksom i fallet för medicinsk bedömning och undersökningar 
inom den specialiserade vården tror utredningen att 90 dagar skulle 
vara en acceptabel maximal väntan ur patient- och befolkningsper-
spektiv, tillsammans med förslaget om ett krav på att lämna informa-
tion om tidpunkten för vården redan inom 14 dagar, se avsnitt 4.4.8, 
även om 90 dagar kan tyckas vara en lång tid. Det är återigen viktigt 
att framhålla att 90 dagar är den maximala väntan som gäller för den 
patient som har det minsta behovet av vård – inom primärvården 
såväl som den specialiserade vården. 

Av samma skäl som beskrivs när det gäller en undersökning be-
dömer utredningen att det är ändamålsenligt att reglera en behand-
ling inom primärvården respektive den specialiserade vården i två olika 
delar av vårdgarantin trots att tidsgränserna som nu föreslås är desamma 
oavsett vårdnivå. 
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Information om tidpunkten för viss vård 

I vissa andra länder ska information om tidpunkten för viss vård ges 
inom en kortare tidsgräns än 14 dagar. Utredningen bedömer dock 
att en tidsgräns på 14 dagar från det att remiss har utfärdats eller be-
slut om vård har fattats är ett rimligt krav i Sverige när det gäller att 
ge information om tidpunkten för medicinsk bedömning inom den 
specialiserade vården samt undersökning och behandling inom pri-
märvården och den specialiserade vården. Detta bland annat eftersom 
en liknande tidsgräns redan är beprövad i en svensk kontext, i Region 
Halland. Utredningens bedömning är också att 14 dagar kan vara en 
rimlig tid att vänta på information om tidpunkten för vården ur patien-
tens perspektiv. Med en tidsgräns på 14 dagar för informationen har 
dessutom regioner som inom den tiden inte ser till att patienten får 
informationen därefter god tid på sig för att hitta en annan vård-
givare innan tidsgränsen för den aktuella vården nås.  

De tidsperioder inom vilka vårdgarantin ska vara uppfylld  
ska även fortsättningsvis regleras i förordning 

Utredningen bedömer att bemyndigandet om att regeringen eller 
den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter 
om de tidsperioder inom vilka vårdgarantin ska vara uppfylld och i 
övrigt om garantins innehåll (9 kap. 4 § 1 HSL, se avsnitt 4.2.1) bör 
bestå. Endast en förändring när det gäller hänvisningen till regler-
ingen av vårdgarantins innehåll föreslås i det bemyndigandet, till 
följd av att utredningen föreslår att vårdgarantins innehåll ska regleras 
i en ny paragraf, 9 kap. 1 a § hälso- och sjukvårdslagen, se kapitel 1. 
Bemyndigandet bör kvarstå för att uppnå en så smidig och flexibel 
lösning som möjligt. Utredningen bedömer exempelvis att det på 
sikt skulle kunna vara relevant att se över de nu föreslagna tidsgrän-
serna i syfte att överväga om de kan förkortas. Det är smidigt om 
sådana typer av förändringar kan ske utan att genomföra lagändringar. 

I nuläget föreslår utredningen att de tidsperioder inom vilka vård-
garantin ska vara uppfylld, det vill säga preciseringen av startpunkter 
och slutpunkter för beräkningen av tidsgränserna, även fortsättningsvis 
regleras i 6 kap. 1 § hälso- och sjukvårdsförordningen. Utredningen 
ser inget skäl att i nuläget föreslå att en myndighet som regeringen 
bestämmer ska meddela föreskrifter om detta, även om utredningen 
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bedömer att det finns skäl att ha kvar bemyndigandet som ger den 
möjligheten.  

När det gäller innehållet i 6 kap. 1 § hälso- och sjukvårdsförord-
ningen har utredningen i avsnitt 4.4.14 redovisat förslag till föränd-
ringar och tillägg i fråga om startpunkter för beräkningen av vård-
garantins tidsgränser. De föreslagna tidsgränserna redovisas ovan i 
detta avsnitt. I övrigt föreslås endast mindre språkliga och redaktio-
nella förändringar av paragrafen. När det gäller kontakt med primär-
vården och medicinsk bedömning inom primärvården föreslår utred-
ningen exempelvis vissa språkliga förändringar, som en följd av den 
föreslagna användningen av termen vårdgivare i 9 kap. 1 a § första 
stycket 1 hälso- och sjukvårdslagen, se kapitel 1.  

4.4.16 Regleringen om bedömningen av vårdgarantins 
uppfyllnad ska ändras 

Bakgrund 

Vid en bedömning av om besöksgarantin inom den specialiserade 
vården eller behandlingsgarantin är uppfylld ska i dag inte sådan tid 
räknas då patienten 

– av medicinska skäl inte kan ges vård, 

– utnyttjat sin möjlighet att välja vård i en annan region enligt 
9 kap. 1 § patientlagen, eller 

– frivilligt avstår från vård (6 kap. 2 § första stycket HSF). 

Patienten anses frivilligt avstå från vård om patienten har 

– informerats om vårdgarantin, 

– erbjudits vård i enlighet med vårdgarantin, och 

– meddelat vårdgivaren att hen avstår från erbjudandet om vård 
(6 kap. 2 § andra stycket HSF). 

Någon motsvarande reglering finns inte när det gäller tillgänglighets-
garantin eller besöksgarantin inom primärvården. 

Däremot har SKR tagit fram riktlinjer för avvikelseregistrering 
inför rapportering till den nationella väntetidsdatabasen. Det anges 
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där att det är viktigt att registrering och rapportering av tillgänglig-
heten görs på samma sätt på alla vårdcentraler och verksamheter i 
landet samt att alla vårdcentraler och verksamheter i landet måste till-
lämpa riktlinjerna för att nå fullständig jämförbarhet i uppföljningen. 
Syftet med de gemensamma riktlinjerna är att ge varje enskild region 
ett underlag för anpassning av sina lokala riktlinjer. Riktlinjerna gäller 
avvikelseregistrering för primärvård, specialiserad vård, barn och ung-
domar med psykisk ohälsa och vissa funktionsnedsättningar samt 
standardiserade vårdförlopp.177  

Riktlinjerna innehåller bland annat exempel på olika vårdsitua-
tioner inom primärvården och den specialiserade vården med beskriv-
ningar av om patientvald väntan ska registreras eller inte. För den 
specialiserade vården finns också exempel på vårdsituationer med 
beskrivningar av om medicinskt orsakad väntan ska registreras eller 
inte. Det finns dock inte för primärvården. I stället anges att registrer-
ing av medicinskt orsakad väntan vid vårdgarantibesök inom primär-
vården inte förekommer.178 

Utredningens förslag 

Förslag: Regleringen som rör bedömningen av vårdgarantins upp-
fyllnad ska utökas till att avse bedömning av om vårdgarantin är 
uppfylld i fråga om en medicinsk bedömning, en undersökning 
och en behandling inom primärvården och den specialiserade vår-
den samt information om tidpunkten för viss vård.  

Ett undantag ska göras i bestämmelsen om att tid då patienten 
har utnyttjat sin möjlighet att välja vård i en annan region enligt 
9 kap. 1 § patientlagen inte ska räknas vid bedömningen av vård-
garantins uppfyllnad. Detta till följd av förslaget om att regionens 
ansvar att erbjuda vårdgaranti ska utökas på så sätt att även utom-
länspatienter som listat sig hos en vårdcentral i regionen omfattas 
av vårdgarantin inom primärvården. 

Det ska också införas en bestämmelse som anger att patienten 
ska anses frivilligt avstå från information om tidpunkten för vård 

 
177 SKR. 2020. Riktlinjer för avvikelseregistrering inför rapportering till den nationella vänte-
tidsdatabasen, version 1.5, s. 4.  
178 SKR. 2020. Riktlinjer för avvikelseregistrering inför rapportering till den nationella vänte-
tidsdatabasen, version 1.5, s. 8–12. 
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om patienten getts möjlighet att välja mellan olika tidpunkter för 
vård och avstått från att välja en sådan tidpunkt. 

Bestämmelsen om bedömningen av vårdgarantins uppfyllnad 
och om vad som avses med att patienten frivilligt avstår från vård 
ska dessutom omformuleras så att termerna den enskilde och han 
eller hon utgår och i vissa delar ersättas med termen patienten. 

Skäl 

Regleringen om bedömningen av vårdgarantins uppfyllnad ska utökas 

Utredningen bedömer att det kan finnas medicinska skäl att vänta 
på vård såväl inom primärvården som inom den specialiserade vår-
den. Likaså ser utredningen att patienten kan välja att vänta på vård 
oavsett vilken vårdnivå det är fråga om. Därför bedömer utredningen 
att regleringen om såväl medicinskt orsakad väntan som patientvald 
väntan bör utökas till att gälla alla delar av vårdgarantin, förutom kon-
takt med primärvården som ska ske samma dag och där en sådan 
reglering inte fyller någon funktion.  

Det kan visserligen anföras att regleringen inte behöver utökas 
eftersom SKR:s riktlinjer till stora delar anger vad som gäller för medi-
cinskt orsakad väntan och patientvald väntan inom såväl primär-
vården som den specialiserade vården. Utredningen menar dock att 
det är en mer långsiktigt hållbar lösning att författningsreglera dessa 
frågor. En författningsreglering utesluter inte att det finns riktlinjer 
som utgår från författningen. Dessutom täcker SKR:s riktlinjer i dag 
inte medicinskt orsakad väntan inom primärvården. 

Ett undantag ska göras i bestämmelsen om att utnyttja sin möjlighet 
att välja vård i en annan region  

Utredningen föreslår i avsnitt 4.4.9 att regionens ansvar att erbjuda 
vårdgaranti ska utökas på så sätt att även utomlänspatienter som lis-
tat sig hos en vårdcentral i regionen omfattas av vårdgarantin inom 
primärvården. Till följd av detta föreslår utredningen att ett undan-
tag införs i bestämmelsen i 6 kap. 2 § första stycket 2 hälso- och 
sjukvårdsförordningen, som i dag anger att tid då den enskilde har 
utnyttjat sin möjlighet att välja vård i en annan region enligt 9 kap. 
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1 § patientlagen inte ska räknas vid bedömningen av vårdgarantins 
uppfyllnad. Det föreslagna undantaget innebär att det som står i 6 kap. 
2 § första stycket 2 inte ska gälla i fråga om vårdgaranti inom pri-
märvården som regionen ska erbjuda till utomlänspatienter som lis-
tat sig hos en vårdcentral i regionen. Detta eftersom förslaget i av-
snitt 4.4.9 innebär att patientens val av vård i en annan region inte 
ska påverka bedömningen av om vårdgarantin är uppfylld eller inte 
när det är fråga om vård hos vårdcentraler utanför hemregionen. 

En bestämmelse om patientvald väntan i fråga om information 
om tidpunkten för vården som avser de fall patienten fått möjlighet 
att välja mellan olika tidpunkter 

Som anges ovan föreslår utredningen att regleringen om patientvald 
väntan ska utökas till att avse alla de delar som utredningen föreslår 
ska omfattas av vårdgarantin, förutom kontakt med primärvården. 
Det gäller alltså även den del av vårdgarantin som föreslås gälla infor-
mation om tidpunkten för viss vård. På motsvarande sätt som det 
i dag i 6 kap. 2 § andra stycket beskrivs vad som avses med patient-
vald väntan på vård, menar utredningen att det behövs en beskriv-
ning av vad som avses med patientvald väntan på information om 
tidpunkten för viss vård. Ett sådant behov påkallas av att vissa vård-
givare erbjuder patienter möjlighet att själva boka tidpunkten för 
vården via ett digitalt bokningsverktyg eller att på annat sätt välja 
bland olika tillgängliga tidpunkter för vården.179 Det är också möjligt 
att sådana typer av lösningar används i högre utsträckning om utred-
ningens förslag till bestämmelse om att samråda med patienten om 
tidpunkten för vården, som beskrivs i kapitel 5, avsnitt 5.5.2, genom-
förs. Utredningen bedömer att det vore orimligt att bedömningen 
av regionens uppfyllnad av vårdgarantin skulle påverkas av hur lång 
tid patienten tar på sig att välja tidpunkten för vården, om patienten 
erbjuds möjlighet att välja mellan olika tidpunkter.  

Samtidigt är det viktigt att understryka att en sådan reglering inte 
innebär att det finns någon skyldighet för regionen att erbjuda alla 
patienter möjlighet att själv välja tidpunkt för vården. Det kan finnas 
patienter som av olika skäl inte har möjlighet att använda digitala 
bokningsverktyg eller som inte vill vara delaktiga i valet av tidpunk-

 
179 SOU 2021:59. Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan, s. 177. 
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ten för vården. Dessa ska inte tvingas att välja tidpunkt. En annan 
sak är att utredningen föreslår ett krav på att vårdgivaren så långt som 
möjligt bör samråda med patienten om tidpunkten för vården, men 
det kan ske på olika sätt utifrån patientens förutsättningar och bara 
så långt det är möjligt, vilket bland annat beror på patientens förut-
sättningar.  

Det ska göras vissa språkliga ändringar 

Utredningen bedömer att termen den enskilde bör ersättas med ter-
men patienten i 6 kap. 2 § första och andra stycket hälso- och sjuk-
vårdsförordningen, eftersom det i tidigare förarbeten på hälso- och 
sjukvårdens område anges att en patient är någon som på eget ini-
tiativ eller på annat sätt etablerat en kontakt med hälso- och sjuk-
vårdspersonal angående sitt eget hälsotillstånd.180 Det är också termen 
patienten som föreslås användas i det föreslagna tredje stycket i samma 
paragraf. Alla de som avses i den paragrafen, det vill säga personer 
som har erbjudits en medicinsk bedömning, en undersökning, en be-
handling eller information om tidpunkten för vården är alltså patien-
ter i den bemärkelsen.  

Utredningen menar vidare att orden han eller hon inte är köns-
neutrala eftersom de exkluderar ickebinära könsidentiteter. Utred-
ningen ser det som särskilt viktigt att författning på hälso- och sjuk-
vårdsområdet är inkluderande i detta avseende och gör bedömningen 
att bestämmelsen bör omformuleras för att undvika orden han eller 
hon i samband med att övriga ändringar i paragrafen görs.  

4.4.17 Vissa följdändringar i patientlagen ska göras 

Bakgrund 

I patientlagens 2 kap. 3 § upprepas vårdgarantins innehåll. I bestäm-
melsen anges följande. Enligt 9 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen ska 
patienter erbjudas en vårdgaranti. Den ska innehålla en försäkran om 
att den enskilde inom viss tid får 
  

 
180 Se prop. 1993/94:149. Åligganden för personal inom hälso- och sjukvården m.m., s. 77, och 
prop. 2013/14:106. Patientlag, s. 110.  
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1. kontakt med primärvården, 

2. en medicinsk bedömning av läkare eller annan legitimerad hälso- 
och sjukvårdspersonal inom primärvården, 

3. besöka den specialiserade vården, och 

4. planerad vård. 

I 2 kap. 4 § patientlagen finns även en bestämmelse som motsvarar 
9 kap. 2 § HSL. I patientlagen har bestämmelsen följande lydelse. 
”Om vårdgarantin enligt 3 § 3 eller 4 inte uppfylls, ska patienten få vård 
hos en annan vårdgivare utan extra kostnad för patienten”. 

Utredningens förslag 

Förslag: 2 kap. 3 § patientlagen ska ändras så att paragrafen, för-
utom att upplysa om regionens ansvar att erbjuda patienter en 
vårdgaranti enligt 9 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen, har ett inne-
håll som motsvarar vad som sägs om vårdgarantins innehåll i 9 kap. 
1 a § hälso- och sjukvårdslagen.  

2 kap. 4 § patientlagen ska ändras så att den motsvarar 9 kap. 
2 § hälso- och sjukvårdslagen.  

Skäl 

Utredningen föreslår flera förändringar av vårdgarantibestämmel-
serna i 9 kap. hälso- och sjukvårdslagen. Bestämmelserna om vård-
garantin i patientlagen behöver således också ändras. Utredningen 
föreslår ändringar som innebär att bestämmelserna i patientlagen har 
motsvarande innebörd som bestämmelserna i hälso- och sjukvårds-
lagen men språkligt överensstämmer med patientlagen i övrigt. 
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5 En nära och tillgänglig vård 
med fokus på primärvården 

I detta kapitel presenteras först utredningens uppdrag och en kort 
sammanfattning av utredningens redogörelse för arbetet på området 
nära vård i delbetänkandet. Sedan beskrivs utredningens fortsatta 
arbete för att följa och stödja omställningen till en mer nära och till-
gänglig vård efter att delbetänkandet överlämnades. Därefter redogörs 
för det omställningsarbete som pågått i regioner, kommuner, hos 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt vid berörda myndig-
heter sedan utredningen lämnade delbetänkandet i juni 2021. Därefter 
presenterar utredningen sina förslag och bedömningar. Utredningens 
ambition är att med förslagen och bedömningarna i detta kapitel bidra 
till att omställningen ger patienten en stärkt ställning, se avsnitt 5.5.1 
och 5.5.2, att vårdens medarbetare upplever att det görs satsningar 
på kärnverksamhetens långsiktiga utveckling, se avsnitt 5.5.3, och att 
regioner och kommuner får fortsatt stöd från statliga myndigheter 
för att genomföra, utvärdera och följa upp omställningsarbetet med 
att göra kommunal och regional primärvård till navet i hälso- och 
sjukvården, se avsnitt 5.5.4. 

I kapitel 6 lämnar utredningen bedömningar inom områdena 
forskning, utbildning, och utveckling av hälso- och sjukvård som 
syftar till att stödja utvecklingen för en bättre kompetensförsörjning 
och kunskapsutveckling i en mer nära, evidensbaserad och tillgänglig 
vård. Även utredningens förslag om en utökad vårdgaranti i kapitel 4 
stöder omställningen till en mer nära och tillgänglig primärvård. 
I kapitel 7 finns förslag som stöder omhändertagandet inom primär-
vården av barn och unga med psykisk ohälsa. 
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5.1 Utredningens uppdrag  

Utvecklingen av och arbetet med en mer nära vård med fokus på pri-
märvården är, enligt direktivet, en prioriterad fråga för regeringen. 
Regeringen har för avsikt att fortsätta stödja hälso- och sjukvårdens 
utveckling av en nära vård så att arbetet ska kunna fortgå med kraft 
och intensitet. Utredningen ska enligt direktivet 

– följa arbetet i regioner och kommuner vad gäller utvecklingen av 
en mer nära vård, med fokus på primärvården,  

– föreslå ändamålsenliga och kostnadseffektiva insatser för hur reger-
ingen och statliga myndigheter kan fortsätta stödja utvecklingen 
av den nära vården, och  

– lämna nödvändiga författningsförslag.1 

I ett tilläggsdirektiv fick utredningen i uppdrag att arbeta vidare med 
och lämna nödvändiga författningsförslag kring vissa av de bedöm-
ningar som gjordes i utredningens delbetänkande Vägen till ökad till-
gänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan (SOU 2021:59). En 
del av de områden som ingår i tilläggsdirektivet hanteras i detta kapi-
tel. Det handlar om att göra patienten delaktig i tidsbokning för vård.2 

5.2 Sammanfattning av området nära vård 
i utredningens delbetänkande 

Utredningen konstaterade i delbetänkandet att omställningen är i sin 
linda och att det pågår utvecklingsarbeten runt om i landet på både 
lokal, regional och nationell nivå med insatser och åtgärder som ännu 
inte utvärderats eller följts upp. I delbetänkandet lyftes vikten av att 
de insatser och åtgärder som pågår inom ramen för omställningen 
bidrar till de tre målen ökad tillgänglighet, ökad kontinuitet och ökad 
delaktighet och att resurser behöver avsättas lokalt för utvärdering 
och uppföljning. Utredningen beskrev att patientkontraktets ingå-
ende delar skulle kunna stärka delaktighet och personcentrering om 
det fungerar som ett samordnande paraply för patientens hela vård-

 
1 Dir. 2020:81. Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården, s. 8–9. 
2 Dir. 2021:107. Tilläggsdirektiv till Delegationen för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 
(S 2020:12). 
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kedja för en eller flera sjukdomar. Att digitaliseringen kan öka till-
gängligheten och stärka patientens ställning framhölls, men det be-
skrevs också att det finns ett behov av att forskningen stärks på om-
rådet för att belysa digitaliseringens risker, dess kostnadseffektivitet 
och hur vi på bästa sätt tar till vara digitaliseringens goda effekter för 
patienter, vårdens medarbetare och hälso- och sjukvårdssystemet i 
stort. I och med utvecklingen av de digitala läkarbesöken i vården 
påpekade utredningen behovet av mer kunskap och forskning om 
när och hur digitala vårdbesök är lämpliga och effektiva.3 

Utredningen framhöll att god samverkan mellan olika vårdnivåer 
och olika huvudmän för hälso- och sjukvården stärker tillgänglighet, 
kontinuitet och delaktighet. God samverkan exemplifierades i del-
betänkandet med digital specialistkonsult mellan primärvård och spe-
cialiserad vård, närsjukvårdsteam och virtuella hälsorum i glesbygd. 
Involvering av patienter och närstående i utveckling och utformning 
av vården medför en vård som är bättre anpassad efter behov och mål-
grupp och ökar förutsättningarna för patientnöjdhet och effektiv vård.4  

För att det samlade arbetet i omställningen till en nära vård ska 
kunna ge de önskade effekterna av ökad tillgänglighet, ökad konti-
nuitet och ökad delaktighet, konstaterade utredningen vikten av att 
berörda aktörer på alla nivåer har kunskap om varandra och varand-
ras uppdrag och arbete. Behovet av forskning på omställningen be-
lystes. Inga förslag eller bedömningar om den nära vårdens omställ-
ning lämnades i delbetänkandet.5 

5.3 Utredningens fortsatta arbete efter 
delbetänkandet  

Det huvudsakliga arbetet för att ställa om till en mer nära och till-
gänglig vård pågår både i regioner och kommuner. Det är angeläget 
att insatser från nationellt håll stöder redan pågående utvecklings-
arbete, något som utredningen vill måna om i bedömningar och för-
slag på ändamålsenliga och kostnadseffektiva insatser som regeringen 
och myndigheter kan göra för att fortsatt stödja kommunernas och 
regionernas omställningsarbete. Omställningsarbetet pågår i regioner 
och kommuner liksom det nationella utvärderings- och uppfölj-

 
3 SOU 2021:59. Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan. 
4 SOU 2021:59. Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan. 
5 SOU 2021:59. Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan. 
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ningsarbetet av omställningen. Socialstyrelsen har i uppdrag att följa 
upp och stödja regionerna och kommunerna fram till och med 2023.6 
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska enligt tilläggsuppdrag 
utvärdera omställningen fram till och med år 2025. Enligt tilläggs-
uppdraget ska myndigheten genomföra kartläggningar av patientens 
tillgång till fast läkarkontakt. Kartläggningen ska göras årligen och 
vara kvantitativ. Myndigheten ska därutöver analysera graden av mål-
uppfyllnad avseende de nationella målen om fast läkarkontakt.7 

Flera olika förslag och bedömningar från statliga utredningar, reger-
ingen och dess myndigheter relaterar till den här utredningens upp-
drag om att stödja regionernas och kommunernas omställning till den 
nära vården. Utredningen menar att det är viktigt att regeringen och 
myndigheterna samordnar sig och sina insatser för att på bästa sätt 
kunna stödja regioner och kommuner i omställningsarbetet. Utred-
ningen har under arbetets gång haft dialog och möten med företrä-
dare för myndigheter och utredningar med uppdrag som också ska 
stödja omställningen till en mer nära vård. 

För att stödja och sprida information om utvecklingsarbete med 
gott resultat för tillgängligheten inom primärvården arrangerade ut-
redningen ett möte med goda exempel 16 november 2021 där tre regio-
nala exempel presenterades, se kapitel 8, avsnitt 8.3.3. 

5.3.1 Inhämtning av information och synpunkter 

Utredningen har träffat nyckelpersoner för omställningen till nära vård 
i några regioner och hos SKR. Utredningen har också deltagit i möten 
med SKR:s nära vårdteam och SKR:s nätverk med regionala repre-
sentanter och företrädare för forskning och utbildning inkluderande 
företrädare för några universitetssjukvårdsenheter. Utredningen har 
även träffat företrädare för Svensk förening för allmänmedicin och 
Svensk Primärvårdsförening. Därutöver har utredningen haft möten 
med representanter från Socialstyrelsen och Myndigheten för vård- 
och omsorgsanalys som arbetar med myndigheternas nära vårdarbete. 

Utredningen har fått två delvis olika bilder. Den ena bilden är att 
arbetet pågår på bred front, det finns målbilder som är framtagna 

 
6 Regeringsbeslut S2019/03056/FS. Uppdrag angående uppföljning av primärvård och uppfölj-
ning av omställningen till en mer nära vård. 
7 Regeringsbeslut S2020/03320. Ändring av uppdraget att utvärdera omställningen i hälso- och 
sjukvården till en god och nära vård. 
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tillsammans av region och kommuner i en majoritet av länen. Projekt 
och pilottester pågår och startas upp för att exempelvis testa nya 
arbetssätt som organiseras under ”nära vårdkonceptet”. Den andra 
bilden är att vårdens kärnverksamhet inte märkt av några effekter av 
omställningsarbetet. Bristen på specialister i allmänmedicin är tydlig 
och medarbetarna i primärvårdsverksamheterna märker inte av de 
medel som går till omställningen eller att primärvården på något sätt 
stärkts. Primärvårdsforskningen uppfattas som svag i dag och behöver 
stärkas. 

5.3.2 Workshop om nära vård med delegationen 

Utredningen anordnade en workshop med utredningens rådgivande 
delegation 21 oktober 2021. Syftet med workshopen var att utifrån 
olika inspel skapa en bild av hur den nära vården bör se ut 2027 och 
komma fram till vad denna utredning kan göra utöver det som redan 
görs av andra aktörer. Till stöd för diskussionen hade delegationen 
fyra externa inspiratörer. Inför workshopen tog utredningen även 
emot synpunkter från tre personer ur utredningens rådgivande dele-
gation. 

I workshopen berördes följande frågeställningar: Behövs en tyd-
ligare nationell målbild för den nära vården 2027? Bör en sådan mål-
bild i så fall utgå från patienten? Vilka är de viktigaste mätbara målen 
och indikatorerna för uppföljning årsvis? Vad kan utredningen, reger-
ingen och myndigheterna göra för ökad tillgänglighet, kontinuitet 
och delaktighet i primärvården? Vilka inspel är viktigast att utred-
ningen går vidare med? Vad kan regeringen och myndigheterna göra 
för att stödja omställningen till den nära vården ytterligare? 

Under workshopen framkom att de patienter som kan och vill ofta 
är beredda på att ta mer eget ansvar för sin vård om rätt förutsätt-
ningar ges. En sådan förutsättning skulle vara att som patient kunna ta 
del av en samlad överblick över sin planerade vård och råd om egen-
vård på ett och samma ställe, gärna digitalt. En namngiven fast kon-
takt i vården är viktigt för patienten, antingen fast vårdkontakt eller 
fast läkarkontakt. För patienten är det viktigaste att det ska finnas 
någon där som kan stödja i att samordna patientens olika vårdkon-
takter. Teamarbetet tillsammans med patienten är viktigt och att följa 
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upp patientens upplevelser av vården med patientrapporterade mått 
(Patient Reported Experience Measures, PREM). 

Andra reflektioner och frågor som lyftes men inte besvarades under 
workshopen var: Kan vi låta triagera vissa direkt till specialiserad vård? 
Kombinationstjänster mellan fler huvudmän – hur kan det stimuleras? 
Patientens olika hälsoappar – ska det och hur ska det i så fall integ-
reras i patientens vård och journal?  

Patientkontrakt som begrepp upplevdes inte helt rätt, kanske ska 
det avvecklas eller utvecklas? Det man vill åstadkomma med patient-
kontraktet handlar mer om att skapa förutsättningar för samord-
ningen av patientens vård och att patienten ska veta och se sin pla-
nerade vård, vilket ska bidra till att patienten blir mer medskapare av 
vården. Under workshopen föreslogs att utredningen bör påverka 
utvecklingen av patientkontrakt så att patientens kontakter och kom-
munikation med vården blir lättare tillgänglig och visualiseras på ett 
och samma ställe, gärna digitalt. Det framhölls att ersättningsfrågan 
för nätläkarna behöver lösas nationellt, liksom att patienten borde få 
kunna välja slutenvård i hela Sverige och få omkostnader betalda. 

Så vill patienterna ha det år 2027 

Hur vill patienterna att vården ska fungera 2027? Den målbild som 
är framtagen av utredningen, efter inspiration från delegationens work-
shop och efter synpunkter framkomna vid möten med utredningens 
referensgrupp med patient- och närståendeorganisationer, presente-
ras nedan. Utredningen lämnar inte bedömningar och förslag kopp-
lat till alla förändringar som beskrivs här men i överväganden och 
förslag om förändringar av vården är det lärorikt och viktigt att utgå 
från hur patienterna vill att det ska fungera. Denna målbild kan vara 
ett komplement till regeringens målbild om att patienten ska få en 
god, nära och samordnad vård som stärker hälsan. Patienten ska också 
vara delaktig utifrån sina förutsättningar och preferenser.  
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Så vill jag att vården ska fungera år 2027  

I mars 2015 konstaterade läkarna att jag insjuknat i en kronisk 
bindvävssjukdom. Sedan dess har jag haft otaliga kontakter med 
vården. Inte bara på grund av min kroniska diagnos utan också 
för att få hjälp med sådana hälsobekymmer som vi alla drabbas av 
då och då. Genom de många kontakterna med vården har jag lärt 
känna den ganska väl och jag kan se att den förändrats ganska 
mycket sedan jag blev sjuk, inte minst de senaste fem åren. Nu, 
2027, upplever jag faktiskt att den fungerar på det sätt jag har öns-
kat under alla dessa år. 

De jag träffar i vården nu möter mig med full respekt för min 
egen kunskap om mig och min sjukdom. Jag har ett ”eget” vård-
team vid Närvården Lugnet som jag oftast har kontakt med och 
de låter mig ansvara för de delar av vården jag själv kan göra 
utifrån mina förutsättningar. De låter mig ingå i teamet på mina 
villkor och med mina resurser. Samtidigt tar de fullt ansvar för att 
stödja mig, ge mig råd om och ordna de undersökningar och be-
handlingar jag behöver, oavsett om dessa ska göras på Lugnet eller 
på sjukhuset och oavsett om jag behöver ligga kvar på sjukhuset 
eller ej. Det gör att jag är välinformerad och äntligen kan känna mig 
lugn och trygg med min vård. 
 

Lättillgänglig information samlat och digitalt 

Nuförtiden går det lätt och snabbt att få kontakt med både Lugnet 
och sjukhusklinikerna de gånger jag behöver. Oftast loggar jag in 
och kontaktar dem digitalt, men ibland ringer jag. Om de inte kan 
svara ringer de alltid tillbaka inom utlovad tid och kan de inte 
erbjuda mig den vård jag behöver hjälper Lugnet mig vidare till 
rätt mottagning. Jag har ju min fasta läkare på Lugnet som min när-
maste kontakt, men jag har även andra fasta vårdkontakter från 
olika yrkesgrupper vid andra kliniker som jag har regelbunden 
kontakt med på grund av min kroniska sjukdom. De vårdkon-
takterna håller Lugnet och min fasta läkare informerade så att jag 
alltid i första hand kan vända mig till Lugnet. Jag känner att 
Lugnet är navet i min vård. Jag hittar lätt mina fasta vårdkontakter 
när jag loggar in på min samlade digitala översikt på 1177.se. Varje 
år får jag en fråga om jag är nöjd eller vill byta fasta vårdkontakter. 
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I min digitala översikt finns bland annat vårdplanen för min kro-
niska sjukdom. Den betyder verkligen mycket för mig. Jag kan ju 
läsa min journal på nätet också, men det är inte samma sak. Vård-
planen är verkligen ”min”. Både jag och mina vårdgivare använder 
och uppdaterar den. I den kan vi utbyta information och ställa frå-
gor och få svar oberoende av tid och rum. I vårdplanen finns också 
råd om egenvård och beskrivning av förebyggande insatser som 
jag själv kan göra för att behålla och förbättra min hälsa. I min 
digitala översikt finns kommande aktiviteter med inlagda tider för 
alla mina vårdkontakter. Jag har även gett tillåtelse till mina när-
maste anhöriga att ta del av innehållet i den digitala översikten, 
det underlättar både för mig och dem att de förstår och känner sig 
delaktiga i min vård och hälsa. 
 

Tiden för vård kan påverkas 

När en ny insats ska planeras in kan jag antingen boka tiden själv 
eller också stämmer vården av lämpliga tider med mig och åter-
kommer med bekräftelse. Jag får alltid besked om kommande tid 
senast 14 dagar efter att den kommande vårdinsatsen beslutades. 
Och jag får alltid en påminnelse per mejl eller SMS några dagar 
innan den aktuella tidpunkten. 

Lugnet erbjuder både digitala och fysiska vårdkontakter. 
Många gånger räcker det med chatt- eller videokontakt men för 
enklare undersökningar och behandlingar går jag till Lugnet. Det 
känns som de ger mig den tid jag behöver för olika frågor och 
bedömningar och jag behöver inte boka nya besök för varje enskilt 
problem. I mitt vårdteam ingår både läkare, sjuksköterskor och 
andra yrkespersoner så jag får oftast hjälp där även med mina lite 
mer komplicerade besvär. 

För det mesta kan de ordna en medicinsk bedömning samma 
dag om det är mer akut och numera har de öppet för enklare vård 
även på helgerna. Några gånger har jag faktiskt inte kunnat ta mig 
dit. Då har de skickat hem någon från det mobila teamet till mig, 
och det mobila teamet har full tillgång till min journal och vård-
plan så att de är uppdaterade på min sjukdomshistoria när de 
kommer hit. Och min fasta läkare på Lugnet kan se resultaten av 
alla mina vårdkontakter oavsett var jag fått min vård. 
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Delaktig i vården 

Jag är själv lite överraskad över hur fort jag vant mig vid och lärt 
mig uppskatta att sköta mycket av provtagning och övervakning 
kring min hälsa och sjukdom här hemma. Jag har min aktivitets-
klocka, telefon, våg och blodtrycksmätare som tillsammans med 
några ytterligare apparater hjälper mig att mäta sömn, puls, syre-
mättnad, hjärtrytm, blodsocker och blodtryck med mera. Jag loggar 
in och laddar upp mina värden i min digitala översikt via några olika 
appar så att mitt vårdteam kan bedöma dem och föreslå åtgärder 
om det behövs.  

Jag får återkoppling när de bedömt uppgifterna jag laddade 
upp och de brukar så gott som alltid ge mig råd om vad jag själv 
kan göra för att leva och må så bra som möjligt utifrån mitt hälso-
läge och mina mål och förutsättningar. De kommer inte med pek-
pinnar eller moralpredikningar och har inga fördomar om mig som 
person, så för det allra mesta blir jag både inspirerad och moti-
verad att försöka förbättra min hälsa lite ytterligare. Det är ju inte 
alltid så lätt när man är kroniskt sjuk som jag och vissa dagar är 
svårare än andra. Men de är bra på att hjälpa mig att försöka se till 
det friska och positiva i stället för att bara fokusera på min sjuk-
dom. 

Min sjukdom gör att jag behöver ha ganska många kontakter 
även med andra kliniker än Lugnet. Och nu känns det faktiskt som 
att vården äntligen hänger ihop och flyter på utan gränser eller 
konstiga glapp eller stopp. Både jag och mina barn har ju tyvärr 
haft ganska många kontakter med vården genom åren på grund 
av oklarheter. Men nu känns det som att olika mottagningar, kli-
niker och sjukhus har lyckats få ihop sina olika it-system och att 
de kan samarbeta mycket bättre än tidigare. Och de har bättre 
koll på och förståelse för mina behov och min totala livssituation. 
Jag får dessutom ofta besvara frågor digitalt om min upplevelse av 
vården, vad jag tycker är viktigt och hur jag anser att vården kan 
utvecklas och förbättras. Så jag vågar påstå att jag får den vård jag 
behöver när jag behöver den och hos den vårdgivare jag väljer. Och 
det gäller både i primärvården och vid de olika specialistenheterna 
på sjukhusen. Jag vet att jag får hjälp av min region att komma dit 
jag vill om jag skulle känna att jag vill eller behöver vård av någon 
annan än de jag nu går hos. Av nyfikenhet tittade jag nyligen i det 
nationella vårdsöksystem som kom för några år sedan och som 
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kan vara till hjälp för mig och mina fasta vårdkontakter om jag 
skulle behöva vård snabbare än i min hemregion. Men jag konsta-
terade snart att jag inte kände några behov att söka mig någon 
annanstans än där jag går nu. Jag är mycket nöjd med de kontak-
ter jag har och den fina vård jag får.  

5.4 Omställningens pågående arbete 

I utredningens delbetänkande presenteras en redovisning av bak-
grunden till omställningen, en nulägesbild med då pågående statliga 
utredningar med beröringspunkter med omställningen till en god 
och nära vård samt de två propositioner8 med fokus på primärvården 
som det fattats beslut om fram till delbetänkandets överlämnande i 
juni 2021. I delbetänkandet finns även en sammanställning av Social-
styrelsens och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys uppdrag 
och rapportering relaterade till nära vård, liksom en beskrivning av 
statens överenskommelser med SKR om en god och nära vård för 
åren 2019–2021. I detta avsnitt redovisas överskådligt vilket arbete som 
gjorts och görs av regioner, kommuner, SKR, statliga myndigheter 
och regeringen efter att utredningen lämnade sitt delbetänkande. 

5.4.1 Regionernas handlingsplaner för fast läkarkontakt 
och patientkontrakt 

Fast läkarkontakt i överenskommelser 

I enlighet med överenskommelsen om en god och nära vård mellan 
staten och SKR för 2021 har regionerna i samråd med kommunerna 
tagit fram handlingsplaner för hur målen om kontinuitet, fast vård-
kontakt och fast läkarkontakt ska uppnås i primärvården. För att skapa 
en bättre och mer personcentrerad samordning i vården har regio-
nerna som en del i det arbetet även haft i uppdrag att under 2021 
upprätta handlingsplaner för införandet av patientkontrakt.9 Enligt 

 
8 Prop. 2017/18:83. Styrande principer för hälso- och sjukvården och en förstärkt vårdgaranti i 
primärvården och prop. 2019/20:164. Inriktningen för en nära och tillgänglig vård – en primär-
vårdsreform. 
9 God och nära vård 2021 – En omställning av hälso- och sjukvården med primärvården som nav, 
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner. 
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anvisningar från SKR kunde de två handlingsplanerna med fördel 
slås ihop till en och samma handlingsplan.10  

Målen om att öka andelen med fast läkarkontakt i befolkningen 
finns i överenskommelsen om god och nära vård för både 2021 under 
området Stöd till relationsskapande och ökad kontinuitet i vården och 
för 2022 under området Insatser för att öka kontinuiteten och rela-
tionsskapande i hälso- och sjukvården. Målen innebär följande: 

• Senast vid utgången av 2022 ska andelen i befolkningen som har 
en namngiven fast läkarkontakt i primärvård utgöra minst 55 pro-
cent. Samtidigt ska en 20-procentig ökning av kontinuitetsindex 
till läkare samt kontinuitetsindex för patientens totala kontakter 
ha skett i regionen. 

• För dem i befolkningen som bor på ett särskilt boende för äldre 
och som där får sin huvudsakliga hälso- och sjukvård ska andelen 
som har en fast läkarkontakt utgöra minst 80 procent vid utgången 
av 2022 samtidigt som en betydande ökning av kontinuitetsindex 
till läkare ska ha skett. 

Regionerna lämnade in handlingsplanerna till Socialstyrelsen i septem-
ber 2021. I handlingsplanerna skulle uppdrag, ansvar och befogen-
heter för fast läkarkontakt utifrån lokala behov och förutsättningar 
definieras. Regionerna skulle enligt överenskommelsen även utar-
beta rutiner för dokumentation och registrering av uppgifter om en 
patients fasta läkarkontakt och fasta vårdkontakt, så att datainsamling 
kan ske effektivt och likvärdigt i syfte att kunna följa den nationella 
utvecklingen löpande och över tid. Det fanns dock inget krav på att 
de regionalt utarbetade rutinerna för dokumentationen finns presen-
terade i handlingsplanen.11 

I september 2021 har även regionerna tillsammans med de Regio-
nala samverkans- och stödstrukturerna (RSS) för kommunerna läm-
nat en delredovisning till Socialstyrelsen om genomförda insatser, 
uppnådda resultat och användning av medlen inom överenskommel-
sen om god och nära vård.12 

 
10 SKR. 2021. Vägledning – Underlag för handlingsplan Nära vård 2021. 
11 God och nära vård 2021 – En omställning av hälso- och sjukvården med primärvården som nav, 
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner. 
12 God och nära vård 2021 – En omställning av hälso- och sjukvården med primärvården som nav, 
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner. 



95/22 Svar på remiss - Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22)  - KS2022/1251-2 Svar på remiss - Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22)  : SOU 2022_22 Vägen till ökad tillgänglighet.pdf

En nära och tillgänglig vård med fokus på primärvården SOU 2022:22 

244 

Inom ramen för Socialstyrelsens pågående regeringsuppdrag om 
att följa upp det regionala och lokala omställningsarbetet ska myn-
digheten ta emot handlingsplaner och delredovisningar från regionerna 
samt redovisningarna från RSS och redogöra för uppföljningen i en 
delrapportering 30 augusti 2022.13 

Patientkontrakt i överenskommelser 

Redan 2017 pågick en av regeringen finansierad pilotverksamhet med 
patientkontrakt. Region Kalmar län, Region Halland och Region Norr-
botten genomförde projektet under 2017.14 Sedan 2018 har patient-
kontrakt ingått i olika överenskommelser mellan staten och SKR. 

I det nu pågående införandet ska regionerna inkludera patient-
kontraktet i kunskapsstyrningen och ge information och utbildning 
till personal för spridning av patientkontrakt. Därutöver ska regio-
nerna bidra till utvecklingen av rutiner för dokumentation av patient-
kontrakt i lokala it-stöd samt för anslutning till tjänster i den natio-
nella tjänsteplattformen.15 I överenskommelsen om den nära vården 
för 2022 beskrivs patientkontrakt på följande sätt:  

Patientkontrakt är en gemensam överenskommelse mellan patient och 
vårdgivare som säkerställer delaktighet, samordning, tillgänglighet och 
samverkan, med patientens perspektiv som utgångspunkt. Patientkontrakt 
kan finnas i alla delar av vården – oavsett organisationsform. Det ska 
stödja relationen mellan patienten och vården, och avser en samman-
hållen planering över patientens samtliga vård- och omsorgskontakter 
som bland annat ska kunna visualiseras digitalt via 1177 Vårdguiden. 
I första hand ska patientkontrakt erbjudas patienter med omfattande 
och komplexa vårdbehov.16 

Genom överenskommelserna om en god och nära vård har regio-
nerna och kommunerna fått medel till utvecklingsområdet Nära vård 
där införandet av patientkontrakt är en del. Även SKR har inom ramen 
för överenskommelsen fått medel för att stödja regionerna i deras 

 
13 Regeringsbeslut S2019/03056/FS. Uppdrag angående uppföljning av primärvård och uppfölj-
ning av omställningen till en mer nära vård och Regeringsbeslut S2020/03319/FS. Insatser för 
att stödja omställningen i hälso- och sjukvården till en god och nära vård. 
14 Region Halland, Landstinget i Kalmar län och Region Norrbotten. 2018. Patientkontrakt, 
Slutrapport januari 2018, Samarbetsprojekt i tre landsting/regioner. 
15 God och nära vård 2022 – En omställning av hälso- och sjukvården med primärvården som nav, 
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner. 
16 God och nära vård 2022 – En omställning av hälso- och sjukvården med primärvården som nav, 
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner. 
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utveckling av arbetssätt och rutiner för en strukturerad dokumen-
tation av patientkontrakt i lokala it-stöd samt att ansluta till tjänster 
i den nationella tjänsteplattformen.17 SKR ska även nationellt sam-
ordna arbetet med digitalisering av hälso- och sjukvård utifrån reger-
ingens och SKR:s gemensamt framtagna Vision e-hälsa 2025. Inom 
ramen för SKR:s arbete med införandet av patientkontrakt gavs 
Inera i uppdrag att genomföra en förstudie för framtagandet av en digi-
tal lösning för sammanhållen planering. Förstudien presenterades i 
mars 2020, se avsnitt 5.5.1.18 

5.4.2 SKR om sitt och medlemmarnas arbete 
med omställningen 

Enligt SKR har intresset för omställningen av hälso- och sjukvården 
till en mer nära vård varit högt trots pågående pandemi. Ett tecken 
på det stora intresset är enligt SKR det höga deltagandet i SKR:s 
Ledarskapsprogram Nära vård som SKR erbjuder chefer, ledare och 
förtroendevalda i syfte att öka kunskaperna om att leda storskaliga 
förändringar i komplexa miljöer. Programmet har haft cirka 3 000 del-
tagare under 2021 och till våren 2022 har cirka 1 500 personer anmält 
sig.19 I mars 2022 påbörjade SKR ett pilotprogram för regiondirek-
törer och kommundirektörer i samma län som tillsammans med sina 
ledningsgrupper ska skapa en arena i syfte att stärka systemledningen 
och tydliggöra högsta ledningarnas roll i omställningen.20 

Aktiviteter för att utveckla den nära vården pågår i kommuner 
och regioner tillsammans men också hos var och en för sig. Andra 
delar av välfärden så som exempelvis skola och samhällsplanering in-
tresserar sig för vad nära vård är och hur det påverkar deras verksam-
heter. SKR menar att rörelsen är igångsatt, men att det finns ett stort 
behov av fortsatt finansiellt stöd och stöd till verksamhetsutveck-
ling. SKR har finansierat olika studier och rapporter om utvärdering 
och uppföljning av den nära vården och organisationen har fortsatt 

 
17 God och nära vård 2021 – En omställning av hälso- och sjukvården med primärvården som 
nav, Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner och God och nära 
vård 2022 – En omställning av hälso- och sjukvården med primärvården som nav, Överenskom-
melse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner. 
18 Inera. 2020. Förstudie om sammanhållen planering via 1177 Vårdguiden – Behov och lösning-
förslag för ökad delaktighet och samskapande Slutrapport förstudie 2020-02-28. 
19 SKR. 2021. Delrapport av överenskommelsen, God och nära vård 2021 – En omställning av 
hälso- och sjukvården med primärvården som nav. 
20 Skriftlig information från SKR, 2022-02-23. 
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att arrangera forum för erfarenhetsutbyte, utbildningar och dialoger 
riktade till sina medlemmar. SKR fortsätter stötta regionerna att integ-
rera patientkontrakt i omställningen till en nära vård och menar att 
patientkontraktet binder samman några av vårdens största utmaningar: 
delaktighet, tillgänglighet, samverkan och samordning.21  

5.4.3 Socialstyrelsen stöder och följer upp omställningen 

Övergripande om omställningen 

Socialstyrelsen menar att vissa delar i omställningen har försvårats 
under pandemin. På andra områden har utvecklingen gått framåt. 
Fler kommuner än tidigare redovisar att man har en gemensam mål-
bild med regionen och Socialstyrelsen menar att det går att se en ut-
vecklad förståelse och samverkan mellan kommuner och regioner 
som är en bra grund för det fortsätta omställningsarbetet. Att ta fram 
lokala målbilder för omställningen på politisk- och tjänstemannanivå 
har också varit ett krav för att få ta del av medlen i överenskom-
melsen.22 

Socialstyrelsen ser ett fortsatt fokus på nya arbetssätt i regioner 
och kommuner och att det pågår en snabb utveckling av digitaliseringen. 
Insatser för förbättrad kompetensförsörjning fortsätter i regionerna, 
så som uppgiftsväxling, utökat antal tjänster för läkares specialiser-
ingstjänstgöring (ST-tjänster) i allmänmedicin, ledarskapsutbildnings-
insatser och arbeten för förbättrad arbetsmiljö.23  

Socialstyrelsen menar att omställningen kommer att ta tid och att 
primärvården behöver stärkas för att kunna vara navet i vården. Stra-
tegier och målbildsarbete behöver leda till en stärkt primärvård både 
i kommuner och regioner. Digitala tjänster som utvecklas behöver 
underlätta samarbetet både mellan vårdgivare och mellan huvudmän. 
De digitala tjänsterna behöver också anpassas så att de inte försvårar 
tillgängligheten för vissa grupper.24 

 
21 SKR. 2021. Delrapport av överenskommelsen, God och nära vård 2021 – En omställning av 
hälso- och sjukvården med primärvården som nav. 
22 Socialstyrelsen. 2021. Uppföljning av omställningen till en mer nära vård 2020 – Utvecklingen 
i regioner och kommuner samt förslag på indikatorer. 
23 Socialstyrelsen. 2021. Uppföljning av omställningen till en mer nära vård 2020 – Utvecklingen 
i regioner och kommuner samt förslag på indikatorer. 
24 Socialstyrelsen. 2021. Uppföljning av omställningen till en mer nära vård 2020 – Utvecklingen 
i regioner och kommuner samt förslag på indikatorer. 
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Utmaningar med att följa upp fast läkarkontakt 

Socialstyrelsen ser att det fortfarande skiljer sig åt mellan regionerna 
vad gäller möjligheterna att följa upp fast läkarkontakt och fast vård-
kontakt i vården.25 Socialstyrelsen konstaterade redan 2020 i rappor-
ten Att följa utvecklingen av fast läkarkontakt att det fanns utmaningar 
med att kvantitativt följa utvecklingen av fast läkarkontakt såväl i 
regionerna som på nationell nivå. Detta hänger delvis samman med 
att begreppet fast läkarkontakt tolkas olika av olika aktörer och att 
det saknas en nationell samsyn om hur det ska dokumenteras i regio-
nernas informationssystem. Det saknas även en samsyn mellan regio-
nerna om hur begreppet ska tolkas. Det görs även överlappningar mel-
lan fast vårdkontakt och fast läkarkontakt och i flera regioner likställs 
fast läkarkontakt med den läkare som patienten är listad hos eller 
blivit tilldelad.26 

Socialstyrelsen menar att det är tekniskt möjligt att dokumentera 
listning på namngiven läkare men ställer sig tveksam till dokumen-
tationens kvalitet som anses bristfällig och icke heltäckande. För att 
göra det möjligt att följa utvecklingen av fast läkarkontakt på nationell 
nivå behövs, enligt Socialstyrelsen, ett informatikarbete. I informa-
tikarbetet behöver, enligt Socialstyrelsen, regionernas (i september 
2021) framtagna handlingsplaner för arbetet med fast läkarkontakt, 
fast vårdkontakt och kontinuitet beaktas, se avsnitt 5.4.1. Socialsty-
relsen har för avsikt att följa upp och redovisa tidigare genomförd 
undersökning för att kunna följa utvecklingen av fast läkarkontakt.27 

Stödmaterial för arbetet om fast läkarkontakt 

Regeringen angav i proposition 2019/20:164 Inriktningen för en nära 
och tillgänglig vård – en primärvårdsreform att ett kunskapsstöd som 
stöder verksamheter och vårdgivare att fördela patienter på funk-
tionen fast läkarkontakt är mer lämpligt än att ta fram en reglering 
av hur många patienter en fast läkarkontakt kan ansvara för. Med 
rådande brist på specialister i allmänmedicin menade regeringen att 
det kan ifrågasättas vad en reglering skulle betyda för primärvården 
utifrån ett medarbetar- och arbetsmiljöperspektiv. Eftersom antalet 

 
25 Socialstyrelsen. 2021. Uppföljning av omställningen till en mer nära vård 2020 – Utvecklingen 
i regioner och kommuner samt förslag på indikatorer. 
26 Socialstyrelsen. 2020. Att följa utvecklingen av fast läkarkontakt. 
27 Socialstyrelsen. 2020. Att följa utvecklingen av fast läkarkontakt. 
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patienter per fast läkare är beroende av många olika parametrar och 
överväganden som påverkas av den kontext man verkar i, exempelvis 
parametrar som vårdtyngd och läkarens erfarenhet, beskrev regeringen 
att den såg risker med att arbetssituation och arbetsmiljö skulle kunna 
försämras i primärvården med en författningsreglering. Socialstyrel-
sen fick därmed i uppdrag av regeringen att ta fram ett kunskapsstöd 
som stöder verksamheter och vårdgivare att fördela patienter på funk-
tionen fast läkarkontakt.28 

Uppdraget har genomförts och resultatet sammanfattas nedan. 

Ett stöd i vård- och hälsocentralernas kvalitetsarbete 

Socialstyrelsen har, för arbetet med fast läkarkontakt, tagit fram stöd-
material som vänder sig till regioner, vårdgivare, verksamhetschefer 
och vårdpersonal i primärvården. Underlagen kan vara ett stöd i vård- 
eller hälsocentralernas systematiska kvalitetsarbete för att utveckla 
arbetssätt, fördela och dimensionera antalet patienter per fast läkar-
kontakt. Materialet kan även bidra till dialog och reflektion med med-
arbetare om begreppet kontinuitet och dess innebörd. Materialet 
består av fyra delar: 

• Vägledning – Stöd för arbetssättet fast läkarkontakt är tänkt att öka 
kunskapen om funktionen och arbetssättet med fast läkarkon-
takt. Med vägledningen vill Socialstyrelsen bidra till att öka kon-
tinuiteten i primärvården och öka antalet med fast läkarkontakt.29 

• Meddelandeblad – Fast läkarkontakt m.m. med syftet att öka kun-
skapen om reglerna och förarbetena till regleringen av fast läkar-
kontakt.30 

• Material för utveckling av funktionen fast läkarkontakt, ett reflek-
tionsmaterial om arbetssättet fast läkarkontakt som innehåller 
verksamhetsnära reflektionsfrågor för planeringsmöten och arbets-
platsträffar och som syftar till att involvera medarbetarna i verk-
samhetsnära frågor.31  

 
28 Prop. 2019/20:164. Inriktningen för en nära och tillgänglig vård – en primärvårdsreform s. 94–95; 
regeringsbeslut S2019/03056/FS. Uppdrag angående uppföljning av primärvård och uppföljning 
av omställningen till en mer nära vård; regeringsbeslut S2020/03319/FS. Insatser för att stödja 
omställningen i hälso- och sjukvården till en god och nära vård. 
29 Socialstyrelsen. 2022. Stöd för funktionen och arbetssättet med fast läkarkontakt. 
30 Socialstyrelsen. 2021. Meddelandeblad – Fast läkarkontakt m.m. 
31 Socialstyrelsen. 2021. Material för utveckling av funktionen fast läkarkontakt. 
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• Planeringsverktyg – Stöd för funktionen och arbetssättet med fast 
läkarkontakt, ett verktyg för dimensionering av fast läkarkontakt 
som syftar till att underlätta kartläggning, analys och planering 
för fast läkarkontakt utifrån vårdenhetens förutsättningar, läkar-
resurser och patienternas vårdbehov.32 

Socialstyrelsen har skickat stödmaterialet på remiss för synpunkter 
varefter uppdateringar är gjorda. I januari 2022 publicerades den fär-
digställda vägledningen God och nära vård – vägledning, Stöd för 
funktionen och arbetssättet med fast läkarkontakt på Socialstyrelsens 
webbsida.33 Utredningen presenterade det remitterade utkastet av 
stödmaterialet för kontaktpersoner i regionerna i samband med det 
möte om goda exempel om primärvården som utredningen anordnade 
16 november 2021.  

Utveckling av indikatorer för uppföljning av omställningen 
till en mer nära vård  

Socialstyrelsen presenterade i rapporten Uppföljning av omställningen 
till en mer nära vård 2020 ett utvecklat förslag på indikatorer för att 
kunna följa hur omställningen påverkar hälso- och sjukvården. Där 
ingår drygt 100 indikatorer och andra mått. För att underlätta en 
överblick och ingång valde Socialstyrelsen ut en delmängd indika-
torer, som kallas kärnindikatorer. Därtill identifierades andra centrala 
mått som spelar stor roll för omställningen. Socialstyrelsen fokuse-
rade främst på resultatmått, dels för att det stöds i överenskommel-
sen om nära vård dels för att begreppet nära vård inte är nationellt 
definierat efter vad som ska göras utan snarare ses som ett förhåll-
ningssätt. Trots att Socialstyrelsen identifierade indikatorer anser 
myndigheten att det är svårt att veta om de uppmätta värdena för de 
olika indikatorerna är direkta resultat av insatserna eller föränd-
ringarna som gjorts i regioner och kommuner inom omställningen. 
Uppföljningen med de nationella indikatorerna bör kombineras med 
andra kvantitativa och kvalitativa data om arbetet med nära vård i 

 
32 Socialstyrelsen. 2022. Planeringsverktyg – Stöd för funktionen och arbetssättet med fast läkar-
kontakt. 
33 Socialstyrelsen. Fast läkarkontakt. www.socialstyrelsen.se/utveckla-verksamhet/god-och-
nara-vard/fast-lakarkontakt/, uttag 2022-02-10. 
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kommuner och regioner. Socialstyrelsen planerar för utveckling och 
fortsatt arbete med indikatorerna.34  

För att kunna följa patienter över vårdnivåer och vårdgivargränser 
på nationell nivå är det enligt Socialstyrelsen nödvändigt med ett in-
dividdataregister för primärvården så som föreslagits av myndig-
heten i februari 2021.35 Socialstyrelsen belyste också att en framtida 
förvaltning av indikatorer innebär ett nödvändigt arbete med upp-
datering, anpassning och utveckling då förbättrade data, förändrade 
behov eller ny kunskap tillkommer.36 

Socialstyrelsen har i uppdrag att fortsätta följa omställningen och 
ska följa upp de insatser som görs av regionerna under 2021 och redo-
visa dem i augusti 2022. Insatserna som görs av regioner och kom-
muner under 2022 ska Socialstyrelsen följa upp och rapportera i 
augusti 2023. 

5.4.4 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys utvärderar 
omställningen 

Övergripande om omställningen 

I oktober 2021 publicerade Myndigheten för vård- och omsorgs-
analys sin utvärderingsrapport Nära vård i sikte? Utvärdering av 
omställningen till en god och nära vård och där konstaterades att det 
hittills finns få indikationer på att omställningen har lett till målupp-
fyllelse, vare sig det gäller ur ett patientperspektiv, ur de yrkesverk-
sammas perspektiv eller ur ett mer övergripande systemperspektiv. 
Det finns få tecken på att omställningen inneburit förbättringar. Om-
ställningen har bara lett till mindre förändringar när det gäller eko-
nomiska resurser, kompetensförsörjning och vårdkonsumtion, men 
en kostnadsökning ses i kommunernas hälso- och sjukvård. Det kvar-
står kända brister när det gäller arbetsbelastning, bemanning och till-
gången till kompetens, i primärvården.37 

 
34 Socialstyrelsen. 2021. Uppföljning av omställningen till en mer nära vård 2020 – Utvecklingen 
i regioner och kommuner samt förslag på indikatorer. 
35 Socialstyrelsen. 2021. Uppföljning av primärvård och omställningen till en mer nära vård, 
Deluppdrag I – Nationell insamling av registeruppgifter från primärvården. 
36 Socialstyrelsen. 2021. Uppföljning av omställningen till en mer nära vård 2020 – Utvecklingen 
i regioner och kommuner samt förslag på indikatorer. 
37 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2021. Nära vård i sikte? Utvärdering av omställ-
ningen till en god och nära vård: delrapport, rapport 2021:8. 
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Enligt myndigheten pågår en mängd aktiviteter som lokala initia-
tiv och projekt. Det kommer troligen ta tid innan utvecklingsarbetet 
implementerats, lett till ändrade arbetssätt och mer övergripande 
resultat sett till omställningens målsättningar38. Det syns få tecken 
på att de ekonomiska resurserna i primärvården ökar tillräckligt för 
att möta målsättningarna med omställningen. De flesta regioner ver-
kar sakna tydliga planer för att öka finansieringen till primärvården 
under kommande år. Kostnaderna för regionernas primärvård har ökat 
något de senaste åren, och primärvårdens andel av regionernas totala 
hälso- och sjukvårdskostnader har ökat långsamt. Däremot har kost-
naderna för kommunernas hälso- och sjukvård ökat påtagligt de 
senaste åren. Kostnadsuppgifterna är dock osäkra och svåra att tolka 
enligt myndigheten.39 Det går inte att se i regionernas ekonomiska 
planering att medel avsatta för omställningen har stärkt primärvården 
under dessa år med överenskommelsen. Det går inte heller att se att 
medlen nått fram till primärvårdens medarbetare.40 

Enligt myndigheten är det utmanande att mäta det omställningen 
ska bidra till. Det saknas nationell statistik för att skapa en heltäckande 
bild av kostnader och patientbehov samt av omfattningen av och 
innehållet i de insatser som görs i primärvård, kommunal hälso- och 
sjukvård och socialtjänst. Det finns dock en samsyn och ett brett 
stöd för reformens mål, i synnerhet ökad kontinuitet och tillgång till 
fast vårdkontakt, och en stor efterfrågan på förbättringar. Primär-
vården behöver ökade ekonomiska och personella resurser, men ännu 
syns ingen förbättring när det gäller andelen specialistläkare i allmän-
medicin. Myndigheten uttryckte oro över att regionerna ännu inte 
verkar ha gett primärvården tillräckliga förutsättningar för att nå 
omställningens mål.41    

 
38 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2021. Nära vård i sikte? Utvärdering av omställ-
ningen till en god och nära vård: delrapport, rapport 2021:8. 
39 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2021. Nära vård i sikte? Utvärdering av omställ-
ningen till en god och nära vård: delrapport, rapport 2021:8. 
40 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2021. Nära vård i sikte? Utvärdering av omställ-
ningen till en god och nära vård: delrapport, rapport 2021:8. 
41 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2021. Nära vård i sikte? Utvärdering av omställ-
ningen till en god och nära vård: delrapport, rapport 2021:8. 
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Fast läkarkontakt och kontinuitetsmått 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys konstaterade att det är 
svårt att hitta tillförlitliga uppgifter gällande andelen med fast kon-
takt i vården nationellt, och att veta vad det i praktiken bidrar till för 
patienten. Utifrån den fallstudie om fast läkarkontakt som myndig-
heten gjort, påtalas vikten av att följa fler kontinuitetsmått än bara 
fast kontakt. Andelen listade med fast läkarkontakt på vårdcentra-
lerna uppvisade, enligt myndighetens fallstudie, inte något samband 
med vårdcentralernas resultat på de två andra kontinuitetsmåtten: 
kontinuitetsindex enligt Primärvårdskvalitet och frågan i Nationell 
Patientenkät (NPE) om man fått träffa samma läkare. Regionerna 
uppmanades av myndigheten att tänka på detta i sitt utvecklings-
arbete. Myndigheten påvisade i fallstudien att det finns ett starkt sam-
band mellan måttet kontinuitetsindex till läkare i Primärvårdskvali-
tet och patienternas upplevelse av att träffa samma läkare i NPE, vilket 
stärker tillförlitligheten för båda mätetalen.42 

Primärvården i landsbygden 

I rapporten Långt bort men nära – Kartläggning av primärvården i 
landsbygden presenterade myndigheten en kartläggning av kvaliteten 
och tillgängligheten i primärvården i Sveriges landsbygder. Det kon-
staterades att det finns generella brister inom primärvården obero-
ende av kommuntyp. Det är därför viktigt att arbeta med att stärka 
primärvården i alla delar av landet för att uppnå en god hälsa och en 
vård på lika villkor.43 

Geografisk tillgänglighet, kontinuitet och vissa medicinska utfalls-
mått för medicinsk kvalitet har något sämre resultat i landsbygden, 
men bara små skillnader syns i det som analyserats. Det finns behov 
av att utveckla vården för att bättre möta befolkningens förvänt-
ningar. Förväntningar på vården beror enligt myndigheten på andra 
faktorer än bostadsort. Kompetensförsörjning framstår som den 

 
42 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2021. Nära vård i sikte? Utvärdering av omställ-
ningen till en god och nära vård: delrapport, rapport 2021:8. 
43 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2021. Långt bort men nära – Kartläggning av 
primärvården i landsbygden, rapport 2021:11. 
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enskilt största utmaningen i landsbygden. Det finns behov av konti-
nuerliga insatser för att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare.44 

Digitalisering kan öka tillgängligheten och kontinuiteten, och har 
extra stor betydelse för landsbygdens specifika utmaningar. I rappor-
ten framkommer att privata vårdgivare upplever att det är svårare att 
etablera sig i landsbygden på grund av svårigheter med kompetens-
försörjning, avtalens utformning och planeringsförutsättningar. Det 
framkommer att olika former av glesbygdsersättning används av regio-
nerna för att kompensera ett ökat resursbehov. Det kan exempelvis 
handla om ersättning baserad på vårdcentralens avstånd till närmaste 
sjukhus och vårdcentralens befolkningsunderlag eller ökad ersätt-
ning för hembesök i vissa avlägset belägna områden.45 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys menar att primärvår-
den i landsbygden har förhållandevis goda förutsättningar att lyckas 
med omställningen beroende på att primärvården i landsbygden tar 
ett större ansvar för patienternas vård och omhändertar fler personer 
med komplexa behov och därmed verkar fungera som navet i vården. 
Landsbygdskommuner har även ett bättre resultat än tätortskom-
muner sett till delaktighet i och samordning av vården. Myndigheten 
anser att det finns behov av forskning och utvärdering för att identi-
fiera kostnadseffektiva insatser för att utveckla vården i landsbygden.46 

Myndigheten lämnade tre rekommendationer inom centrala utveck-
lingsområden. Rekommendationerna riktar sig till regering, regioner 
och kommuner. Myndigheten rekommenderade dessa aktörer att 
säkerställa och förbättra förutsättningarna för kompetensförsörjning 
i landsbygden och att säkerställa att förutsättningar finns för att ut-
veckla och införa en bredd av digitala verktyg. Därutöver rekommen-
derade myndigheten att det noga behöver följas hur omställningen 
till en god och nära vård påverkar kvaliteten på vården i landsbygden.47 

 
44 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2021. Långt bort men nära – Kartläggning av 
primärvården i landsbygden, rapport 2021:11. 
45 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2021. Långt bort men nära – Kartläggning av 
primärvården i landsbygden, rapport 2021:11. 
46 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2021. Långt bort men nära – Kartläggning av pri-
märvården i landsbygden, rapport 2021:11. 
47 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2021. Långt bort men nära – Kartläggning av pri-
märvården i landsbygden, rapport 2021:11. 



95/22 Svar på remiss - Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22)  - KS2022/1251-2 Svar på remiss - Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22)  : SOU 2022_22 Vägen till ökad tillgänglighet.pdf

En nära och tillgänglig vård med fokus på primärvården SOU 2022:22 

254 

5.4.5 Andra aktuella arbeten och förändringar 

Utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård  

Sista betänkandet God och nära vård – Rätt stöd till psykisk ohälsa från 
utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) 
som lämnades till regeringen i januari 2021 har varit på remiss fram 
till och med 30 september 2021 och bereds nu i Regeringskansliet. 
I denna utrednings sista betänkande lämnades förslag om ändring i 
primärvårdens uppdrag för att tydliggöra primärvårdens ansvar för 
psykiska vårdbehov, se kapitel 7, avsnitt 7.8.1.48 

Utredningen om en sammanhållen god och nära vård 
för barn och unga 

Utredningen om en sammanhållen god och nära vård för barn och 
unga (S 2019:05) lämnade sitt delbetänkande Börja med barnen! En 
sammanhållen god och nära vård för barn och unga i maj 2021 med 
förslag på hur fast vårdkontakt kan stärkas för barn och unga samt 
förslag på tydligare krav på samverkan mellan regionerna och huvud-
männen för skolväsendet, se kapitel 7, avsnitt 7.8.2.  

Utredningens slutbetänkande Börja med barnen! Följa upp hälsa 
och dela information för en god och nära vård lämnades i oktober 2021. 
Enligt utredningen är utvecklingen av kvalitetsregister nödvändig för 
att kunna säkra kvaliteten i de hälsovårdande verksamheterna, exem-
pelvis inom elevhälsan och vid barnavårdscentraler. Ändringar i patient-
datalagen (2008:355) föreslogs för att förtydliga att uppgifter om 
hälsofrämjande och förebyggande insatser kan registreras i kvalitets-
register. Utredningen lämnade också bedömningar i syfte att bidra till 
en god informationsförsörjning för såväl hälso- och sjukvårdens 
verksamheter som för den enskilde och uttryckte stöd för förslag 
som lämnats av Utredningen om sammanhållen information inom 
vård och omsorg (S 2019:1) i maj 202149.50 

Förslagen som gavs stöd rör personuppgiftshantering inom och 
mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård, vilka ska underlätta in-
formationsöverföring inom och mellan olika verksamheter och huvud-

 
48 SOU 2021:6. God och nära vård – Rätt stöd till psykisk hälsa. 
49 SOU 2021:39. Ombuds tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och förenklad behörighets-
kontroll inom vården. 
50 SOU 2020:19. Goda och nära vård – En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem. 
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mannagränser. Därutöver gav Utredningen en sammanhållen god 
och nära vård för barn och unga (S 2019:5) förslag på ett flertal upp-
drag till myndigheter. Socialstyrelsen föreslogs få i uppdrag att följa 
upp om barns och ungas behov tillgodoses i omställningen som ett 
kompletterande uppdrag till den nationella uppföljningen av hälso- 
och sjukvården. Socialstyrelsen föreslogs även få i uppdrag att stödja 
genomförandet av det i delbetänkandet föreslagna nya nationella hälso-
vårdsprogrammet för barn och unga. Därutöver föreslogs Socialstyrel-
sen få i uppdrag att ta fram indikatorer för att kunna följa utveck-
lingen av barn- och ungdomshälsovården. Myndigheten för vård- och 
omsorgsanalys föreslogs få i uppdrag att utvärdera effekterna av den 
nationella hälsoreformen för barn och unga.51 

Samsjuklighetsutredningen 

Samsjuklighetsutredningen fick i juni 2020 uppdraget att föreslå hur 
samordnade insatser när det gäller vård, behandling och stöd kan 
säkerställas för barn, unga och vuxna personer med samsjuklighet i 
form av missbruk och beroende och annan psykiatrisk diagnos eller 
närliggande tillstånd.52  

I delbetänkandet som lämnades 30 november 2021 föreslog Sam-
sjuklighetsutredningen förändringar av samhällets insatser till personer 
med samsjuklighet som förutsätter ett förändrat huvudmannaskap 
för vård och stöd till alla personer med skadligt bruk eller beroende. 
Samsjuklighetsutredningen har fått ett tilläggsdirektiv och förlängt 
uppdrag. Den ska enligt tilläggsdirektivet lämna förslag på en gemen-
sam lagstiftning för personer som vårdas utan samtycke enligt lagen 
om vård av missbrukare i vissa fall (1988:870), LVM, eller lagen om 
psykiatrisk tvångsvård (1991:1128), LPT. Uppdraget ska redovisas 
31 januari 2023.53 

 
51 SOU 2021:78. Börja med barnen! Följa upp hälsa och dela information för en god och nära vård. 
52 Dir. 2020:68. Samordnande insatser vid samsjuklighet i form av missbruk och beroende och 
annan psykiatrisk diagnos eller närliggande tillstånd. 
53 Dir. 2021:96. Tilläggsdirektiv till Samsjuklighetsutredningen (S 2020:08). 
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Utredningen om en äldreomsorgslag och stärkt medicinsk 
kompetens i kommuner 

I december 2020 fick Utredningen om en äldreomsorgslag och stärkt 
medicinsk kompetens i kommuner (S 2020:16) i uppdrag att 

– föreslå en äldreomsorgslag som kompletterar socialtjänstlagen 
(2001:453) med särskilda bestämmelser om vård och omsorg om 
äldre och som bland annat innehåller bestämmelser om en natio-
nell omsorgsplan, 

– överväga och vid behov lämna förslag som stärker tillgången till 
medicinsk kompetens inom äldreomsorgen.54 

Uppdraget ska redovisas senast 30 juni 2022.55  

Socialstyrelsens och Vårdkompetensrådets uppdrag 
om kompetensförsörjning inom primärvården 

Regeringen har gett Socialstyrelsen och Vårdkompetensrådet ett upp-
drag om kompetensförsörjning i primärvården som ska göras i dialog 
med berörda aktörer. Enligt uppdraget ska de ta fram förslag på in-
satser som kan göras nationellt och av regioner och andra aktörer i 
syfte att stärka medarbetare i primärvården och säkra framtida kom-
petensförsörjning. Uppdraget ska delredovisas 1 maj 2022 och slut-
redovisas 30 november 2022. Uppdraget beskrivs mer ingående i 
kapitel 6, avsnitt 6.2.8.56  

Överenskommelsen om nära vård 2022 

För år 2022 avsätter regeringen knappt 6,4 miljarder kronor för öve-
renskommelsen om en mer nära vård. Av dessa medel avsätts cirka 
5 miljarder kronor till regionerna respektive 1 miljard kronor till kom-
munerna. 53 miljoner avsätts till SKR för att stödja regionerna och 
kommunerna i omställningen och 250 miljoner kronor avsätts till 
regioner och kommuner gemensamt för en satsning på verksamhets-

 
54 Dir. 2020:142. En äldreomsorgslag. 
55 Dir. 2020:142. En äldreomsorgslag. 
56 Regeringsbeslut S2021/06575. Uppdrag om kompetensförsörjning inom primärvården. 
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förlagd utbildning.57 Överenskommelsen om en god och nära vård 
för 2022 består av fyra olika utvecklingsområden, dessa är: 

1. Utvecklingen av den nära vården med primärvården som nav 

2. Goda förutsättningar för vårdens medarbetare 

3. Insatser inom ramen för Vision e-hälsa 2025 

4. Förstärkning av ambulanssjukvården 

Överenskommelsen omfattar totalt cirka 6,4 miljarder kronor. För 
det första utvecklingsområdet, utvecklingen av den nära vården, av-
sätts totalt cirka 3,2 miljarder kronor. Av dessa 3,2 miljarder går cirka 
2,4 miljarder kronor till regionerna och 750 miljoner kronor till kom-
munerna. Av den totala satsningen på utvecklingsområdet Utveck-
lingen av den nära vården med primärvården som nav avsätter reger-
ingen 200 miljoner kronor till regionernas arbete med att utveckla 
funktionen fast läkarkontakt under året 2022.58 

Dessförinnan har regeringen genom överenskommelser om den 
nära vården för de tre åren 2019, 2020 och 2021 avsatt totalt cirka 
15 miljarder kronor för att stötta regionernas och kommunernas om-
ställningsarbete till en mer nära vård där primärvården ska bli navet.59 

Proposition 2021/22:72 Ökad kontinuitet och effektivitet i vården 
– en primärvårdsreform  

I december 2021 överlämnade regeringen proposition 2021/22:72 
Ökad kontinuitet och effektivitet i vården – en primärvårdsreform till 
riksdagen. Den grundar sig på betänkandena God och nära vård – En 
primärvårdsreform (SOU 2018:39) och Digifysiskt vårdval – tillgäng-
lig primärvård baserad på behov och kontinuitet (SOU 2019:42). I pro-
positionen föreslogs bland annat att val av vårdgivare inom den regio-

 
57 God och nära vård 2022 – En omställning av hälso- och sjukvården med primärvården som nav, 
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner. 
58 God och nära vård 2022 – En omställning av hälso- och sjukvården med primärvården som nav, 
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner. 
59 God och nära vård – En omställning av hälso- och sjukvården med fokus på primärvården, 
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 2019; God och nära vård 
2020 – en omställning av hälso- och sjukvården med fokus på primärvården, Överenskommelse 
mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner; God och nära vård 2021 – En omställning 
av hälso- och sjukvården med primärvården som nav, Överenskommelse mellan staten och Sveriges 
Kommuner och Regioner. 
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nala primärvården ska ske genom listning och att möjligheten att få 
fast läkarkontakt förtydligas. Det föreslogs även att regionen ska 
kunna besluta om en tillfällig begränsning av antalet listade patienter 
på en vårdcentral, det vill säga en lagstadgad möjlighet till listnings-
tak. Riksdagen antog i april 2022 de i propositionen föreslagna för-
fattningsändringarna med tillägg av ett förtydligande.60 I kapitel 4, 
avsnitt 4.4.9 beskrivs de beslutade bestämmelserna om listningskrav 
och begränsad vårdgaranti närmare.  

I propositionen lämnades även ett antal bedömningar. Reger-
ingen gjorde bland annat bedömningen att en fast läkarkontakt bör 
vara specialist i allmänmedicin eller fullgöra specialiseringstjänstgör-
ing i allmänmedicin. För äldre patienter bör specialist i geriatrik kunna 
vara fast läkare och för barn bör specialist i barn- och ungdomsmedi-
cin kunna vara det. Regeringen bedömde även att läkare med annan 
likvärdig kompetens kan vara fast läkare, och ansåg att en myndighet 
bör analysera vilken sådan kompetens som kan vara lämplig.61  

5.5 Förslag och bedömningar som stöder 
utvecklingen mot en mer nära vård 

I detta avsnitt presenteras de förslag och bedömningar som utred-
ningen anser kommer stödja omställningen till en nära vård så att pri-
märvården blir navet och vården mer tillgänglig och nära. Utredningen 
lämnar förslag och bedömningar inom följande områden 

– utökat informationskrav samt samlad och digital information, 

– samråd med patienten om tidpunkten för vården,  

– tydliggörande av användningen av lokala medel och riktade medel 
till primärvården för att omställningen ska märkas, och 

– fortsatt uppföljning och utvärdering. 

Varje område introduceras av en bakgrund, följt av förslag och be-
dömningar samt utredningens skäl för förslagen och bedömningarna. 

 
60 Prop. 2021/22:72. Ökad kontinuitet och effektivitet i vården – en primärvårdsreform; Social-
utskottet. Betänkande 2021/22: SoU22. Ökad kontinuitet och effektivitet i vården – en primär-
vårdsreform; riksdagsskrivelse 2021/22:225. 
61 Prop. 2021/22:72. Ökad kontinuitet och effektivitet i vården – en primärvårdsreform, s. 64. 
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I kapitel 6 lämnar utredningen bedömningar som ska stödja om-
ställningen inom områdena kompetensförsörjning, utbildning, forsk-
ning och utveckling av hälso- och sjukvård. 

5.5.1 Informationskravet ska utökas och tillgången 
till samlad och digital information ska stärkas 

Bakgrund 

Under utredningens arbete har det bland annat framkommit att det 
saknas möjlighet för patienten att kunna ta del av samlad informa-
tion om sin planerade vård och sina kontakter med hälso- och sjuk-
vården. 

Patienter behöver lättillgänglig information och vill vara delaktiga 

Det finns redan i dag krav på att patienten ska få information av olika 
slag men under utredningens arbete har det framkommit att patien-
ten inte alltid får den information patienten behöver. Vid delegatio-
nens workshop i oktober 2021 om framtidens nära vård tydlig-
gjordes även att patienter som kan och vill ofta är beredda att ta mer 
eget ansvar för sin vård om rätt förutsättningar ges. Patientens möj-
lighet att på en och samma digitala plats kunna få en överblick över 
vad som gäller för sin planerade vård lyftes som en sådan viktig för-
utsättning. 

Begreppet patientkontrakt är oklart 

Det pågående arbetet med att införa patientkontrakt i regionerna 
och kommunerna handlar bland annat om att tillgängliggöra infor-
mation samlat och digitalt för patienter, se avsnitt 5.4.1. Genom öve-
renskommelserna om en god och nära vård för åren 2021 och 2022 
har regionerna och kommunerna fått medel till utvecklingsområdet 
Nära vård där införandet av patientkontrakt är en del av det regioner 
och kommuner ska göra.  

I utredningens möten med olika aktörer har det framkommit en 
oklar bild av vad ett patientkontrakt egentligen är och att ordet patient-
kontrakt är olyckligt, eftersom det inte handlar om någon bindande 
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överenskommelse mellan parterna även om ordet ger sken av det. 
Det framgår inte heller vilken information som ska ingå i ett patient-
kontrakt, men i utredningens möten lyfts patientkontraktets inten-
tioner som att patienten lätt ska kunna ta del av kontaktuppgifter till 
sina fasta kontakter i vården, få en överblick över sin planerade vård och 
på ett och samma ställe – gärna digitalt – kunna se sin/a vårdplan/er. 

Nuvarande reglering om informationskrav 

Enligt patientlagen (2014:821) gäller i dag att patienten ska få infor-
mation bland annat om 

1. sitt hälsotillstånd, 

2. de metoder som finns för undersökning, vård och behandling, 

3. de hjälpmedel som finns för personer med funktionsnedsättning, 

4. vid vilken tidpunkt hen kan förvänta sig att få vård, 

5. det förväntade vård- och behandlingsförloppet, 

6. väsentliga risker för komplikationer och biverkningar, 

7. eftervård, och 

8. metoder för att förebygga sjukdom eller skada (3 kap. 1 § patient-
lagen). 

Patienten ska även få information om 

1. möjligheten att välja behandlingsalternativ, fast läkarkontakt samt 
vårdgivare och utförare av offentligt finansierad hälso- och sjuk-
vård, 

2. möjligheten att få en ny medicinsk bedömning och en fast vård-
kontakt, 

3. vårdgarantin, och 

4. möjligheten att hos Försäkringskassan få upplysningar om vård i 
ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
(EES) eller i Schweiz (3 kap. 2 § patientlagen). 
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Från och med 1 juli 2022 ska patienten även få information om regio-
nens elektroniska system för listning av patienter hos utförare och 
möjligheten att få tillgång till fast läkarkontakt.62  

En patient som skrivs ut från sluten vård ska få sammanfattande 
information om den vård och behandling som getts under vårdtiden, 
om avsikten är att patienten ska få insatser från socialtjänst, kom-
munal hälso- och sjukvård eller den regionfinansierade öppna vården. 
Om information finns tillgänglig, ska patienten även få uppgifter om 
vem som är patientens fasta vårdkontakt, tidpunkt för när samord-
nad individuell planering avses genomföras och uppgifter om befint-
liga planer för vård och omsorg efter utskrivningen. (3 kap. 2 b § 
patientlagen)  

Uppräkningen i patientlagen om vilken information patienten ska 
få är inte uttömmande. Det innebär att om patienten behöver ytter-
ligare information måste sådan ges. Det är dock inte alla gånger aktu-
ellt att informera enligt samtliga punkter i paragraferna. Informa-
tionen ska därför anpassas efter vad som är relevant i det enskilda 
fallet.63 Informationen ska vidare anpassas till mottagarens ålder, mog-
nad, erfarenhet, språkliga bakgrund och andra individuella förutsätt-
ningar (3 kap. 6 § patientlagen). 

Den som ger informationen ska så långt som möjligt försäkra sig 
om att mottagaren har förstått innehållet i och betydelsen av den läm-
nade informationen. Informationen ska lämnas skriftligen om det 
behövs med hänsyn till mottagarens individuella förutsättningar eller 
om hen ber om det. (3 kap. 7 § patientlagen) 

Om informationen inte kan lämnas till patienten, ska den i stället 
såvitt möjligt lämnas till en närstående till patienten (3 kap. 4 § patient-
lagen). Informationen får dock inte lämnas till patienten eller någon 
närstående om bestämmelser om sekretess eller tystnadsplikt hind-
rar detta (3 kap. 5 § patientlagen). 

Gällande rätt avseende direktåtkomst och utlämnande på medium 
för automatiserad behandling 

En vårdgivare får medge en enskild direktåtkomst till sådana upp-
gifter om den enskilde själv som får lämnas ut till den enskilde och 
som behandlas för ändamål som anges i 2 kap. 4 § första stycket 1 

 
62 Lagen (2022:272) om ändring i patientlagen (2014:821). 
63 Prop. 2013/14:106. Patientlag, s. 114–115. 
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och 2 patientdatalagen, det vill säga för vårddokumentation. Den 
enskilde får under samma förutsättningar medges direktåtkomst till 
dokumentation som avses i 4 kap. 3 § första stycket första meningen 
patientdatalagen, det vill säga uppgifter om den åtkomst som före-
kommit till uppgifter om patienten (logglistor). (5 kap. 5 § patient-
datalagen) Bestämmelsen är inte tvingande och innebär ingen rättighet 
för den enskilde, utan ger en möjlighet för vårdgivare att ge patienter 
direktåtkomst till uppgifter om sig själva.64 Av Högsta förvaltnings-
domstolens dom HFD 2017 ref. 67 framgår att en vårdgivare som 
behandlar personuppgifter med stöd av patientdatalagen inte får ge 
ett ombud för en enskild direktåtkomst till vårdgivarens uppgifter 
om den enskilde. 

Får en personuppgift lämnas ut, kan det ske på medium för auto-
matiserad behandling (5 kap. 6 § patientdatalagen). Sådant utlämnande 
kan ske genom exempelvis e-post eller filöverföring från ett dator-
system till ett annat. Till skillnad från direktåtkomst sker vid utläm-
nande på medium för automatiserad behandling en prövning i varje 
enskilt fall av om uppgifterna kan lämnas ut eller om exempelvis sek-
retessbestämmelser utgör hinder för utlämnande.65 

Förslag om ombuds tillgång till uppgifter från Utredningen om 
sammanhållen information inom vård och omsorg (S 2019:01) 

Utredningen om sammanhållen information inom vård och omsorg 
(S 2019:01) har i sitt slutbetänkande lämnat förslag som syftar till att 
möjliggöra att ge ombud elektronisk tillgång till uppgifter om den 
enskilde. Bestämmelsen ska enligt förslaget vara frivilligt för vård-
givare att använda. Ett antal villkor ska gälla enligt förslaget. Den 
elektroniska tillgången får enligt förslaget ges till en annan fysisk 
person som patienten uppger sig känna personligen och tillgången 
får som mest omfatta de patientuppgifter som patienten själv får ha 
elektronisk tillgång till. Den elektroniska tillgången ska, enligt för-
slaget, på patientens begäran kunna begränsas till uppgifter registre-
rade efter ett visst datum eller vid en viss vårdenhet. Om någon inom 
hälso- och sjukvårdspersonalen får anledning att misstänka att patien-
tens medgivande inte ger uttryck för patientens fria vilja eller att den 
enskilde varaktigt inte längre är i stånd att lämna ett sådant med-

 
64 Prop. 2007/08:126. Patientdatalag m.m., s. 245. 
65 Prop. 2007/08:126. Patientdatalag m.m., s. 77. 
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givande, ska denne vara skyldig att genast anmäla detta till den vård-
givare som gett tillgången varpå vårdgivaren ska utreda om det finns 
skäl att avsluta den elektroniska tillgången.66  

Reglering gällande fast vårdkontakt och fast läkarkontakt 

Patienten ska få en fast vårdkontakt om det är nödvändigt för att 
tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och 
säkerhet, eller om patienten begär det (6 kap. 2 § patientlagen). Det 
innebär att patienten ska få en tydligt utpekad person som ska bistå 
och stödja patienten i kontakterna med vården och hjälpa till att sam-
ordna vårdens insatser. Syftena med bestämmelsen är framför allt att 
stärka patientens ställning men även att tydliggöra vårdens ansvar 
för samordning och kontinuitet.67 

Beroende på vilket behov patienten har kan en fast vårdkontakt 
vara någon ur hälso- och sjukvårdspersonalen, till exempel en läkare, 
sjuksköterska, eller psykolog, men det kan också i vissa fall vara en 
mer administrativ funktion som koordinerar patientens vård.68 

En fast vårdkontakt bör kunna bistå patienterna i att samordna 
vårdens insatser, informera om vårdsituationen, förmedla kontakter 
med andra relevanta personer inom hälso- och sjukvården och vara 
kontaktperson för andra delar av hälso- och sjukvården och för social-
tjänsten samt i förekommande fall andra berörda myndigheter som 
till exempel Försäkringskassan.69  

En patient kan få fler än en fast vårdkontakt om den har kontak-
ter med flera olika delar av hälso- och sjukvården. De fasta vårdkon-
takterna ska då samverka och samordna vårdens insatser för en en-
skild patient. Samordning av insatser och förmedling av information 
med till exempel andra myndigheter förutsätter dock samtycke från 
patienten och att allmänna bestämmelser om sekretess beaktas.70 

 
66 SOU 2021:39. Ombuds tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och förenklad behörighetskon-
troll inom vården, s. 20 och 117–142. 
67 Prop. 2009/10:67. Stärkt ställning för patienten – vårdgaranti, fast vårdkontakt och förnyad 
medicinsk bedömning, s. 61. 
68 Prop. 2009/10:67. Stärkt ställning för patienten – vårdgaranti, fast vårdkontakt och förnyad 
medicinsk bedömning, s. 61. 
69 Prop. 2009/10:67. Stärkt ställning för patienten – vårdgaranti, fast vårdkontakt och förnyad 
medicinsk bedömning, s. 62. 
70 Prop. 2009/10:67. Stärkt ställning för patienten – vårdgaranti, fast vårdkontakt och förnyad 
medicinsk bedömning, s. 62. 
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Patienten ska även få möjlighet att välja en fast läkarkontakt inom 
primärvården (6 kap. 3 § patientlagen). Syftet är bland annat att skapa 
trygghet och kontinuitet. Genom att patienten har möjlighet att välja 
en fast läkarkontakt förbättras möjligheterna till en förtroendefull rela-
tion mellan läkare och patient.71 

Den fasta läkarkontakten ska svara för att patienten undersöks, 
om möjligt ställa diagnos och se till att patienten får den medicinska 
vård som patientens tillstånd fordrar eller att andra relevanta åtgärder 
vidtas. I ansvaret ingår även att vägleda patienten i dennes kontakter 
med övrig hälso- och sjukvård och i förekommande fall samordna de 
undersöknings- och behandlingsåtgärder som vidtas.72 

Vårdplaner 

Det finns en mängd olika vårdplaner varav några är författnings-
reglerade. Vissa gäller generellt för hälso- och sjukvården medan andra 
gäller för ett specifikt område, exempelvis Min vårdplan cancer. Vissa 
författningsreglerade planer avser särskilda delar av hälso- och sjuk-
vården, exempelvis smittskydd eller tvångsvård.73 I detta avsnitt (5.5.1) 
använder utredningen termen vårdplan som ett samlingsnamn för de 
planer som finns inom hälso- och sjukvården. 

Nationellt beslut om fortsatt utvecklingsarbete för digital 
lösning saknas 

SKR har inom ramen för sitt arbete med införandet av patientkon-
trakt gett Inera i uppdrag att genomföra en förstudie för framtagan-
det av en digital lösning för sammanhållen planering. Ineras målbild 
för utvecklingsarbete tillsammans med regioner och kommuner är 
att det ska tas fram en digital sammanhållen vy där patienten, närstå-
ende och vårdpersonal kan se vårdplaner, flera olika vårdgivares pla-
nerade insatser och där det ska gå att integrera digitala kommunika-

 
71 Prop. 1994/95:195. Primärvård, privata vårdgivare m.m., s. 41–42. 
72 Prop. 1994/95:195. Primärvård, privata vårdgivare m.m., s. 41–42. 
73 För en grundlig genomgång av författningsreglerade planer, se kapitel 5 i SOU 2019:29 God 
och nära vård – Vård i samverkan. 
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tionskanaler mellan patient och vårdgivare. Även tidbokning ska kunna 
göras och synas i den sammanhållna vyn i framtiden.74 

Inera presenterade resultatet av uppdraget i en förstudie i mars 
2020. Det tydliggjordes i förstudien att hälso- och sjukvårdens huvud-
män behöver ha en samsyn angående det fortsatta utvecklingsarbetet 
om gemensamma digitala lösningar för att det ska gå att realisera 
patientkontraktets intentioner med en för patienten samlad överblick 
av planerad vård, vårdplaner och fasta kontakter i vården digitalt på 
1177 Vårdguiden. Det är regionerna och kommunerna som behöver 
ta det huvudsakliga ansvaret för att informationen som upprättas av 
vården, så som exempelvis en patients vårdplanering, ska kunna ges 
digitalt till patienten. Detta är dock ett komplext område som inne-
bär att information från flera olika vårdinformationssystem ska integ-
reras och länkas samman så att patienten ska kunna få ta del av en 
samlad digital information.75 Det finns enligt Inera både lagstöd och 
teknisk infrastruktur som medger att digitalt visa upp mer än vad 
som görs i dag av vårdplanering via Ineras nationella e-tjänster på 
1177 Vårdguiden. Det finns dock begränsade möjligheter att dela 
information med socialtjänsten och med närstående.76 

Inera framhöll att samtliga regioners medverkan är en förutsätt-
ning om utvecklingsarbetet ska vara ändamålsenligt. Det måste exem-
pelvis ställas krav på att regionerna kommer att delta i arbetet och 
genomförandet samt att det tas fram en bindande regiongemensam 
ekonomisk plan för förvaltning och utveckling om man ska nå målet 
om en för patienten mer sammanhållen digital information.77 

Den av Inera framtagna förstudien har efter diskussion med Ineras 
programråd beslutats bli underlag för en så kallad Intresseanmälan 
från regionerna avseende gemensam digital lösning där patienten kan 
få tillgång till en översikt över sin vård och sina kontakter med vården. 
Intresseanmälan har tillsänts regionerna i mars 2022 och svaren som 
ska inkomma senast juni 2022 kommer att ligga till grund för Ineras 

 
74 Inera AB. 2020. Förstudie om sammanhållen planering via 1177 Vårdguiden – Behov och 
lösningförslag för ökad delaktighet och samskapande, Slutrapport förstudie 2020-02-28. 
75 Inera. 2020. Förstudie om sammanhållen planering via 1177 Vårdguiden – Behov och lösning-
förslag för ökad delaktighet och samskapande, Slutrapport förstudie 2020-02-28. 
76 Inera. 2020. Förstudie om sammanhållen planering via 1177 Vårdguiden – Behov och lösning-
förslag för ökad delaktighet och samskapande, Slutrapport förstudie 2020-02-28. 
77 Inera. 2020. Förstudie om sammanhållen planering via 1177 Vårdguiden – Behov och lösning-
förslag för ökad delaktighet och samskapande, Slutrapport förstudie 2020-02-28. 
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fortsatta handläggning. Inera har för avsikt att bjuda in kommunerna 
längre fram, men startar med regionerna.78 

Utredningens förslag 

Förslag: Det ska införas en ny bestämmelse i patientlagen som inne-
bär krav på att patienten ska informeras om vem som är patien-
tens fasta vårdkontakt och fasta läkarkontakt om sådana har ut-
setts. Det ska även införas en ny bestämmelse om att patienten 
ska få information om kontaktuppgifter till patientens fasta vård-
kontakt, fasta läkarkontakt och vårdenheter. 
 
Förslag: Det ska införas en ny bestämmelse i patientlagen som 
anger att patienten ska få information samlat och digitalt i den 
mån det är relevant för patienten att få information på det sättet.  

Skäl  

Omställningen till nära vård ska ge en effektivare användning av 
hälso- och sjukvårdens resurser, där patientens ställning stärks och 
förutsättningarna för att som patient vara mer delaktig utifrån sina 
förutsättningar och preferenser ökar.79 

I utredningens möten med företrädare för både profession, patien-
ter och närstående och i utredningens arbete med att följa och stödja 
den nära vårdens utveckling i övrigt har det framkommit att det sak-
nas möjlighet för patienten att kunna ta del av en samlad information 
om sin planerade vård och sina kontakter med hälso- och sjukvården. 
Vid delegationens workshop i oktober 2021 om framtidens nära vård 
tydliggjordes att patienter som kan och vill ofta är beredda att ta mer 
eget ansvar för sin vård om rätt förutsättningar ges. En viktig sådan 
förutsättning för att kunna ta mer ansvar är att patienten får en sam-
lad information om sin planerade vård. Får patienten en samlad infor-
mation blir det lättare att skapa sig en överblick och vara mer delaktig 
i sin vård. 

 
78 Inera. 2022. Intresseanmälan gällande Sammanhållen planering på 1177.se – digitalt stöd till 
patientkontrakt, 2022-03-30. 
79 Prop. 2019/20:164. Inriktningen för en nära och tillgänglig vård – en primärvårdsreform, s. 32. 
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 Patientkontraktets intentioner innebär att det ska vara lätt för 
patienten att ta del av kontaktuppgifter till sina fasta kontakter i 
vården, få en överblick över sin planerade vård och på ett och samma 
ställe, gärna digitalt, kunna se sina vårdplaner.80 Utredningens sam-
lade bedömning är att det är oklart vilken information som ska ingå 
i ett patientkontrakt och att det går långsamt framåt med införandet 
av patientkontraktet i regioner och kommuner.  

Tillgänglig information är av avgörande betydelse för patientens 
möjlighet att utöva självbestämmande och vara delaktig i vården och 
bör genomsyra hela hälso- och sjukvården. Att öka patientens kun-
skap är ett medel för att stärka dennes makt och inflytande. Patien-
tens kunskaper om sitt eget hälsotillstånd är viktiga för att patienten 
ska kunna förhålla sig till sin vårdsituation och formulera sina behov 
samt kunna ställa krav på hälso- och sjukvården. En informerad patient 
är också en förutsättning för en effektiv vård.81 

När patienten kan ta del av information från vården om exempel-
vis undersökning, behandling, rehabilitering och planerade vårdkon-
takter skapas förutsättningar för att patienten får en tydligare hel-
hetsbild av både vården som är planerad och på vilket sätt vården kan 
stötta patienten. Detta kan i sin tur skapa en större tillit och trygghet 
i kontakt med vården. Vet patienten dessutom vem den kan kontakta 
för vilka frågor och när det går att komma i kontakt med önskad 
person i vården finns ännu större förutsättningar för att patienten 
känner trygghet och tillit till vården och att patienten upplever vården 
mer tillgänglig. En välinformerad patient har större förutsättningar 
att kunna vara autonom och att kunna ta ansvar för sin egen vård när 
den kan och vill utifrån sina förutsättningar.82 

Utredningens förslag syftar till att skapa förutsättningar för att 
patienten ska få relevant information på ett lättillgängligt sätt oavsett 
var i Sverige patienten bor.  

Som beskrivs i kapitel 4, avsnitt 4.4.16 gör utredningen bedöm-
ningen att orden han eller hon inte är könsneutrala eftersom de exklu-
derar ickebinära könsidentiteter och att det är viktigt att författning 
på hälso- och sjukvårdsområdet är inkluderande i detta avseende. 
Utredningen föreslår därför att lagtexten formuleras på sådant sätt att 
termen patienten används i stället för orden han eller hon. 

 
80 Prop. 2019/20:164. Inriktningen för en nära och tillgänglig vård – en primärvårdsreform, 
s. 25–27. 
81 Prop. 2013/14:106. Patientlag, s. 47 
82 Jfr regeringens uttalande i prop. 2013/14:106. Patientlag, s. 47. 
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Patienten ska få information om sina fasta kontakter i vården 
och deras kontaktuppgifter 

Förslaget innebär ett förtydligande av att patienten ska få informa-
tion även om sina fasta kontakter i vården och kontaktuppgifterna 
till dessa och sina vårdenheter. Enligt utredningen ska det föreslagna 
informationskravet ses som ett förtydligande av vilken information 
patienten ska få. Som beskrivs ovan är bestämmelserna i 3 kap. patient-
lagen, vilka reglerar vilken information patienten ska få, inte avsedda 
att tolkas uttömmande. Om patienten behöver ytterligare informa-
tion måste sådan alltså ges redan i dag. Utredningen ser dock ett behov 
av att det tydliggörs att patienten ska få denna information. Har 
patienten information om sina fasta kontakter i vården och kontakt-
uppgifter till dessa och sina vårdenheter underlättar det för patienten 
när patienten är i behov av och vill kontakta vården. Förslaget kom-
mer förenkla för patienter med kroniska sjukdomar och för patienter 
med många kontakter i vården. Detta eftersom det utökade infor-
mationskravet är placerat i 3 kap. patientlagen och därmed gäller all 
hälso- och sjukvård som ges enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), 
HSL, och för tvångsvård som ges enligt lag oavsett vem som finan-
sierar och bedriver vården.83 Det innebär att patienten ska få infor-
mation om sina fasta vårdkontakter i bland annat regionalt och kom-
munalt finansierad hälso- och sjukvård. 

Förslaget skapar förutsättningar för patienten att smidigare och 
enklare komma i kontakt med patientens namngivna fasta kontakt i 
vården eller med rätt vårdenhet på en gång. Patienten behöver inte 
lägga sin energi på att först kontakta vården för att ta reda på om hen 
har en fast vårdkontakt eller en fast läkarkontakt och vem det är i så 
fall, och inte heller leta efter relevanta och aktuella kontaktuppgifter 
utan kan kontakta rätt vårdenhet eller person direkt. När patienten 
har denna information lätt tillgänglig stärks patientens ställning i 
vården och utredningen menar att det kan skapa bättre förutsätt-
ningar för att patienten upplever vården som ansvarstagande för sam-
ordningen av vårdens insatser och att vården erbjuds med bättre kon-
tinuitet. 

Har patienten information som hålls aktuell och uppdaterad om 
sina fasta kontakter i vården så att det klart och tydligt framgår vem 

 
83 Prop. 2013/14:106. Patientlag, s. 45 och Johnsson, L.-Å. Patientlagen – En kommentar (12 feb-
ruari 2020, Version 2, JUNO), under rubrikerna Patientlagen gäller för all hälso- och sjukvård 
och Patientlagens närmare tillämpningsområde. 
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den fasta kontakten är, hur den kan kontaktas och när det är lättast 
att få tag i personen så kan också vårdpersonalens tid som läggs på 
att hjälpa och lotsa patienten rätt minska. 

Det utökade informationskravet kan även underlätta för den som 
har haft få kontakter i vården, den som har liten erfarenhet av att 
kontakta vården och, när informationen finns tillgänglig, den som 
kanske inte vet om att den har en utsedd fast vårdkontakt eller fast 
läkarkontakt. 

Patienten ska få informationen samlat och digitalt 

Utredningens föreslår ett krav på att ge patienter digital information 
på ett samlat sätt i de fall det är relevant för patienten att få infor-
mation på det sättet. Vilken information som ska lämnas samlat och 
digitalt ska anpassas efter vad som är relevant i det enskilda fallet. 
Om patienten inte har behov av digital information behöver sådan 
inte lämnas. Så kan till exempel vara fallet om patienten inte har för-
måga att ta till sig digital information eller inte vill ha informationen 
digitalt. Kravet på att ge patienten information samlat och digitalt 
ersätter inte andra sätt att informera patienten. Av nuvarande be-
stämmelser i patientlagen framgår att den som ger informationen så 
långt som möjligt ska försäkra sig om att mottagaren har förstått 
innehållet i och betydelsen av den lämnade informationen. Det fram-
går även att informationen ska lämnas skriftligen om det behövs med 
hänsyn till mottagarens individuella förutsättningar eller om hen ber 
om det. (3 kap. 7 § patientlagen) Det innebär att patienten ska få in-
formationen muntligt eller utskriven om det behövs för att patienten 
ska kunna ta till sig informationen. 

Utredningens förslag gäller endast patienter och ger inte patien-
tens närstående möjlighet att få elektronisk tillgång till uppgifter om 
patienten. Som beskrivs ovan har Utredningen om sammanhållen 
information inom vård och omsorg (S 2019:01) dock lämnat förslag 
som syftar till att möjliggöra detta.  

Med en ny bestämmelse i patientlagen som anger att patienten 
ska få information samlat och digitalt i den mån det är relevant för 
patienten att få information på det sättet skapas bättre möjligheter för 
patienten att kunna få en överblick över sin vård och sina vårdkon-
takter. Syftet med en samlad digital information är att patienten ska 
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kunna ta del av den för patienten relevanta informationen om sin vård. 
Exempel på sådan information som utredningen menar kan vara rele-
vant att få samlat och digitalt är 

– bokade tider, 

– uppdaterade vårdplaner,  

– planerade vårdkontakter, 

– information om namngiven fast vårdkontakt och namngiven fast 
läkarkontakt med kontaktuppgifter, och 

– information om planerade och pågående utredningar samt plane-
rade och pågående behandlingar. 

Utredningen gör bedömningen att om patienten får samlad informa-
tion digitalt som hålls aktuell och uppdaterad kan en annars fragmen-
tiserad vård upplevas mer samordnad, tillgänglig och lättorienterad.  

Med samlad och digital information, enligt utredningens förslag, 
kan det skapas bättre förutsättningar för patienten att vara delaktig i 
sin vård och för den patienten som kan och vill, att kunna ta mer 
ansvar för sin vård. Hålls informationen samlad och digital kan det 
förenklas för den som kan och vill att själv samordna sin vård och 
sina vårdkontakter, något som kan förbättra och ha stor betydelse 
för patienter med kronisk sjukdom och för patienter med många vård-
kontakter. Om insatserna samordnas blir även vården effektivare. Har 
patienten tidpunkter för olika planerade vårdinsatser samlade på ett 
och samma ställe ges patienten dessutom en större möjlighet att syn-
kronisera och samordna vårdens insatser med sitt privatliv, så som 
exempelvis skola, arbete, familj och fritid, något som är eftersträvans-
värt i en personcentrerad vård. Med en ny bestämmelse om att patien-
ten ska få informationen samlat och digitalt kan således förutsätt-
ningarna stärkas för delaktighet och personcentrering i den regionala 
och kommunala hälso- och sjukvården. Utredningen ser därmed för-
slagen som en del i att stödja regionernas och kommunernas arbete 
med att införa, visualisera och realisera patientkontrakt.  

Att information ska finnas digitalt är enligt utredningen en viktig 
del i hälso- och sjukvårdens digitalisering. Den ökade användningen 
av 1177 Vårdguidens digitala tjänster under covid-19-pandemin kan 
ses som en indikation på att invånare och patienter dels blivit mer 
digitala i sina kontakter med hälso- och sjukvården, dels förväntar 
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sig att kunna vara mer digitala i sina kontakter med vården fortsätt-
ningsvis. En ökad digital förmåga hos invånare i stort tillsammans 
med en ökad användning av digitala verktyg i kommunikationen mellan 
patienter och vården innebär att hälso- och sjukvården kommer att 
behöva fortsätta att erbjuda och utveckla digitala lösningar för att 
möta, träffa och kommunicera med patienter och befolkning. Utveck-
lingen kommer behövas för att möta både invånares och patienters 
förväntningar på framtidens hälso- och sjukvård vad gäller tillgäng-
lighet och en ömsesidig snabb och effektiv kommunikation. Utred-
ningen menar att det är önskvärt att sträva efter ett nationellt sam-
arbete mellan regioner och kommuner så att utvecklingen leder till 
att patienter och befolkning som använder hälso- och sjukvårdens 
digitala tjänster kan logga in på och använda en och samma digitala 
plats för information och kommunikation med flera olika vårdgivare. 

5.5.2 Tidpunkten för vården ska så långt som möjligt väljas 
i samråd med patienten  

Bakgrund 

I delbetänkandet beskrev utredningen att tidbokning i vården sker 
på olika sätt i olika regioner. I många fall finns det inget utrymme 
för patienten att vara delaktig i beslutet om vilken tid som bokas. 
Det beskrevs vara problematiskt av flera olika skäl.84 

Nuvarande bestämmelser om självbestämmande, delaktighet 
och samråd  

Det finns flera bestämmelser som rör patientens självbestämmande 
och delaktighet samt samråd med patienten. 

Det ligger bland annat i kravet på god vård att vården ska bygga 
på respekt för patientens självbestämmande och integritet (5 kap. 1 § 
3 HSL). Syftet med kravet är att understryka vikten av en med-
mänsklig och förstående inriktning av hälso- och sjukvården. Det 
framhölls i förarbetena inför att kravet för första gången infördes att 
det är viktigt för resultatet av vården att vården kan genomföras i en 
atmosfär av samförstånd och samverkan mellan vårdpersonalen och 

 
84 SOU 2021:59. Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkans, s. 177. 



95/22 Svar på remiss - Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22)  - KS2022/1251-2 Svar på remiss - Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22)  : SOU 2022_22 Vägen till ökad tillgänglighet.pdf

En nära och tillgänglig vård med fokus på primärvården SOU 2022:22 

272 

patienten, även om patientens rätt till självbestämmande och integ-
ritet inte i sig innebär att patienten får bestämma innehållet och om-
fattningen av vården. Bestämmelsen berör även grundprincipen om 
att patienten som huvudregel inte kan påtvingas vård utan stöd i 
lag.85 I den juridiska litteraturen har det uttalats att det i bemötande-
kravet ligger att vårdgivarens personal, till exempel i kallelser till vård-
tillfällen, inte får bortse från att all somatisk vård är frivillig och att 
man inte kan förutsätta att varje patient inte har något arbete och 
kan inställa sig när som helst. Kraven på ett gott bemötande anses 
vara viktiga när till exempel en bestämd operationsdag flyttas fram 
med kort varsel, remisser kommer på villovägar eller administrativa 
rutiner inte fungerar.86  

Det finns ett samband mellan ovan beskrivna bestämmelse om 
självbestämmande och integritet och 6 kap. 1 § patientsäkerhetslagen 
(2010:659), som bland annat anger att vården så långt som möjligt 
ska utformas och genomföras i samråd med patienten och att hälso- 
och sjukvårdspersonalen ska visa patienten omtanke och respekt. 
Vad som avses med detta har inte beskrivits särskilt utförligt i för-
arbetena. Ett skäl till införandet av kravet var att patienten inte får 
ses som ett passivt föremål för vård, utan ska ges tillfälle att aktivt 
medverka. Det angavs att personalen tillsammans med patienten bör 
utforma och genomföra vården och behandlingen. I sammanhanget 
framfördes också att patienten behöver ges så utförlig information 
som förhållandena kräver, där det exemplifierades att patienten bör 
ges information om behandlingssituationen och uppgift om riskerna 
med en eventuell behandling.87 I kravet på att behandla patienten med 
omtanke och respekt ligger också att beakta den grundläggande prin-
cipen om att ingen får påtvingas vård mot sin vilja eller på annat sätt 
utsättas för tvång i vården utan stöd av lag.88  

Ovannämnda bestämmelser om respekt för patientens självbestäm-
mande och integritet samt att genomföra vården i samråd med patien-
ten kommer också till uttryck i patientlagen. Ett av syftena med 
patientlagen är att främja patientens integritet, självbestämmande och 
delaktighet (1 kap. 1 § patientlagen).  

 
85 Prop. 1981/82:97 om hälso- och sjukvårdslag m.m., s. 117–118.  
86 Johnsson, L.-Å. Hälso- och sjukvårdslagen – Med kommentarer (1 juli 2021, Version 11, JUNO), 
kommentaren till 5 kap. 1 § under rubriken Självbestämmande och integritet. 
87 Prop. 1978/79:220 om samhällets tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen, m.fl., s. 20. 
88 Prop. 1978/79:220 om samhällets tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen, m.fl., s. 44. 
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Att patientens självbestämmande och integritet ska respekteras 
anges, förutom i den ovan beskrivna 5 kap. 1 § 3 hälso- och sjukvårds-
lagen, även i 4 kap. 1 § patientlagen. Patientlagen innehåller även ett 
tydliggörande av den grundläggande principen om att vård inte får ges 
utan samtycke om inte annat följer av lag (4 kap. 2 § patientlagen).  

I 5 kap. 1 § patientlagen stadgas att hälso- och sjukvården så långt 
som möjligt ska utformas och genomföras i samråd med patienten. 
Detta återspeglar i sak vad som sägs om att vården så långt som möj-
ligt ska utformas och genomföras i samråd med patienten i den ovan 
beskrivna 6 kap. 1 § patientsäkerhetslagen.89  

Det finns också bestämmelser som handlar om samråd och delak-
tighet när det gäller vissa mer specifika frågor. Enligt 5 kap. 2 § 
patientlagen ska patients medverkan i hälso- och sjukvården genom 
att patienten själv utför vissa vård- eller behandlingsåtgärder utgå från 
patientens önskemål och individuella förutsättningar. I förarbetena 
till den bestämmelsen uttalas att den ytterst handlar om att individ-
anpassa vårderbjudandet och förstå att det som fungerar för en patient 
inte alltid är den optimala lösningen för andra patienter.90 I 11 kap. 
4 § patientlagen anges att patienten och dennes närstående ska få 
möjlighet att delta i vårdgivarens patientsäkerhetsarbete. 

Hur ser det ut i praktiken när det gäller val av tidpunkten för vården? 

Utredningens bild utifrån möten med regionala kontaktpersoner 
och utifrån olika projekt som utredningen har uppmärksammat är att 
tidbokning sker på olika sätt i olika regioner och inom olika verksam-
heter. Ansvariga enheter skickar ofta en kallelse till patienten utan 
att patienten haft möjlighet att påverka tiden. 

Det finns dock exempel på enheter där patienterna erbjuds att själva 
boka tid. Ett sådant exempel som beskrivits för utredningen kommer 
från en mottagning där patienten erbjuds att boka tid i en digital tid-
bok, efter att inledningsvis ha besvarat ett antal frågor. Om en patient 
baserat på de inledande frågorna inte bedöms uppfylla alla kriterier 
för att få boka själv, skapas ett ärende hos en sjuksköterska som kon-
taktar patienten och bokar in en tid. Utredningen har också uppmärk-
sammats på att webbtidboken på 1177.se i dag används i allt högre 

 
89 Se prop. 2013/14:106. Patientlag, s. 121. 
90 Prop. 2013/14:106 Patientlag, s. 72. 
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utsträckning. Webbtidbokning är ett utvecklingsområde som lyftes 
i regionernas handlingsplaner för ökad tillgänglighet.91 

Utredningens förslag 

Förslag: Det ska införas en ny bestämmelse i patientlagen som 
anger att tidpunkten för vården så långt som möjligt ska väljas i 
samråd med patienten. 

Skäl 

Viktigt av flera skäl att patienten görs delaktig i valet 
av tidpunkten för vården 

Utredningens bedömning är att det finns flera fördelar med att tid-
punkten för vården väljs i samråd med patienten. Dels stärker det 
patientens delaktighet i en för patienten viktig fråga rörande vård-
processen. Dels är det ett sätt att visa patienten respekt, vilket bland 
annat kan bidra till ett högt förtroende för vården. Att patienten kan 
påverka tiden så att den passar för livet i övrigt kan också minska 
risken för avbokningar och ombokningar och därmed underlätta för 
vården ur ett administrativt perspektiv i hantering av ny tid för patien-
ten men också för att tidigt kunna erbjuda en annan patient den tid 
patienten tackar nej till. En ombokning eller avbokning av en tid för 
exempelvis operation kan beröra många enheter i vården, såsom opera-
tionsavdelning, narkosenhet, intensivvård och röntgen. 

Befintlig reglering innehåller inget krav på att samråda 
om tidpunkten för vården 

I dag skiljer det sig åt mellan regioner, vårdgivare och vårdenheter 
om patienten görs delaktig i valet av tidpunkten för vården eller inte. 
Med ett krav på att samråda om tidpunkten införs en grundläggande 
garanti för alla patienter om att få vara delaktig i den frågan, vilket 
stärker patientens rättsliga ställning och främjar en mer jämlik vård. 

 
91 SOU 2021:59. Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan, s. 177. 
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Därför bör det anges tydligt i lagstiftningen att tidpunkten för vår-
den så långt som möjligt ska väljas i samråd med patienten.  

Det finns redan i dag flera bestämmelser som rör patientens själv-
bestämmande och delaktighet och samråd i olika frågor. Dessa är dock 
relativt allmänt hållna och handlar till stora delar om att understryka 
vikten av en medmänsklig och förstående inriktning av hälso- och sjuk-
vården, understryka att patienten som huvudregel inte kan påtvingas 
vård utan stöd i lag och att allmänt visa patienten omtanke och respekt. 
När det gäller kraven på att samråda med patienten, som följer av 
flera olika paragrafer, tycks de utifrån vad som anges i förarbetena 
främst handla om samråd rörande innehållet i och utformningen av 
vård- och behandlingsinsatserna. Även om det finns uttalanden i den 
juridiska litteraturen som beskriver att befintliga bemötandekrav 
även torde handla om att visa respekt och omtanke om patienten i 
samband med exempelvis bokningar och ombokningar av tider för 
vård, bedömer utredningen att det i dag inte följer av gällande rätt 
att tidpunkten för vården faktiskt ska väljas i samråd med patienten.  

Inte heller av informationskravet som gäller tidpunkten för vården 
eller av förarbetena till detta framgår att det skulle finnas någon skyl-
dighet att göra patienten delaktig i valet av tidpunkten för vården. 
I stället framgår av bestämmelsen att patienten ska få information 
om vid vilken tidpunkt hen kan förvänta sig att få vård (3 kap. 1 § 4 
patientlagen). Syftet med detta informationskrav var bland annat att 
se till att patienter slipper osäkerhet kring när patienten kommer att 
få en kallelse till exempelvis en undersökning eller en behandling, 
vilket bedömdes ge patienterna ökad trygghet och bättre möjligheter 
till egen kontroll och planering.92  

Samråd kan ske på olika sätt 

Det föreslagna kravet på att samråda med patienten i fråga om 
tidpunkten för vården är inte i sig ett krav på hur ett sådant samråd 
ska ske. Utredningen bedömer att det kan ske på olika sätt och att 
sättet för samrådet så långt som möjligt bör utgå från patientens 
förutsättningar och önskemål. Det är dock viktigt att samrådet sker 
innan tidpunkten för vården väljs, varför det inte är tillräckligt att en 
tidpunkt meddelas patienten och att patienten uppmanas kontakta 

 
92 Prop. 2013/14:106. Patientlag, s. 48. 
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vårdgivaren om tidpunkten inte passar. För sådan vård som omfattas 
av vårdgarantin är det också viktigt att patienten får möjlighet att 
samråda om tidpunkter som ligger inom vårdgarantins yttersta tids-
gränser, så att ett samråd i första hand inte leder till patientvald väntan.  

I många fall kan exempelvis användning av digital tidbokning, där 
patienten får välja bland ett antal lediga tider för vården, vara ett sätt 
att uppfylla kravet. I vissa fall kan det dock vara mer lämpligt att tala 
med patienten om lämpliga tidpunkter för vården. Det kan handla om 
att tala med patienten i samband med ett innevarande vårdmöte eller 
vid annat tillfälle för att efterhöra om patienten har särskilda önske-
mål om en viss vecka, vissa dagar, en viss tid på dagen eller om det 
finns tider som inte passar patienten. En patients önskemål om att inte 
vara delaktig i valet av tidpunkten för vården måste också respekteras.  

5.5.3 Omställningen behöver märkas av vårdens medarbetare  

Bakgrund  

Trots stora satsningar visar utvärderingar att primärvården saknar 
tillräckliga förutsättningar för att nå omställningens mål  

Regeringen har stöttat omställningen till nära vård via överenskom-
melser med SKR under åren 2019, 2020 och 2021 med totalt cirka 
15 miljarder kronor. Förår 2022 avsätts cirka 6,4 miljarder kronor i 
överenskommelsen om god och nära vård.93 I Socialstyrelsens och 
Myndigheten för vård- och omsorganalys uppföljnings- och utvärder-
ingsrapporter om omställningen som publicerats fram till och med 
februari 2022 har myndigheterna inte kunnat fastställa om eller hur 
de tillförda statliga medlen från överenskommelserna kommit primär-
vården till gagn.94 

 
93 God och nära vård – En omställning av hälso- och sjukvården med fokus på primärvården, 
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 2019; God och nära vård 
2020 – En omställning av hälso- och sjukvården med fokus på primärvården, Överenskommelse 
mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner; God och nära vård 2021 – En omställning 
av hälso- och sjukvården med primärvården som nav, Överenskommelse mellan staten och Sveriges 
Kommuner och Regioner; God och nära vård 2022 – En omställning av hälso- och sjukvården 
med primärvården som nav, Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner.  
94 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2021. Nära vård i sikte? Utvärdering av omställ-
ningen till en god och nära vård: delrapport, rapport 2021:8 och Socialstyrelsen. 2021. Uppfölj-
ning av omställningen till en mer nära vård 2020 – Utvecklingen i regioner och kommuner samt 
förslag på indikatorer 
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Insatser och förändringar görs lokalt men oklart om det leder 
till målen med omställningen  

Myndigheten för vård och omsorgsanalys beskrev i sin utvärderings-
rapport att en mängd aktiviteter pågår som lokala initiativ och projekt 
och ser att det troligen kommer att ta tid innan utvecklingsarbetet 
implementerats, lett till ändrade arbetssätt och mer övergripande 
resultat sett till omställningens målsättningar.95 Socialstyrelsen menade 
att det finns ett fokus på att testa och utveckla nya arbetssätt inom 
ramen för omställningen och det pågår en snabb utveckling av digi-
taliseringen. Myndigheten lyfte att de digitala tjänster som utvecklas 
behöver underlätta samarbetet mellan vårdgivare och mellan huvud-
män.96 

Trots att Socialstyrelsen inom ramen för sitt uppdrag att stödja 
och följa upp omställningen har identifierat indikatorer för att mäta 
omställningens utveckling anser myndigheten att det är svårt att veta 
om de uppmätta värdena för de olika indikatorerna är direkta resultat 
av insatserna eller förändringarna som gjorts i regioner och kom-
muner inom omställningen. Myndigheten beskrev att uppföljningen 
med de nationella indikatorerna bör kombineras med andra kvantita-
tiva och kvalitativa data om arbetet med nära vård i kommuner och 
regioner.97 

En omställning som kräver ändrade arbetssätt inom både 
den specialiserade vården och primärvården 

I utredningens delbetänkande lyftes vikten av att den specialiserade 
vården samverkar med primärvården och bidrar med både kompe-
tens och resurser för att öka förutsättningarna för att stärka primär-
vården både regionalt och kommunalt.98 God samverkan och högt 
förtroende mellan primärvården och den specialiserade vården är av 
vikt för att omställningen ska lyckas och utredningen ser att stora 
vinster finns att göra i såväl tillgänglighet som delaktighet och kon-
tinuitet när samverkan mellan primärvård och specialiserad vård sker. 

 
95 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2021. Nära vård i sikte? Utvärdering av omställ-
ningen till en god och nära vård: delrapport, rapport 2021:8. 
96 Socialstyrelsen. 2021. Uppföljning av omställningen till en mer nära vård 2020 – Utvecklingen 
i regioner och kommuner samt förslag på indikatorer. 
97 Socialstyrelsen. 2021. Uppföljning av omställningen till en mer nära vård 2020 – Utvecklingen 
i regioner och kommuner samt förslag på indikatorer. 
98 SOU 2021:59. Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan. 
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Olika lokala pilottester och projekt pågår med specialistkonsulta-
tioner i primärvården där ett gott exempel på ett sådant projekt är 
projektet som kallas Digital specialistkonsult mellan primärvård och 
ortopedklinik i Region Kalmar län.99 Där finns en specialist i orto-
pedi lätt tillgänglig för primärvården via videokonferenssystem. Ingen 
tidsbokning krävs utan när primärvårdsläkaren har en patient med 
behov av en ortopedisk konsultation kopplas ortopeden upp digitalt. 
Ett trepartssamtal mellan patient, primärvårdsläkare och ortoped på-
börjas. Med specialistkonsultationer kommer den specialiserade vår-
den nära patienten och stärker primärvården. Patientens ställning stärks 
genom att patienten görs mer delaktig i sin vård och vårdprocess. 
Patienten behöver inte heller vänta på en remiss eller en tid till den 
specialiserade vården, inte heller resa för en bedömning inom den 
specialiserade vården och en eventuell behandling kan påbörjas på en 
gång. För primärvården ökar kunskapen om de specifika besvären, i 
detta projekt ortopediska besvär, vilket leder till bättre remisser och 
därmed bättre nyttjande av den specialiserade vårdens resurser.100 

Arbetssättet har dock ännu inte fått en större spridning till vare 
sig flera primärvårdsenheter eller andra verksamheter inom speciali-
serad vård, trots att det är ett arbetssätt som innebär att den specia-
liserade vården, primärvården och patienten stärks och gagnas av 
arbetssättet.101 

Utredningens bedömningar 

Bedömning: Regioner och kommuner behöver, i de ekonomiska 
planerna, tydliggöra för vårdens medarbetare att och hur resurser 
prioriteras till primärvårdens kärnverksamheter. Syftet är att säker-
ställa en stärkt primärvård och vårdens medarbetares engagemang 
i det lokala omställningsarbetet.  

 
Bedömning: Regeringen bör rikta ekonomiska medel som ett 
stöd till det lokala omställningsarbetet i syfte att stimulera uppstart 
och implementering av nya konsultativa arbetssätt, exempelvis 

 
99 SOU 2021:59. Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan och 
Eriksson D. 2021. Sammanställning Direktkonsult ortoped. 
100 SOU 2021:59. Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan och 
Eriksson D. 2021. Sammanställning Direktkonsult ortoped. 
101 Eriksson D. 2021. Sammanställning Direktkonsult ortoped. 



95/22 Svar på remiss - Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22)  - KS2022/1251-2 Svar på remiss - Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22)  : SOU 2022_22 Vägen till ökad tillgänglighet.pdf

SOU 2022:22 En nära och tillgänglig vård med fokus på primärvården 

279 

digital specialistkonsult, som stärker primärvårdens tillgänglighet 
och kontinuitet. Arbetet bör göras i samverkan mellan primär-
vård och specialiserad vård och målet bör vara förändrade arbets-
sätt som är långsiktigt hållbara och tjänar vårdens kärnverksamhet. 

Skäl  

Regionerna behöver säkerställa och tydliggöra resurserna 
till primärvården 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys påtalar att de flesta regio-
ner tycks sakna tydliga planer för att öka primärvårdens finansiering 
under kommande år.102 

Utredningen menar att det i första hand är regionerna som be-
höver säkerställa att det går mer resurser till primärvården i omställ-
ningsarbetet och att regionerna behöver tydliggöra för vårdens med-
arbetare hur regionen planerar för långsiktiga medel till primärvårdens 
kärnverksamhet. Även regeringen behöver säkerställa att använd-
ningen av de statliga medel som ska stärka primärvården kommer 
kärnverksamheten till del. 

Ska Sverige nå målet om en stärkt primärvård till år 2027 behöver 
statens satsningar användas till hållbara och långsiktiga insatser. Ut-
redningens uppfattning är att medel som fördelas genom överens-
kommelser inte med säkerhet används till långsiktiga strukturer och 
insatser som stärker primärvården utan snarare till kortare tillfälliga 
projekt. Många av de utredningen träffat uttrycker att dessa medel 
inte kommer vårdens kärnverksamhet till del. Representanter från 
primärvården uttrycker att det är otydligt för medarbetarna hur sta-
tens ekonomiska medel för omställningen används i regionerna. Ut-
redningen menar att regioner och kommuner behöver förtydliga hur 
medel prioriteras långsiktigt till primärvårdens kärnverksamheter i 
sina ekonomiska planer. Utredningen menar att det är väsentligt att 
omställningen genomförs på så sätt att den framtida primärvården 
kommer kännetecknas av hög kvalitet. Det är angeläget att regioner 
och kommuner avsätter adekvata resurser för genomförandet av om-
ställningen så att målen om en god och nära vård nås. 

 
102 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2021. Nära vård i sikte? Utvärdering av omställ-
ningen till en god och nära vård: delrapport, rapport 2021:8. 
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Primärvården saknar tillräckliga förutsättningar 

I rapporterna från Socialstyrelsen och Myndigheten för vård- och 
omsorgsanalys som följt och utvärderat omställningen i regioner och 
kommuner hittills framkommer det inte att någon faktisk omställ-
ning skett i vårdens kärnverksamheter. Myndigheterna har inte heller 
kunnat fastställa om eller hur de tillförda statliga medlen från öve-
renskommelserna kommit primärvården till nytta. Myndigheten för 
vård- och omsorgsanalys beskrev att det inte skett någon nämnvärd 
ökning av primärvårdens andel av regionernas sjukvårdskostnader och 
påtalade dessutom att de flesta regioner tycks sakna tydliga planer 
på att öka primärvårdens finansiering under kommande år.103  

När vården ställs om till att primärvården ska vara basen och navet 
finns också skäl att överväga vilka professioner som i dag företrädes-
vis finns inom specialiserad vård och som kan behövas inom den 
regionala och kommunala primärvården. Kompetenser och kunskap 
som i dag framför allt finns inom den specialiserade vården behövs 
även inom den regionala och kommunala primärvården. Utredningen 
menar att utvecklandet av fler olika konsultativa arbetssätt mellan 
specialiserad vård och primärvård är ett sätt att stärka primärvården 
och skapa goda förutsättningar för en mer effektiv, tillgänglig och 
kvalitativ hälso- och sjukvård för patienten.  

Ett exempel på att samverka och samarbeta över vårdnivåerna är 
specialistkonsultationer i primärvården, det vill säga ett arbetssätt där 
den specialiserade vårdens medarbetare medverkar i primärvårdens 
bedömningar och behandlingar av patienterna. Exempel på när pri-
märvården och specialiserade vården arbetat på nya sätt tillsammans 
är digital specialistkonsult mellan primärvården och ortopeden i Kalmar 
län (beskrivs ovan), teledermatoskopisk bedömning mellan primär-
vården och hudsjukvården och mobila närsjukvårdsteam mellan den 
specialiserade vården och den kommunala primärvården. Utförligare 
beskrivningar av arbetssätten finns i utredningens delbetänkande.104 

 
103 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2021. Nära vård i sikte? Utvärdering av omställ-
ningen till en god och nära vård: delrapport, rapport 2021:8; och Socialstyrelsen. 2021. Upp-
följning av omställningen till en mer nära vård 2020 – Utvecklingen i regioner och kommuner 
samt förslag på indikatorer.  
104 SOU 2021:59. Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan, s. 228–235. 
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Omställningen upplevs inte vara förankrad hos vårdens medarbetare  

I utredningens möten, framför allt i möten med företrädare för vår-
dens professioner, har det märkts en besvikelse och frustration över 
att omställningen hittills främst fokuserat på att huvudmännen på en 
övergripande och administrativ nivå tagit fram olika strategier och 
styrdokument. Det saknas en tillfredsställande förankring av omställ-
ningen hela vägen ut i vårdverksamheterna och hos medarbetarna. Det 
framkommer en bild där vårdens medarbetare inte anser sig märka av 
någon förstärkning av primärvården av de statliga medel som till-
skjutits regioner och kommuner i syfte att just stärka primärvården. 
Det saknas tillit till att de medel som regeringen tillskjutit används 
för att specifikt stärka primärvården långsiktigt ekonomiskt eller att 
medel används i syfte att stärka strukturer och bemanning i primär-
vården. Medel till primärvården upplevs snarare gå till tillfälliga kort-
siktiga projekt som saknar plan för uppföljning, utvärdering och lång-
siktigt införande.  

Utredningen menar att vårdens medarbetare, vars engagemang är 
betydelsefullt för omställningen, måste märka att de ekonomiska 
medel som satsas på primärvården gör någon faktisk skillnad i var-
dagen och det kliniska arbetet. Medarbetarna behöver också uppleva 
att regionernas och kommunernas övergripande omställningsarbete 
förankras väl med primärvårdens verksamheter. Märks inte statliga 
medel eller upplevs inte lokala målbilder och färdplaner vara förank-
rade med vårdens medarbetare finns risk för att vårdens och fram-
för allt primärvårdens medarbetare inte kommer känna tilltro till reger-
ingens, regionernas eller kommunernas ambitioner med satsningarna 
och att omställningens önskade effekter och mål riskerar att minska 
eller till och med utebli. Utredningen ser att det finns risk för att 
omställningen inte når målet om medarbetarnas engagemang saknas 
vilket kan bli fallet om vårdens medarbetare inte nämnvärt märker 
av att primärvården blir stärkt av de ekonomiska satsningar som dekla-
reras och är avsedda för att just stärka primärvården och göra den till 
navet i svensk hälso- och sjukvård.  

I det sista betänkandet från utredningen Samordnad utveckling för 
god och nära vård (S 2017:01) påpekas i avslutande ord, att för att 
lyckas med omställningen är det avgörande att de ekonomiska resur-
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ser som avsätts tydligt kommer primärvården till godo på ett sätt som 
syns för medarbetarna.105 

Utredningen ser att det konkreta omställningsarbetet i vårdverk-
samheterna till stor del handlar om att utveckla och implementera 
nya arbetssätt mellan primärvård och specialiserad vård utifrån lokala 
behov och förutsättningar. Inkluderas medarbetarna och verksam-
heterna som har kunskap om lokala behov och förutsättningar i om-
ställningsarbetet, menar utredningen att möjligheterna för att nå målet 
om en stärkt primärvård kommer att öka.  

Statliga ekonomiska medel till vårdens kärnverksamhet 

För att regeringens satsningar på den nära vården ska märkas i vår-
dens kärnverksamheter och bli ett stöd till det lokala och verksam-
hetsnära omställningsarbetet bör regeringen rikta statliga ekonomiska 
medel i syfte att stimulera uppstart och implementering av nya kon-
sultativa arbetssätt, som exempelvis digital specialistkonsult, som stär-
ker primärvården och dess samverkan med annan vård.  

Utredningen har valt att föra fram konsultativa arbetssätt av flera 
skäl. Patientens anknytning, trygghet och tilltro till primärvården 
och sin fasta läkarkontakt kan stärkas om fler arbetssätt likt digital 
specialistkonsult kan identifieras, utvecklas och implementeras i ordi-
narie vårdverksamheter. Används konsultativa arbetssätt i samverkan 
mellan primärvård och specialiserad vård kan det medföra att patien-
tens besvär i utökad omfattning kan hanteras av primärvården. Kun-
skapsöverföring mellan primärvård och specialiserad vård ökar och 
den specialiserade vården kan på sikt få färre men ännu bättre under-
byggda remisser. Onödiga väntetider mellan primärvård och specia-
liserad vård kan minskas och den gemensamma vården bli mer effek-
tiv. För patienten kan det innebära en känsla av att vården är bättre 
samordnad och att vården upplevs som sömlös. 

När den specialiserade vården medverkar och bidrar med kom-
petens och resurser till primärvården ökar också förutsättningarna 
för att primärvården blir mer tillgänglig.106 De konsultativa arbets-
sätten är till nytta både för primärvården, den specialiserade vården 
och patienten.107  

 
105 SOU 2021:6. God och nära vård – Rätt stöd till psykisk hälsa, s. 323–324. 
106 SOU 2018:39. God och nära vård – En primärvårdsreform. 
107 SOU 2021:59. Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan. 
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Utredningen anser att målet med riktade medel bör vara att de 
stimulerar långsiktiga strukturer som kommer vårdverksamheterna 
till godo genom att stödja uppstart och implementering av nya effek-
tiva arbetssätt som sedan blir en del av verksamheternas ordinarie 
arbetssätt. Regioner och kommuner har kommit olika långt i sin om-
ställning och det är viktigt att i utformningen av statsbidraget beakta 
att nya arbetssätt och metoder har en god förankring i både berörda 
verksamheter och i ledning och styrning för att de ska bli långsiktiga 
och kunna implementeras i den ordinarie verksamheten. Medlen bör 
avse uppstart och implementering som görs i samverkan mellan olika 
vårdgivare på olika vårdnivåer och det ska stödja kommunernas och 
regionernas omställning till en mer nära och tillgänglig vård. Utred-
ningen menar att med föreslaget statsbidrag kan regioner och kom-
muner utifrån lokala överväganden om vilka professioner från spe-
cialiserad vård som behövs i primärvården ta fram nya konsultativa 
arbetssätt som blir långsiktigt hållbara. Med konsultativa arbetssätt 
sätts samverkan och nya samverkansformer i fokus för att utnyttja 
hälso- och sjukvårdens resurser och kompetenser på bästa sätt mellan 
vårdnivåerna vilket även ger patienterna en mer sammanhållen vård. 

I utformningen av statsbidraget är det också viktigt att i möjligaste 
mån försöka säkerställa att verksamhetsområdena som tillförs stat-
liga medel inte får en minskad ram i den regionala eller kommunala 
budgeten på grund av att externa medel tillförs. Ett möjligt alternativ 
att överväga skulle kunna vara en princip om att ansökningar där 
kommun eller region har en hög grad av egenfinansiering prioriteras 
när det gäller fördelningen av medel. Utredningen vill lyfta vikten av 
att det bör finnas en plan för utvärdering för att medel ska tilldelas. 
Arbetet och arbetssätten bör följas upp för att kunna utvärdera om 
statligt satsade medel har haft avsedd effekt. Det bör med utvärder-
ingarna gå att svara på om och hur de statliga resurser som avsatts 
kommer primärvården till godo samt om de leder till omställningens 
mål om en mer nära, tillgänglig och effektiv vård där kontinuitet och 
delaktighet har ökat.  

Utredningen anser att medel som följs upp och som märks i pri-
märvården och av primärvårdens medarbetare, tillsammans med övrigt 
arbete som pågår i regioner, kommuner och hos statliga myndigheter 
för att stötta omställningen, kommer kunna bidra till att medarbetare 
i hälso- och sjukvården känner sig inkluderade och arbetar gemen-
samt på alla nivåer för att nå omställningens mål om en mer tillgäng-
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lig och nära vård där primärvården är navet och patienten är stärkt 
och delaktig. 

5.5.4 Fortsätt att stödja, följa upp och utvärdera 
omställningen till nära vård 

Bakgrund 

En pågående omställning i flera år till 

Utredningen Samordnad utveckling för en god och nära vård (S 2017:1) 
presenterar i sitt första delbetänkande 2017 en färdplan för en om-
ställning som skulle pågå 10 år, det vill säga fram till 2027.108 Reger-
ingen har meddelat att den har för avsikt att fortsätta stödja hälso- 
och sjukvårdens utveckling av en nära vård så att arbetet ska kunna 
fortgå med kraft och intensitet.109 De statliga myndigheterna behö-
ver stödja omställningen genom stödinsatser, tillsyn, uppföljning och 
utvärdering, därför har både Myndigheten för vård- och omsorgs-
analys och Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att utvärdera och 
följa upp omställningen.110 I utredningens delbetänkande Vägen till 
ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan finns sam-
manfattande beskrivningar av myndigheternas uppdrag.111 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys utvärderingsuppdrag 
förändrades och förlängdes i mars 2022. Uppdraget löper nu fram till 
och med 31 mars 2025 och myndigheten ska i tillägg till tidigare upp-
drag årligen genomföra kvantitativa kartläggningar av patienternas 
tillgång till fast läkarkontakt samt analysera graden av måluppfyllelse 
avseende målen om fast läkarkontakt som finns i överenskommelsen 
om en god och nära vård 2021 och 2022 mellan regeringen och SKR.112 

Socialstyrelsen har i sin framtagna strategiska plan för myndig-
hetens arbete med att stödja omställningen till en god och nära vård 
beskrivit utvecklingsområden som myndigheten identifierat, med mål 

 
108 SOU 2017:53. God och nära vård – En gemensam färdplan och målbild. 
109 Dir. 2020:81 Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården. 
110 Regeringsbeslut S2019/03056/FS. Uppdrag angående uppföljning av primärvård och uppfölj-
ning av omställningen till en mer nära vård; regeringsbeslut S2020/03319/FS. Insatser för att 
stödja omställningen i hälso- och sjukvården till en god och nära vård; regeringsbeslut S2020/ 
03220/FS. Uppdrag att utvärdera omställningen i hälso- och sjukvården till en god och nära vård. 
111 SOU 2021:59 Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan. 
112 Regeringsbeslut S2020/03320. Ändring av uppdraget att utvärdera omställningen i hälso- och 
sjukvården till en god och nära vård. 
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för myndighetens fortsatta arbete fram till och med 2027.113 I skri-
vande stund finns inget beslut fattat om fortsatt regeringsuppdrag 
för genomförandet efter 2023. SKR fortsätter det stödjande arbetet 
för sina medlemmar i omställningen, där visst stöd inriktar sig på 
regionernas och kommunernas uppföljning och utvärdering av om-
ställningen.114  

Förutom att fortsätta följa och utvärdera själva omställningen är 
det enligt utredningen av vikt att följa och utvärdera hur omställ-
ningen påverkar andra viktiga kvalitetsfaktorer inom vården så som 
exempelvis medicinsk kvalitet och patientsäkerhet. 

Regionala och kommunala uppföljningar och utvärderingar av projekt 
och pilottester saknas 

Utredningen konstaterade i delbetänkandet Vägen till ökad tillgäng-
lighet – långsiktig, strategisk och i samverkan att många av de insatser, 
åtgärder och projekt som regioner och kommuner gör för att ta fram 
nya arbetssätt och ställa om vården så att den blir mer nära ännu inte 
har hunnit utvärderas eller följas upp på lokal nivå. Delvis beror det 
på att insatserna är nyligen påbörjade, delvis beror det på att arbetet 
med covid-19-pandemin har haft högre prioritet. I utredningens möten 
om olika lokala projekt och utvecklingsarbeten framkommer att det 
saknas resurser och kompetens lokalt för att kunna genomföra en 
uppföljning eller utvärdering med god kvalitet. Regioner och kom-
muner har inte heller prioriterat resurser i form av tid eller pengar 
för att utvärdera insatser, projekt eller nya arbetssätt ur ett system-
perspektiv.115 Utredningen menar att det är angeläget att regioner 
och kommuner prioriterar tid och resurser för egen uppföljning och 
utvärdering av de insatser och nya arbetssätt som tas fram inom 
ramen för omställningen. Eftersom regioner och kommuner arbetar 
under olika förutsättningar är det viktigt med uppföljning och ut-
värdering som utgår ifrån och har kunskap om och förståelse för den 
lokala kontexten som insatser och nya arbetssätt genomförs i. 

 
113 Socialstyrelsen. 2019. Grund för strategisk plan för att stödja en god och nära vård. 
114 SKR. 2021. Delrapport av överenskommelsen, God och nära vård 2021 – En omställning av 
hälso- och sjukvården med primärvården som nav. 
115 SOU 2021:59. Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan. 
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Utveckling av kontinuitetsmått som mäter patientens upplevelse 
av kontinuitet behövs 

Patientens behov av kontinuitet i vården ska tillgodoses (5 kap. 1 § 
2 HSL och 6 kap. 1 § patientlagen). 

Kontinuitet lyfts ofta fram som en bärande princip som ska genom-
syra vårdens organisation och arbetssätt. Kontinuitet i vårdrelationer 
framhålls som en av de viktigaste faktorerna för en effektivare vård och 
ses som särskilt viktigt för patienter med många vårdkontakter. Både 
kontinuiteten i relationerna mellan patienter och vårdens medarbe-
tare och mellan olika vårdprofessioner och vårdkontakter bedöms ha 
stor betydelse för såväl patientens upplevelse, vårdens kvalitet som för 
medarbetarnas arbetsmiljö och effektiviteten i hälso- och sjukvården.116 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) visar 
i en utvärdering om relationskontinuitet117 i vården att högre relations-
kontinuitet i vården för personer med astma eller kroniskt obstruktiv 
lungsjukdom (KOL) ger lägre risk att dö i förtid, lägre risk för sjuk-
husinläggning, lägre risk för akutmottagningsbesök och lägre hälso- 
och sjukvårdskostnader. För personer med allvarlig psykisk sjuk-
dom ger högre relationskontinuitet i vården lägre risk att dö i förtid, 
lägre risk för akutmottagningsbesök och förbättrad livskvalitet. Ut-
ifrån den sammanställning SBU gjort framhålls att vårdkontinuitet i 
bred bemärkelse har flera gynnsamma effekter för olika grupper av 
patienter.118  

Kontinuitet har flera olika dimensioner119 och kan mätas på flera 
olika sätt.120 Kontinuitetsindex till läkare är en kvalitetsindikator som 
väger samman hur många olika läkare en patient träffar och frekven-
sen av besök till de olika läkarna. Kontinuitetsindex används som en 
kvalitetsindikator i kvalitetsregistret för primärvården, Primärvårds-

 
116 SOU 2016:2. Effektiv vård, slutbetänkande av En nationell samordnare för effektivare resurs-
utnyttjande inom hälso- och sjukvården. 
117 Med relationskontinuitet avses att en patient och dennes läkare eller annan vårdperson har 
kontakt över en längre tid, med möjlighet att utveckla en ömsesidig vårdrelation. 
118 SBU. 2021. Kontinuitet i vården – En systematisk översikt och utvärdering av medicinska, 
hälsoekonomiska och etiska aspekter. 
119 Kontinuitetsbegreppets olika dimensioner: hur lång tid en relation med en läkare/annan 
person varar (Duration), hur stor andelen av besöken som görs hos en viss läkare/den ”egna” 
läkaren/annan person under en definierad tidsperiod (Density), antalet eller andelen besök 
med andra läkare/annan personal (Dispersion, spridning) eller i vilken ordning patienten träffar 
olika läkare/annan personal (Sekvens). Det går också mäta patientupplevd kontinuitet vilken 
tenderar att vara högre än den ”objektivt uppmätta” kontinuiteten. 
120 SKR. Primärvårdskvalitet, Kontinuitet.skr.se/primarvardskvalitet/kvalitetsindikatorer/indikator
erao/kontinuitet.58443.html, uttag 2022-02-28. 
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kvalitet. Anledningen till att man valt att använda kontinuitetsindex 
som mått är att det används i många internationella studier som visat 
god effekt av kontinuitet i vården. Det är dock inte säkert att det är 
det bästa måttet för att följa kontinuitet över tid. Oftast mäts läkar-
kontinuitet men det går också att mäta kontinuitet för andra yrkes-
grupper.121 Även Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har kon-
staterat att det är viktigt att följa fler kontinuitetsmått än bara fast 
vårdkontakt eller fast läkarkontakt i vården. I myndighetens utvär-
deringsrapport visar resultat från en fallstudie att andelen listade med 
fast läkarkontakt på vårdcentraler inte uppvisade något samband med 
vårdcentralens resultat för de två andra kontinuitetsmåtten, kontinui-
tetsindex enligt Primärvårdskvalitet och frågan i Nationella Patient-
enkäten (NPE) om man fått träffa samma läkare.122  

Utredningens bedömningar 

Bedömning: Regioner och kommuner behöver avsätta resurser 
för uppföljning och utvärdering av lokalt utvecklingsarbete och 
projekt som genomförs inom ramen för omställningsarbetet. Syftet 
är att kunna motivera ändamålsenlig spridning och implementering 
utifrån uppnådda resultat. 
 

Bedömning: Socialstyrelsen bör få i uppdrag att fortsätta genom-
förandet av myndighetens framtagna strategiska plan för myndig-
hetens arbete med att följa och stödja omställningen för åren 
2023–2027. I uppdraget bör det ingå utveckling och plan för fort-
satt förvaltning av påbörjat indikatorsarbete, för att på nationell 
nivå kunna fortsätta följa hur omställningen påverkar hälso- och 
sjukvården även efter 2027. 
 

Bedömning: Myndigheten för vård- och omsorgsanalys bör få i 
uppdrag att fortsätta utvärdera omställningen för åren 2025–2027. 
I uppdraget bör det specifikt ingå utvärdering av olika mått för 
kontinuitet inom hälso- och sjukvården samt att utvärdera genom-
slaget av framtaget stödmaterial för fast läkarkontakt.  

 
121 SKR. Primärvårdskvalitet, Kontinuitet. 
skr.se/primarvardskvalitet/kvalitetsindikatorer/indikatorerao/kontinuitet.58443.html, uttag 
2022-02-28. 
122 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2021. Nära vård i sikte? Utvärdering av omställ-
ningen till en god och nära vård: delrapport, rapport 2021:8. 
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Skäl 

Regionala och kommunala utvärderingar viktigt för lokal förankring 
och implementering av omställningens resultat 

I utredningens sökande efter goda exempel på nya arbetssätt för att 
göra vården mer nära och tillgänglig, saknas det många gånger en upp-
följning eller utvärdering av det nya testade arbetssättet som kan visa 
på effekter på någon av parametrarna tillgänglighet, kontinuitet och 
delaktighet. Projekt och pilottester tycks stanna i det lilla, trots att 
de uppfattas som lovande och effektiva, eftersom det är svårt att veta 
om resultatet av det som har gjorts har motiv och skäl nog för att 
kunna spridas. Utan utvärderingar av projekt och pilottester som tar 
hänsyn till den lokala kontexten är det svårt att veta om det utveck-
lats ett nytt effektivare arbetssätt som kan implementeras i större 
skala. Det är också svårt att veta om arbetssättet bidrar till ökad kon-
tinuitet, tillgänglighet och delaktighet.123  

Utredningen anser att uppföljning och utvärdering av omställ-
ningen på regional och kommunal nivå kommer att vara viktigt för 
att kunna visa på både positiva och negativa effekter i den lokala 
kontexten. För att kunna uppmärksamma eventuella brister och pro-
blem som kan åtgärdas i det lokala arbetet är det av vikt att uppfölj-
ningar och utvärderingar prioriteras och genomförs av regioner och 
kommuner själva. Med uppföljning och utvärdering nära kopplad till 
det lokala utvecklingsarbetet kan de förändringar som görs lättare 
analyseras av dem de berör, vilket skapar förutsättningar för lärande 
och för att förändringarna leder till förbättringar för både patienter, 
vårdens medarbetare och hälso- och sjukvårdsystemet i stort. 

Utredningen ser att de regionala och kommunala kunskapsstyr-
ningsorganisationerna med fördel kan bidra med kunskap och verk-
tyg i de regionala och kommunala utvärderingarna av omställnings-
arbetet. Regionerna kan exempelvis nyttja sin kompetens och de 
resurser som finns lokalt inom ramen för hälso- och sjukvårdens HTA 
(Health Technology Assessment) – analysarbete. 

HTA är det internationella begreppet som används för utvärder-
ingar av hälso- och sjukvårdens metoder. Inom HTA-arbetet finns 
vetenskaplig kompetens och erfarenhet av att utvärdera i syfte att ta 

 
123 SOU 2021:59. Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan.  
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fram beslutsunderlag som främjar effektiv hälso- och sjukvård av god 
kvalitet.124 

Utredningen menar att när regionernas och kommunernas med-
arbetare är delaktiga i både lokal utveckling av nya arbetssätt och de 
lokala utvärderingarna kan det ge ett ökat medarbetarengagemang 
och ökad upplevelse av att omställningen gör nytta inte bara natio-
nellt utan även på lokal nivå och framför allt i mötet med patienterna. 

Myndigheternas nationella utvärdering och uppföljning 
av omställningen behöver fortsätta  

Omställningens målbild är fastställd till 2027 och det finns ett fort-
satt behov av att följa upp och utvärdera omställningen fram till dess. 
År 2027 behöver regeringen ha en tydlig bild av om målet med primär-
vården som nav i hälso- och sjukvården har nåtts och om patienten 
är delaktig i vården som ska vara god, nära och samordnad och av om 
vården har en mer effektiv resursanvändning. Uppföljningen på natio-
nell nivå behöver ske årligen för att kunna påvisa både positiva och 
negativa effekter av omställningen. Uppföljning och utvärdering är 
även viktigt för att snabbt kunna uppmärksamma och hantera brister 
och problem som identifieras under omställningens gång. 

Utredningen anser att uppföljning och utvärdering bör ske under 
hela omställningsperioden fram till och med 2027 och förmodligen 
även en tid efter den perioden eftersom det kommer att ta tid innan 
utvecklingsarbetets lokala initiativ och projekt implementerats, lett 
till ändrade arbetssätt och kunnat bidra till mätbara övergripande 
resultat sett till omställningens målsättningar. Det finns utmaningar 
som behöver hanteras inom ramen för omställningens uppföljning, 
exempelvis hur data ska inhämtas för att kunna mäta målen om fast 
läkarkontakt på nationell nivå. Infrastruktur och processer behöver 
utvecklas för insamling av data så att det exempelvis går att följa upp 
fast läkarkontakt för personer i särskilt boende. Det finns behov av 
att utveckla uppföljningen med kvalitativa data från regioner och 
kommuner för att veta om de framtagna indikatorernas uppmätta 
värden kan ses som mått på att insatserna eller förändringarna ger 
effekt på omställningen över tid. 

 
124 SBU. Så beskrivs begreppet HTA. www.sbu.se/sv/publikationer/nya-vetenskap-och-praxis/ 
sa-beskrivs-begreppet-hta/, uttag 2022-03-25. 
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Fortsatta uppföljnings- och utvärderingsuppdrag ändamålsenligt 
och kostnadseffektivt  

För att regeringen ska kunna uppmärksamma eventuella behov av att 
justera målbilden och färdplanen för omställningen är det av vikt att 
myndigheterna som har uppdrag att följa upp och utvärdera omställ-
ningen nationellt redogör för utmaningar och framgångsfaktorer 
hos berörda aktörer.125 Utredningen ser att fortsatt uppföljning och 
utvärdering kommer behövas årligen fram till och med minst år 2027 
för att säkerställa att omställningen går i rätt riktning och för att på 
nationell nivå kunna följa resultat, kvalitet, kostnader och resultat av 
omställningen i hälso- och sjukvården. Myndigheternas årliga utvärder-
ingar av omställningen till en nära vård bör ligga till grund för de in-
satser som staten gör påföljande år så att vägen mot målet 2027 blir 
tydlig. 

Genom att ge Socialstyrelsen och Myndigheten för vård- och om-
sorganalys fortsatta uppdrag med att följa, stötta och utvärdera om-
ställningen skapas förutsättningar för att stöd, uppföljning och utvär-
dering av omställningen hålls samman och utvecklas långsiktigt under 
hela omställningsperioden utifrån redan påbörjat arbete på myndig-
heterna. Kompetens och kunskap om omställning finns redan på plats 
inom myndigheterna, liksom upparbetade nätverk och kontakter med 
för uppdragen relevanta och berörda aktörer, vilket innebär att fort-
satta myndighetsuppdrag till Socialstyrelsen och Myndigheten för 
vård- och omsorgsanalys är både ändamålsenligt och kostnadseffektivt. 

Socialstyrelsens fortsatta uppdrag att följa upp och stödja  

Med ett fortsatt uppdrag till Socialstyrelsen att stödja och följa upp 
omställningen fram till och med 2027 kan myndigheten fortsätta sam-
ordna och utveckla det redan påbörjade nationella uppföljningsarbetet, 
vilket innebär långsiktighet i nationella stöd och uppföljning. Fort-
satt genomförande av myndighetens strategiska plan bör ta sin ut-
gångspunkt i resultat från tidigare uppföljningsrapporter och myndig-
hetens pågående arbete. 

Utredningen menar att myndigheten har kunskap och kompe-
tens för att följa upp vården och dess omställning även på parametrar 
så som medicinsk kvalitet och patientsäkerhet. I Socialstyrelsens fort-

 
125 Prop. 2019/20:164. Inriktningen för en god och nära vård – en primärvårdsreform, s. 46. 
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satta uppdrag är det viktigt att myndigheten får i uppdrag att fort-
sätta utveckla det informatikarbete som behövs för att kunna följa 
utvecklingen av fast läkarkontakt och finna lösningsförslag på de av 
myndigheten identifierade utmaningarna som finns med att följa ut-
vecklingen av fast läkarkontakt såväl i regionerna som på nationell 
nivå. Här anser utredningen att det är angeläget att Socialstyrelsen sam-
verkar och synkroniserar sitt informatikarbete för att följa fast läkar-
kontakt med Myndigheten för vård- och omsorgsanalys uppdrag att 
kvantitativt kartlägga patienters tillgång till fast läkarkontakt så att 
uppdragen görs på ett för alla så effektivt och ändamålsenligt sätt 
som möjligt och för att minska administration vid insamling av data 
från regionerna. 

I uppdraget till Socialstyrelsen behöver det även ingå fortsatt 
utveckling av pågående indikatorsarbete för att följa hälso- och sjuk-
vårdens utveckling i syfte att få mer kunskap om vilka indikatorer 
och mått som på bästa sätt mäter och visar på resultat av insatserna 
eller förändringarna som gjorts i regioner och kommuner inom om-
ställningen. Utredningen anser att det är brådskande att Socialstyrel-
sen skyndsamt slår fast de för omställningen viktiga indikatorerna att 
följa. Det återstår inte många år förrän de nationella målen ska vara 
nådda 2027. Förutom att följa och utvärdera själva omställningen är 
det av vikt att följa och utvärdera hur omställningen påverkar andra 
viktiga kvalitetsfaktorer inom vården så som exempelvis medicinsk 
kvalitet och patientsäkerhet. 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys fortsatta 
utvärderingsuppdrag 

Ett fortsatt utvärderingsuppdrag till Myndigheten för vård och om-
sorgsanalys som sträcker sig fram till 2027 innebär att hela omställ-
ningsperioden utvärderas. Utvärderingsuppdraget bör utgå från myn-
dighetens tidigare arbete och tidigare utvärderingar av omställningen 
och av vården. Ett fortsatt utvärderingsuppdrag bör ge svar på om 
omställningen inneburit förbättringar för patienter, medarbetare, regio-
nal och kommunal hälso- och sjukvård och hälso- och sjukvårdsyste-
met i stort. Utöver myndighetens uppdrag att kvantitativt kartlägga 
patientens tillgång till fast läkarkontakt årligen och analysera graden 
av måluppfyllnad avseende de nationella målen om fast läkarkontakt 
anser utredningen att även andra mått för kontinuitet i vården be-
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höver utvärderas. Inom ramen för uppdraget ska därför även utvär-
dering av olika mått för kontinuitet i vården ingå. Kontinuitet i vård-
relationer ses som en betydelsefull faktor för effektivare vård och för 
patienter med många vårdkontakter, därmed är det viktigt att ut-
värdera olika mått för kontinuitet och vad de säger om vården och 
om patientens upplevelse av vården. Eftersom patientens behov av 
kontinuitet i vården ska tillgodoses (5 kap. 1 § 2 HSL och 6 kap. 1 § 
patientlagen) och kontinuitet ofta lyfts fram som en bärande princip 
som ska genomsyra vårdens organisation och arbetssätt anser utred-
ningen att det är av vikt att kunna mäta kontinuitet i vården med 
mått som på bästa sätt fångar patientens upplevelse av kontinuitet i 
vården. 

Det bör även ingå i uppdraget att undersöka vad som behövs för 
att skapa högre relationskontinuitet i den svenska hälso- och sjuk-
vården både regionalt och kommunalt. 

I myndighetens utvärderingsuppdrag bör det även ingå utvärder-
ing av om och hur det av Socialstyrelsen framtagna kunskapsstödet 
för fast läkarkontakt bidragit till det som var dess avsikt. Utvärder-
ingen bör besvara om och hur kunskapsstödet använts, om det varit 
ett stöd i att planera för antalet patienter med fast läkarkontakt, om 
det bidragit till att fler patienter fått en fast läkarkontakt i verksam-
heten och vilken påverkan det haft på medarbetarnas arbetsmiljö. 
Utvärderingen bör även belysa om och hur kunskapsstödet bidragit 
till de nationella målen om en ökning av antalet personer med fast 
läkarkontakt. 
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6 God och nära vård med 
forskning, utbildning 
och utveckling 

Kompetensförsörjning är en av de stora utmaningarna för tillgäng-
lighet och kontinuitet när det gäller omställningen till nära vård. En 
annan stor utmaning är den bristande kunskapsutvecklingen bero-
ende på svag forskningskultur inom primärvården. I detta kapitel har 
utredningen fokus på långsiktiga frågor för bättre kompetensför-
sörjning och möjligheterna att bidra till mer jämlika förutsättningar 
för kompetensförsörjning och kunskapsutveckling i hela landet, med 
insatser inom forskning, utbildning och utveckling av hälso- och sjuk-
vården. 

Kapitlet är delat i tre områden. I varje del presenteras en bakgrund 
av olika frågor med anknytning till området, därefter presenteras 
utredningens bedömningar och slutligen skälen till dessa. Först läm-
nas en inledning om uppdraget och en allmän bakgrund för bedöm-
ningarna inom dessa områden. 

I kapitel 5 presenteras övriga insatser för omställningen. Där presen-
teras också utredningens uppdrag avseende nära vård i sin helhet. 

6.1 Allmän bakgrund 

Utredningen har med utgångspunkt i nedanstående undersökt på 
vilket sätt staten kan bidra till god och nära vård och kompetensför-
sörjning genom att stödja strukturer och processer för forskning, 
utbildning, utveckling av hälso- och sjukvård, särskilt inom primär-
vården. Utgångspunkterna är: 
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• Utredningens uppdrag att följa arbetet med omställningen till 
nära vård och lämna förslag till åtgärder som staten kan genom-
föra för att stödja en nära vård med fokus på primärvården. 

• I en nära vård är primärvården basen och navet i hälso- och sjuk-
vården och behöver därmed ligga i framkant i kunskapsutveck-
lingen genom forskning och utbildning samt i hälso- och sjuk-
vårdsutveckling. Samtidigt lyfter flera fram bristen på forskning, 
forskningskultur och goda förutsättningar för forskning, utbild-
ning och utveckling i primärvården. 

• Vad som lyfts fram av utredningen Samordnad utveckling för en 
god och nära vård (S 2017:01) om utmaningar avseende kompetens-
försörjning och forskning samt utbildning. 

• För omställningen till nära vård har primärvårdens uppdrag för-
tydligats i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) där sedan 1 juli 2021 
bland annat anges att regioner och kommuner inom ramen för 
verksamhet som utgör primärvård särskilt ska möjliggöra med-
verkan vid genomförande av forskningsarbete (13 a kap. 1 § hälso- 
och sjukvårdslagen, HSL). 

Utredningen menar att likvärdiga förutsättningar för kompetensför-
sörjning, kunskapsutveckling och utveckling av hälso- och sjuk-
vården behöver utvecklas, särskilt i primärvården, för att primärvår-
den ska vara basen och navet i hälso- och sjukvården och kunna nå 
målen om tillgänglighet, delaktighet, kontinuitet och effektivitet i 
den nära vården. Både forsknings-, utbildnings- och utvecklingsmil-
jöer behöver byggas ut och stärkas i landet med lika krav på hållbara 
fasta strukturer, processer och resultat. 

6.1.1 Områden för utredningens bedömningar 

Utredningen lämnar bedömningar som gäller 

– regionaliserad läkarutbildning, 

– avtal om verksamhetsförlagd utbildning mellan lärosäten och kom-
muner, 

– långsiktiga program för finansiering av forskning och utveckling 
inom primärvården, 
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– stöd från regioner och kommuner för stödjande strukturer och 
miljöer för forskning inom primärvården, 

– utveckling av universitetssjukvårdsenheter i fler regioner, 

– utredning och förslag om långsiktigt hållbar struktur för forsk-
ning, utbildning och utveckling inom kommunal hälso- och sjuk-
vård. 

Utredningen menar att dessa områden kompletterar och stöder 
varandra och därför bör hanteras som ett samlat paket för en stark 
primärvård och stöd till en god och nära vård. 

6.2 Bättre kompetensförsörjning med regionaliserad 
läkarutbildning och ökad VFU-samverkan mellan 
lärosäten och kommuner 

I detta avsnitt lämnar utredningen en bakgrundsbeskrivning om 
kompetensförsörjning, utbildning och ALF-avtalet samt erfarenhe-
ter från att införa regionaliserad läkarutbildning. Därefter lämnar 
utredningen sina bedömningar avseende regionaliserad läkarutbild-
ning och samverkan om verksamhetsförlagd utbildning mellan hög-
skolor och kommuner. 

6.2.1 Kompetensförsörjning är största utmaningen 
på landsbygden 

I rapporten Långt bort men nära – Kartläggning av primärvården i 
landsbygden beskriver Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 
bland annat att kompetensförsörjningen framstår som en särskilt stor 
utmaning i landsbygden. Kontinuiteten är något sämre på landsbyg-
den, och en lägre andel har fast läkarkontakt. Vissa medicinska utfalls-
mått har ett sämre resultat på landsbygden. Exempelvis är sjukvårds-
relaterad dödlighet högre och en större andel äldre har läkemedel som 
bör undvikas. Det finns behov av kontinuerliga insatser för att för-
bättra förutsättningarna för kompetensförsörjning. Det handlar om 
att attrahera, rekrytera och behålla personal. En faktor som lyfts 
fram är förutsättningarna för karriärvägar och möjligheten till forsk-
ning inom primärvården i landsbygden och att det är viktigt att det 
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är knutet till befintliga strukturer för forskning vid universitet och 
högskolor. Viktiga områden för insatser menar myndigheten är utbild-
ning, arbetsmiljö och levnadsvillkor i landsbygden och föreslår bland 
annat att regeringen, regionerna och kommunerna bör säkerställa 
kontinuerliga insatser för att förbättra förutsättningarna för kom-
petensförsörjning i landsbygden.1 

6.2.2 Kostnaderna för hyrpersonal fortsätter att öka 

Regionernas totala kostnader för hyrpersonal 2019 uppgick till cirka 
5,6 miljarder kronor vilket är en ökning med cirka 1,6 miljarder sedan 
2015. Utfallet avser i första hand läkare men även sjuksköterskor hyrs 
i allt större utsträckning, enligt Konkurrensverkets rapport Regioners 
upphandling av vårdpersonal.2 

Många vårdcentraler, framför allt i glesbygd och orter långt från 
lärosätena, har svårigheter att bemanna sina vårdcentraler med läkare 
och har därför fortsatt behov av att hyra in läkare. Som exempel på 
olika läkartäthet över landet redovisas att i Norrbottens län fanns 
272 sysselsatta läkare per 100 000 invånare och i Uppsala län fanns 
515 sysselsatta läkare per 100 000 invånare 2017. Läkartätheten var 
alltså nästan 90 procent högre i Uppsala län jämfört med Norr-
bottens län. De regionala skillnaderna uppges sannolikt förklaras av 
att läkarutbildningen och sjuksköterskeutbildningen är förlagd vid 
universitetssjukhus och att många av de läkare och sjuksköterskor 
som utbildats vid universitetssjukhusen blir kvar i dessa regioner 
efter avslutad utbildning.3 Utredningen menar att jämförelsen mel-
lan Uppsala och Norrbotten till viss del kan vara problematisk efter-
som det i Uppsala län finns ett av landets sju universitetssjukhus som 
också kan vara en del av förklaringen till större bemanning medan 
det inte finns universitetssjukhus i Norrbottens län.  

Hälften av de saknade årsarbetskrafterna bland specialistläkare 
utgörs av specialister i allmänmedicin, enligt Konkurrensverkets rap-
port. I rapporten framkommer att en återkommande uppfattning från 
regionerna är att bristande ordinarie bemanning leder till sämre konti-
nuitet för patienterna och en sämre tillgänglighet till vården. Kon-

 
1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2021. Långt bort men nära – Kartläggning av pri-
märvården i landsbygden, rapport 2021:11. 
2 Konkurrensverket. 2020. Regioners upphandling av vårdpersonal, rapport 2020:04. 
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kurrensverket lyfter fram att specialistföreningarna anser att svårig-
heten att tillsätta tjänster i glesbygd och utanför universitetssjuk-
husen bidrar till ojämlik vård.4 

6.2.3 Behov av ökad utbildning inom primärvården 

I delbetänkandet God och nära vård – vård i samverkan (SOU 2019:29) 
lyfts iakttagelser gällande praktik och verksamhetsförlagd utbildning 
(VFU). För att framtidens primärvård ska kunna uppfylla kraven på 
vård och utbildning av hög kvalitet är det viktigt av såväl bemannings- 
som utbildningsskäl att utbildningen utanför sjukhusen utökas.5 

Enligt delbetänkandet genomförs endast en begränsad del av svensk 
läkarutbildning inom primärvården. Studenterna saknar därutöver i 
stort möjlighet till längre klinisk tjänstgöring i glesbygd under sin 
utbildning. Framtida scenarier, till exempel en förlängning av läkar-
utbildningen, pekar enligt delbetänkandet på ett generellt behov av 
att mer utbildning förläggs till första linjens sjukvård, både i tätorter 
och i glesbygd.6 

Trots att en betydande del av hälso- och sjukvården i dag utförs 
med kommunen som huvudman är möjligheten till praktik och VFU 
i kommunala verksamheter för studenter på vårdutbildningar mycket 
varierande mellan utbildningsorter och huvudmän enligt delbetänk-
andet. På många ställen är avsaknaden av såväl interna strukturer som 
samverkansstrukturer med lärosäten en del av förklaringen.7 

Betänkandet lyfter fram fyra framgångsfaktorer som behövs för 
att glesbygdsutbildning ska kunna erbjuda högkvalitativa student-
upplevelser och inspirera studenterna att välja framtida karriär inom 
glesbygdsmedicin: 

1. Tiden är viktig, ju längre exponering desto bättre. 

2. Längre sammanhållna placeringar är sannolikt att föredra då de 
ger inblick i ett stort antal olika patientfall. 

3. Kontinuitet, där möjlighet finns att följa sin patient över tid och 
dessutom lära känna mottagningarna och övrig personal. 

 
4 Ibid. 
5 SOU 2019:29. God och nära vård – vård i samverkan. 
6 Ibid. 
7 Ibid. 
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4. Engagemang med lokalsamhället, studenterna lär sig vid sina pla-
ceringar hur glesbygdsamhällen fungerar och kan interagera med 
samhället.8 

Utbildning kräver tid, personella resurser och adekvat 
finansiering 

I delbetänkandet God och nära vård – vård i samverkan uppges också 
att utbildning, oavsett var och på vilken nivå det gäller, kräver tid, 
personella resurser och adekvat finansiering. Alla aktörer måste ta 
ett aktivt ansvar och finnas med vad gäller utbildning på olika nivåer. 
Inte minst påpekas detta när det gäller behovet av handledning och 
tillgången på handledare för att kunna möta det ökade utbildnings-
behovet av yrkesgrupper såsom till exempel specialister i allmän-
medicin, dietister eller distriktssköterskor.9 

6.2.4 Få avtal mellan lärosäten och kommuner 

Utredningen har uppmärksammat att det är få kommuner som har 
avtal med lärosäten om verksamhetsförlagd utbildning (VFU). 

Socialstyrelsen rapporterar i Öppna jämförelser 2021 att som ett led 
i att förstärka den medicinska kompetensen kan överenskommelser 
för samverkan om VFU mellan huvudman och lärosäten bidra till att 
förstärka en ändamålsenlig kompetens- och personalförsörjning. 
Samverkansavtal med universitet och högskola skapar också förut-
sättningar att etablera strukturer för forskning inom den kommunala 
hälso- och sjukvården. Den öppna jämförelsen visar att samverkans-
avtal om VFU mellan lärosäten och kommuner förekommer i 73 kom-
muner (26 procent) för något hälso- och sjukvårdsprogram. Enkäten 
som ligger till grund för uppgifterna besvarades av 95 procent av 
kommunerna och stadsdelarna i Stockholm, totalt 288 kommuner.10 

 
8 Ibid. 
9 Ibid. 
10 Socialstyrelsen.2021. Öppna jämförelser 2021 – Kommunal hälso- och sjukvård. 
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6.2.5 Fast läkarkontakt särskilt viktigt för personer 
med kommunal hälso- och sjukvård 

Brister i tillgång till allmänläkare påverkar möjligheterna för patienter 
att få en fast läkarkontakt. En fast läkarkontakt kan vara särskilt vik-
tigt för patienter i hemsjukvård, det lyfts bland annat fram av Social-
styrelsen. Som ett led i att stödja omställningen till en nära vård där 
primärvården är navet i vården och samspelar med annan hälso- och 
sjukvård och med socialtjänsten har Socialstyrelsen tagit fram ett 
meddelandeblad om fast läkarkontakt och fast vårdkontakt.11 

I meddelandebladet lyfts bland annat att regionerna ansvarar för 
att alla som omfattas av deras ansvar både får tillgång till och välja en 
fast läkarkontakt inom primärvården och att det finns en möjlighet 
att byta till en annan om relationen inte fungerar. För personer med 
komplexa behov, såsom multisjuka äldre eller personer med kro-
niska sjukdomar, kan behovet av kontinuitet i form av en fast läkar-
kontakt vara extra stort.12 

Vidare lyfts samverkan mellan region och kommun fram. Där 
pekar myndigheten på att samverkan underlättas om samma perso-
ner är involverade runt patienten. För patienter i behov av vård i 
hemmet är detta särskilt viktigt, eftersom patienten ofta behöver vård 
flera gånger per dygn vilket innebär att många personer blir invol-
verade. Det är viktigt att patienten vet vem som är fast vårdkontakt 
i kommunen och fast läkarkontakt inom primärvården. Kontinuitet 
mellan dessa bidrar till interprofessionellt teamarbete, vilket gagnar 
patienten.13 

6.2.6 Bedömning av behovet av allmänläkare 

I delbetänkandet God och nära vård – En primärvårdsreform 
(SOU 2018:39) pekas på behovet av fler läkare inom primärvården. En 
uppskattning av behovet av heltidsarbetande läkare inom primär-
vården 2027 uppgavs vara 7 400 läkare. Utifrån en beräkning om 
1 500 patienter per läkare bedömdes att antalet specialiseringstjänster 
(ST) i allmänmedicin behöver ökas med 1 250 tjänster utöver 2018 års 

 
11 Socialstyrelsen. 2021. Meddelandeblad – Fast läkarkontakt med mera Nr 4/2021. 
12 Ibid. 
13 Ibid. 
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nivå, under perioden 2019–2027 för att tillgodose målet om en fast 
läkarkontakt inom primärvården.14 

Ansvaret för dimensionering och finansiering av ST ligger på regio-
nerna men förslaget som lämnades i delbetänkandet var att staten 
under övergångsperioden 2019–2027 skulle finansiera 1 250 ST i all-
mänmedicin. Vid sidan om dessa uppgavs att regionerna skulle fort-
sätta finansiera utbildningen i minst samma omfattning som under 
år 2018.15 

Utredningen har uppmärksammat att regeringen valt att inte ta 
förslaget vidare. I proposition 2019/20:164. Inriktning för en nära och 
tillgänglig vård – en primärvårdsreform lämnar regeringen sin bedöm-
ning att staten på ett ändamålsenligt sätt bör stödja att fler läkare kan 
specialisera sig i allmänmedicin men menar att förslaget om att staten 
under perioden 2019–2027 ska finansiera 1 250 ST i allmänmedicin 
däremot inte bör genomföras. Som skäl uppges att staten delar Sveriges 
Kommuner och Regioners (SKR:s) bedömning i sitt remissvar att 
staten inte kan direktfinansiera enskilda tjänster för ST-läkare efter-
som de är tillsvidareanställningar som vårdgivarna som arbetsgivare 
ansvarar för. Regeringen instämmer också i remissvar från några 
regioner om att ett generellt stöd till huvudmännen är att föredra. 
Regeringen pekar på stöd som redan ges genom inrättande av Natio-
nella vårdkompetensrådet vid Socialstyrelsen och medel till överens-
kommelser med riktade satsningar på vårdens medarbetare bland 
annat för utvecklings-, utbildnings- och forskningsaktiviteter. Reger-
ingen bedömer att staten på ett ändamålsenligt sätt fortsatt bör stödja 
kompetensförsörjning i hälso- och sjukvården och därmed bland 
annat specialiseringstjänstgöring.16 

En artikel i Läkartidningen lyfter fram Svensk förening för allmän-
medicins och Distriktsläkarföreningens tänkargrupp som kommit 
fram till att det är möjligt att alla kan få en fast läkarkontakt till 2027. 
Men de menar att det kräver att fler nyexaminerade läkare, minst en 
tredjedel, väljer allmänmedicin som specialitet och att ett listningstak 
införs. Taket för antalet patienter bör, enligt gruppen, vara 1 000 per 
läkare.17 

 
14 SOU 2018:39. God och nära vård – En primärvårdsreform. 
15 Ibid. 
16 Prop. 2019/20:164. Inriktning för en nära och tillgänglig vård – en primärvårdsreform, s. 58–59. 
17 Andersson, J. 2022. Tänkargrupp: Så kan alla få en fast läkare inom fem år. Läkartidningen 
10 mars 2022. 
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6.2.7 Reglering av utbildningsuppdraget i hälso- 
och sjukvårdslagen har föreslagits 

I delbetänkandet God och nära vård – En reform för ett hållbart hälso- 
och sjukvårdssystem (SOU 2020:19) lyftes bland annat att till skillnad 
från vad som är fallet när det gäller forskning är huvudmännens 
ansvar för utbildning inte reglerat i hälso- och sjukvårdslagen, utöver 
allmäntjänstgöring (AT) och specialiseringstjänstgöring (ST) för 
läkare.18 

Det uppdrag som i dag genom överenskommelser och andra avtal 
åligger regioner och kommuner gällande att medverka i utbildning 
och tillse att behovet av platser för verksamhetsförlagd utbildning till-
godoses, ska tydliggöras genom ett i lag reglerat ansvar, enligt delbetän-
kandet. I den nya bestämmelsen som föreslogs ska anges att regioner 
och kommuner ska säkerställa att utbildning sker i den hälso- och 
sjukvård de ansvarar för.19 

I delbetänkandet uppgavs att bestämmelsen ska införas i syfte att 
synliggöra utbildningens betydelse för kompetensförsörjning och för 
att möjliggöra att fler aktörer i hälso- och sjukvården medverkar i 
utbildningsfrågan. Vidare föreslogs att det ska ingå i primärvårdens 
grunduppdrag att medverka till utbildning av de professioner som 
förekommer i primärvården.20 

6.2.8 Socialstyrelsens och Nationella vårdkompetensrådets 
uppdrag om kompetensförsörjning inom primärvården 

Regeringen har gett Socialstyrelsen och Nationella vårdkompetens-
rådet ett uppdrag om kompetensförsörjning i primärvården. Social-
styrelsen och rådet ska ta fram förslag på insatser som kan göras 
nationellt och av regioner och andra aktörer i syfte att stärka med-
arbetare i primärvården och säkra framtida kompetensförsörjning. 
Ett planeringsunderlag och rekommendationer för dimensionering 
av läkarnas ST inom allmänmedicin på nationell och regional nivå ska 
redovisas. Uppdraget ska generera insatser som kan utveckla, moti-
vera och behålla medarbetarna och attrahera nya medarbetare till 
primärvården. Redovisningen ska svara på hur primärvården kan med-

 
18 SOU 2020:19. God och nära vård – En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem. 
19 Ibid. 
20 Ibid. 
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verka i högskoleutbildning samt forskning. Det ska även redovisas 
insatser som kan främja rekrytering till primärvård i glesbygd och 
socioekonomiskt utsatta områden.21 

En delredovisning ska lämnas i maj 2022 och en slutredovisning 
ska lämnas i november 2022.22 Av naturliga skäl har utredningen inte 
haft möjlighet att ta del av delredovisningen och de eventuella för-
slag som där lämnats. 

6.2.9 Rekommendationer och statliga medel för hantering 
av allmäntjänstgöring 

Den nya läkarutbildningen 

Den nya läkarutbildningen innebär en förlängning till sex år och 
startade hösten 2021. Den tidigare läkarutbildningen kommer pågå 
parallellt under flera år.23 Det innebär bland annat ökat behov av 
platser för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för läkare. Frågan 
om platser för VFU bör även kopplas till frågor om platser för allmän-
tjänstgöring och kommande bastjänstgöring som regionerna också 
behöver tillgodose. 

Allmäntjänstgöring (AT) är borttagen som krav för att få legi-
timation i den nya läkarutbildningen. I specialistutbildningen införs 
samtidigt bastjänstgöring (BT). Specialiseringstjänstgöringen (ST) 
förlängs därmed till en minimitid av 5,5 år. BT-delen har en minimi-
tid på sex månader och inkluderar minst tre månader i primärvård 
och minst tre månader i akut sjukvård. Även om minimitiden för BT 
är sex månader antas BT få en normtid om tolv månader.24 

Under lång tid kommer BT och AT pågå parallellt vilket ställer 
höga krav på regionerna att erbjuda sådana tjänstgöringar. Samtidigt 
har antalet AT-tjänster inte motsvarat antalet sökande med läkar-
examen redan innan införande av BT, så kö har bildats.25 

 
21 Regeringsbeslut S2021/06575. Uppdrag om kompetensförsörjning inom primärvården. 
22 Ibid. 
23 Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2 och ikraftträdande och övergångsbestämmelser 
(2019:161). 
24 Detta regleras i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369). 
25 Nationella vårdkompetensrådet. 2022. Fritt ur Tre rekommendationer för att hantera över-
gången till nya läkarutbildningen. Löpnr 2022:1. 



95/22 Svar på remiss - Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22)  - KS2022/1251-2 Svar på remiss - Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22)  : SOU 2022_22 Vägen till ökad tillgänglighet.pdf

SOU 2022:22 God och nära vård med forskning, utbildning och utveckling 

303 

Rekommendationer för att hantera övergången  
till nya läkarutbildning 

En arbetsgrupp inom Nationella vårdkompetensrådet har lämnat 
rekommendationer om hanteringen av AT fram till dess att nya läkar-
utbildningen fått fullt genomslag. Arbetsgruppen föreslår en ökning 
till 1 700 platser så snart som möjligt, plus 100–150 platser för prak-
tisk tjänstgöring för tredjelandsutbildade läkare. För närvarande till-
sätter regionerna drygt 1 500 AT-platser per år. 

De initiala rekommendationerna för att öka antalet AT-platser 
som lämnats av arbetsgruppen är en övergång till 18 månaders AT-
tjänstgöring som standard, användning av fler verksamheter eller spe-
cialiteter inom AT-tjänstgöringen och utökad handledningskapacitet 
genom implementering av innovativa handlednings- och instruktions-
former.26 

Regeringen stöttar utökning av antal AT-tjänster 

Regeringen har stöttat regionerna med medel för utökning av AT-
tjänster bland annat genom uppdraget till Socialstyrelsen om att 
betala ut 372 miljoner kronor i prestationsbaserade medel till regio-
nerna. I regeringsbeslutet framgår att antalet utfärdade läkarlegiti-
mationer minskade mellan 2015–2019, men samtidigt ökade antalet 
examinerade läkare vilket kan tyda på att det uppstått flaskhalsar mel-
lan avslutad läkarutbildning och utfärdad läkarlegitimation. Antalet 
AT-tjänster behöver fortsätta öka för att utökningen av läkarutbild-
ningen och inflödet av läkare med utländsk utbildning ska resultera i 
fler legitimerade och specialistkompetenta läkare. Regeringen menar 
att en nyckel för att stärka vården och korta köer är att se till att det 
finns tillräckligt med vårdpersonal med rätt kompetens, att det i dag 
råder brist på specialistläkare och att en orsak är att det tar lång tid att 
få legitimation efter läkarexamen. Regeringen vill att de med läkar-
examen ska få läkarlegitimation snabbare och kunna gå vidare till 
specialiseringstjänstgöring.27 

 
26 Ibid. 
27 Regeringsbeslut S2022/00882. Uppdrag att fördela och betala ut medel för att öka antalet all-
mäntjänstgöringstjänster. 
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6.2.10 Satsning på decentraliserad vårdutbildning 

Utredningen har uppmärksammat kompetensförsörjningsbrist även 
inom andra yrkeskategorier än läkare och att nationella satsningar 
för andra yrkeskategorier pågår. Regeringen har skickat ut en inbju-
dan till universitet och högskolor om att inkomma med intresse-
anmälan för deltagande i satsning på decentraliserad vårdutbildning, 
i enlighet med budgetpropositionen28. Regeringen menar att det är 
en viktig del i arbetet för att möta behovet av utbildad personal i hela 
landet. I inbjudan framkommer att inom många av vårdutbildningarna 
finns delar som behöver bedrivas på plats, till exempel praktiska 
moment som VFU. För att utbildningen ska vara tillgänglig för stu-
denter i hela landet kan, enligt inbjudan, därför utbildningen eller 
delar av den behöva bedrivas på flera orter. Det är en långsiktig sats-
ning där regeringen årligen avsätter 20 miljoner kronor att fördelas 
på ett begränsat antal lärosäten för 2022–2030.29 I budgetproposi-
tionen uppges att fler vill utbilda sig för att jobba i vården. Inför 
hösten 2020 ökade antalet sökande till sjuksköterskeutbildningen med 
34 procent och inför hösten 2021 ökade antalet sökande med ytter-
ligare 13 procent. Regeringen har sedan 2015 satsat på en utbyggnad 
av utbildningarna till sjuksköterska, barnmorska och specialistsjuk-
sköterska. För att universitet och högskolor ska kunna ta emot fler 
studenter krävs att det finns platser för VFU. Brist på sådana platser 
är i nuläget den största flaskhalsen, enligt propositionen. Regeringen 
bedömer att regionernas och kommunernas medverkan i utbildning 
är en mycket viktig del av den framtida personalförsörjningen.30 

Bland intresseanmälningarna märks utbildningar som sjuksköters-
kor och specialistsjuksköterskor med många olika inriktningar. Även 
utbildningar till biomedicinska analytiker, arbetsterapeuter, logopeder, 
audionomer finns med i intresseanmälningarna för decentraliserad 
utbildning till Utbildningsdepartementet.31 

 
28 Prop. 2021/22:1, Utgiftsområde 16, avsnitt 6.5.5. 
29 Regeringskansliet. 2021. Inbjudan att inkomma med intresseanmälan för deltagande i satsning 
på decentraliserad vårdutbildning som föreslås i budgetpropositionen för 2022, U2021/04197. 
30 Prop. 2021/22:1, Utgiftsområde 16, avsnitt 6.5.5. 
31 Utbildningsdepartementet. 2022. Ansökningar dec vårdutbildning. Sammanställning inkomna 
handlingar. 
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6.2.11 Satsning på sjuksköterskeutbildning 

Utöver att skapa kontinuerligt lärande i verksamheten behöver 
hälso- och sjukvården kunna möta utbildningsbehovet och ta emot 
studenter och elever i verksamheterna. Det är centralt att fler lär-
andemiljöer och utbildningsplatser utformas i vården, till exempel 
med utbildning av fler handledare eller utveckling av modeller för 
handledning.32 

Regioner och kommuner gavs 2022 medel för utökning av platser 
för VFU för sjuksköterskeutbildningen och för att stimulera sjuk-
sköterskor till vidareutbildning till specialistsjuksköterska. 400 mil-
joner kronor gavs till regionerna och 100 miljoner kronor till kom-
munerna för vidareutbildning av sjuksköterskor. Vidare gavs 100 mil-
joner kronor för utvecklings- och karriärmöjligheter för specialist-
sjuksköterskor samt 250 miljoner kronor för satsning på VFU för 
sjuksköterskor. Även överenskommelser för 2017–2021 har inneburit 
liknande satsningar för sjuksköterskor. 

Den nuvarande satsningen på vidareutbildning för sjuksköters-
kor är enligt budgetpropositionen för 2022 permanent och omfattar 
400 miljoner kronor per år, med tillfällig förstärkning om 100 mil-
joner kronor 2020–2022 med avsikten att det ska göras en tillfällig 
förstärkning även 2023.33 

6.2.12 Sökintresse, examina i läkarprogrammet 
och doktorandexamina 

Ett ökat intresse för läkarutbildningen har noterats och antalet med 
behörighet bland de sökande har ökat med 28 procent för höst-
terminen på läkarprogrammet mellan 2019–2020. Antalet nybörjare 
på läkarprogrammet var oförändrat 1 800 studenter. Samtidigt har 
antalet examinerade ökat med nio procent där det 2018/19 var 1 340 
examinerade och 2019/20 var 1 460 examinerade. Läkarprogrammet 
har bland den högsta examensfrekvensen (85 procent) efter barn-
morskeexamen (92 procent).34 

 
32 God och nära vård 2022 – En omställning av hälso- och sjukvården med primärvården som 
nav. Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner. 
33 Prop. 2021/22:1, Utgiftsområde 9, avsnitt 4.5. 
34 Statistiska Centralbyrån. 2021. Trender och Prognoser 2020, Befolkning, utbildning, arbets-
marknad, Med sikte på 2035 och Universitetskanslersämbetet. Universitet och högskolor – Års-
rapport 2021 och Universitetskanslersämbetet. 2022. Universitet och högskolor Årsrapport 
2021. 
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Universitetskanslersämbetet (UKÄ) lyfter fram att för de flesta 
utbildningarna inom hälso- och sjukvård råder brist på arbetskraft 
i dag och att bristen kommer kvarstå 2035 med nuvarande dimensio-
nering. Störst är bristen på sjuksköterskor som bedöms leda till ytter-
ligare brist på specialistsjuksköterskor. UKÄ bedömer att antalet 
nybörjare på samtliga utbildningar inom hälso- och sjukvård behöver 
öka mellan 20 och 80 procent varje år jämfört med 2019. UKÄ 
menar att utmaningarna framöver är stora och att lärosätena inte på 
egen hand kan möta behoven. Lärosätena kan arbeta för ökad rek-
rytering till utbildningar som behöver byggas ut och genomföra 
åtgärder för att en större andel av studenterna ska avlägga examen.35 

Läkarutbildningen har sedan 2005/06 byggts ut med närmare 
70 procent, störst ökning skedde under perioden 2007–2012. Till-
gång till läkare förväntas öka från 48 830 år 2018 till 63 400 år 2035, 
förutsatt att invandringsöverskottet av utbildade läkare (läkare med 
utbildning i annat land) ligger kvar på ungefär dagens nivå om 400 
per år. Efterfrågan kommer enligt UKÄ att vara 58 900 år 2035.36 

6.2.13 Läkarutbildningens finansiering diskuteras 

Utbildningarna på grundnivå och avancerad nivå finansieras huvud-
sakligen genom statliga anslag till lärosätena. Vid sidan om de breda 
anslagen finns andra statliga anslag exempelvis för särskilda utbild-
ningsinsatser. Dessutom får de lärosäten som bedriver läkar- och tand-
läkarutbildning ersättning för klinisk utbildning, totalt 0,8 miljarder 
kronor per år som ska kompensera regionerna för intrång i deras 
verksamhet.37 För information om ersättningen för klinisk utbild-
ning inom läkarutbildningen, se avsnitt om ALF-avtalet 6.2.14. 

I debatten kring utbildningskostnader för nya 6-åriga läkarpro-
grammet har framförts att läkarutbildningen sedan flera år varit under-
finansierad. Den nya 6-åriga läkarutbildningen ställer stora krav på nya 
arbetssätt, större lärargrupper, lokaler och utrustning med mera. Det 
lyfts också att en regionaliserad läkarutbildning är än dyrare per 
student. 

 
35 Ibid. 
36 Universitetskanslersämbetet. Universitet och högskolor – Årsrapport 2021. 
37 Universitetskanslersämbetet. Universitet och högskolor – Årsrapport 2021. 
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Utredningen har också uppmärksammat begäran om höjd ersätt-
ning för läkarutbildningen, från regioner och universitet. Här sam-
manfattar utredningen dessa. 

Regionernas begäran om höjd ersättningsnivå 

De avtalsslutande regionerna har under lång tid påtalat att den finan-
siering som ges genom ALF-avtalet är för låg och inte täcker regio-
nernas kostnader för medverkan i läkarutbildning på grundnivå.38 

Region Skåne har gjort en kartläggning av kostnaderna och menar 
att nuvarande ersättning i ALF-systemet om 79 547 kronor per stu-
dent och helår inte motsvarar de faktiska kostnaderna om 128 493 kro-
nor per helårsstudent och år.39 

Därtill har en kartläggning genomförts av kostnaderna för den 
nya läkarutbildningen. När den nya läkarutbildningen, innehållande 
en extra termin, är fullt utbyggd 2027 beräknas ersättningen behöva 
vara 145 225 kronor per helårsstudent och år.40 

I begäran om ersättning lyfter de fram att regionerna är medvetna 
om att ALF-avtalet tillåter regionerna att överföra medel från forsk-
nings-ALF till grundutbildnings-ALF men att regionerna inte ser 
detta som en rimlig lösning för att lösa underfinansieringen av läkar-
utbildningen då efterfrågan och behovet av medel för klinisk forsk-
ning är mycket stort.41 

Begäran om separata överläggningar 

Örebro universitet och Region Örebro län har inkommit med en 
gemensam begäran om separata överläggningar med Utbildningsde-
partementet avseende ersättningen inom ramen för ALF-avtalet. De 
har sedan starten av läkarutbildningen erhållit lägre ersättning än 
övriga universitet som bedriver läkarutbildning.42 
  

 
38 Regionernas representanter i ALF styrgrupp. 2020. Begäran om höjd ersättningsnivå, inkom-
men handling till Utbildningsdepartementet U2020/05380-3. 
39 Ibid. 
40 Ibid. 
41 Ibid. 
42 Örebro universitet och Region Örebro län. 2021. Påkallande av separata överläggningar med 
Utbildningsdepartementet, inkommen handling till Utbildningsdepartementet U2021/03615-1. 
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Universitetens begäran om höjd ersättningsnivå 
för nya läkarutbildningen 

Universiteten har lämnat begäran om höjd ersättningsnivå för den 
sexåriga läkarutbildningen. De menar att de nya examenskraven med-
för ökat ansvar för universiteten då examen direkt ska kunna leda till 
legitimation som självständig läkare utan AT-tjänstgöring.43 

De beskriver en helt ny läkarutbildning som innebär inte bara en 
ny termin utan ökade krav som innebär ny pedagogik, större lärarlag 
med olika kompetenser, fler och mer kostnadskrävande examinatio-
ner, ökade lokalkostnader, utrustning och kliniska träningscentra.44 

6.2.14 ALF-avtalet finansierar samverkan om läkarutbildning 

Regionerna är huvudmän för hälso- och sjukvården. Staten är huvud-
man för universiteten och därmed ansvarig för den utbildning som 
leder fram till läkarexamen, för utbildning på forskarnivå samt för 
den forskning som bedrivs vid berörda universitet.45 För samverkan 
mellan staten och de regioner som har universitetssjukhus finns 
sedan lång tid ett avtal för samverkan om klinisk forskning, utbild-
ning av läkare och utveckling av hälso- och sjukvården, det så kallade 
ALF-avtalet. Det senaste trädde i kraft 1 januari 2015. 

I Avtal om samarbete mellan svenska staten och vissa landsting om 
samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av 
hälso- och sjukvården (ALF-avtalet) regleras samarbetet inom nämnda 
områden och statens ersättning (ALF-ersättningen) för regionens 
åtagande att medverka i utbildning av läkare och klinisk forskning. Det 
nuvarande ALF-avtalet omfattar följande regioner: Region Stockholm, 
Region Uppsala, Region Östergötland, Region Skåne, Västra Göta-
landsregionen, Region Örebro län samt Region Västerbotten.46 

De avtalsslutande regionerna kommer enligt avtalet samråda med 
övrig hälso- och sjukvård. Genom bred samverkan skapas möjlig-

 
43 Berörda universitet. 2021. Ändrade krav för läkarexamen – Universitetens behov av ökad ersätt-
ning för den sexåriga läkarutbildningen, inkommen handling Utbildningsdepartementet, 
U2021/02866–1. 
44 Ibid. 
45 Staten, Stockholms läns landsting, Landstinget i Uppsala län, Landstinget i Östergötland, Skåne 
läns landsting, Västra Götalands läns landsting, Örebro läns landsting och Västerbottens läns 
landsting. 2014. Avtal om samarbete mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om 
utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården. Avtalet trädde 
i kraft 1 januari 2015. 
46 Ibid. 
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heter för alla aktörer att vidga tillgången till utbildningsmiljöer, att 
tillgodose behovet av patientdata samt att trygga patienters deltagande 
och delaktighet i klinisk forskning och utbildning. Vidare anges i ALF-
avtalet att regioner som ingår avtal med privat vårdgivare ska säker-
ställa att utbildning och forskning kan utföras med hög kvalitet även 
hos den vårdgivaren. 

I ALF-avtalet uppges även att om regionen och universitetet är 
överens kan de träffa avtal om samverkan på utbildnings- och forsk-
ningsområdet med en annan region. ALF-ersättningen för verksam-
het som omfattas av sådan samverkan förmedlas av den region där 
universitetet är beläget.47 

Det nationella ALF-avtalet kompletteras av regionala avtal, RALF, 
och beslutas av ingående region och universitet gemensamt i sam-
verkansorganet. Samverkansorganet beslutar också vilka enheter som 
ska utgöra universitetssjukvårdsenheter, 48 se avsnitt 6.4. 

6.2.15 Avtal med andra regioner om regionalisering 
av läkarutbildningen 

Läkarutbildningen bedrivs vid de sju lärosäten som ingår i ALF-
avtalet. Enligt avtalet kan samarbete med fler regioner ske. VFU i 
andra regioner har funnits länge och ökar i omfattning genom den 
utbyggnad av läkarutbildningen som skett över tid. För studenterna 
innebär det kortare perioder av VFU, och i begränsad utsträckning 
teoretisk utbildning på orter med VFU.49 

Ett par av lärosätena har med stöd av bland annat ALF-medel regio-
naliserat läkarutbildningen (RLU) till alla regioner inom sjukvårds-
regionen. En regionaliserad läkarutbildning innebär att en del av stu-
denterna efter de prekliniska terminerna på universitetet får alla de 
sex kliniska terminerna med teori och verksamhetsförlagd utbild-
ning på en annan ort, vid ett satellitcampus. Satellitcampus är en filial 
för den medicinska fakulteten. 

 
47 Ibid. 
48 Ibid. 
49 Landerholm, K. 2021. Lärandeaktivitet vid regionaliserad läkarutbildning, Pedagogiskt docen-
turarbete, Linköpings universitet. 
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Flera anledningar till regionaliserad läkarutbildning 

Anledningarna till regionalisering kan vara flera, vilket har framkom-
mit bland annat i kontakter som utredningen haft med represen-
tanter för universitet, regioner och universitetssjukvårdsenheter. 

En anledning är att det under lång tid varit svårt att ge plats åt alla 
studenters VFU på universitetssjukhusens kliniker och i primärvården 
i ALF-regionen på grund av det ökande antalet studenter. När läkar-
utbildningen nu förlängts kommer behovet av VFU-platser att öka 
ytterligare. Med regionaliseringen ges möjligheter till mindre stu-
dentgrupper och en god tillgång till patientunderlag. 

En annan anledning har varit att skapa intresse hos studenterna 
att bli verksamma i regioner med RLU. Genom att de vistas lång tid 
på studieorterna, kan de rota sig på platsen genom att de både bor och 
har sitt sociala sammanhang där och gör sina kliniska terminer på ett 
länssjukhus eller vid vårdcentraler. 

En ytterligare anledning kan vara att studenterna tränas i en miljö 
som i högre utsträckning liknar potentiella arbetsplatser och det kan 
även innebära bättre tillgång till patienter och handledare genom mins-
kad trängsel. 

Kostnaderna per student ökar med regionalisering men vinsterna 
avseende kompetensförsörjning kan bli stora. 

Nedan beskrivs översiktligt de ALF-regioner som utredningen 
haft närmare kontakt med, och mer kortfattat övriga regioner. 

Umeå universitet och Norra sjukvårdsregionen 

I Norra sjukvårdsregionen ingår länen Västerbotten, Norrbotten, 
Jämtland-Härjedalen och Västernorrland. 

Utredningen har haft kontakt med representanter för Region 
Västerbotten, Umeå universitet och företrädare för universitetssjuk-
vårdsenheter i Region Västerbotten och Region Jämtland-Härjedalen, 
som delgivit utredningen information om den regionaliserade läkar-
utbildningen och erfarenheter från arbetet med regionalisering, akade-
misering och bildande av universitetssjukvårdsenheter. Beskrivningen 
nedan bygger på information från dem, om inget annat anges. 
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Fyra studieorter 

I syfte att förbättra läkarrekryteringen i norr startade Umeå univer-
sitet tillsammans med regionerna i Norra sjukvårdsregionen landets 
första regionaliserade läkarprogram, med universitetslärare50 och stu-
denter på fyra orter, genom avtalet Avtal om läkarutbildning på fyra 
orter (LP4U). Avtalet innebär att de kliniska terminerna under utbild-
ningen genomförs i alla regionerna i Norra sjukvårdsregionen. Det 
innebär att studenterna tillbringar alla kliniska terminer på en och 
samma studieort: Östersund, Sundsvall, Sunderbyn eller Umeå. 
Lärarna har tillhörighet till fakulteten. I avtalet ingår bedrivandekrav 
som ska vara uppfyllda av regionerna för att läkarutbildningen ska 
kunna bedrivas vid respektive studieort. Efterlevnaden kontrolleras 
sex månader innan varje terminsstart. Universitetet ansvarar för ut-
bildningens innehåll, utformning och kvalitet och ska bland annat 
tillse att erforderliga antal kvalificerade lärare är anställda och pla-
cerade på orterna. En fortlöpande kontroll och kvalitetsevaluering 
genomförs av universitetet, andra myndigheter och externa upp-
dragsgivare.51 

Tio kliniska universitetslärare inrättades på vardera ny studieort. 
Dimensioneringen baserades på att det under uppstarten skulle vara 
två anställda universitetslärare per termin. Avseende lärare ansågs 
sex vara essentiella: allmänmedicin, kirurgi, medicin, obstetrik/gyne-
kologi, pediatrik och psykiatri. Universitetslärare i allmänmedicin 
kunde inledningsvis tillsättas med behöriga specialister på samtliga 
studieorter, men senare har det varit svårt på en av orterna. De först 
rekryterade hade under flera år tidigare varit adjungerade till allmän-
medicin i Umeå och deltagit i undervisning. Föreläsningssalar med 
möjlighet att sända och motta föreläsningar har inrättats. 

Cirka 60 studenter per ort gör kontinuerligt sin kliniska del av 
utbildningen i vardera Sunderbyn, Sundsvall eller Östersund och 
resten i Umeå. En återkommande synpunkt från studenterna, menar 
universitetet och regionerna, är att de känner sig i hög grad delaktiga 
i sjukvårdsvårdsarbetet. I dag examineras cirka 200 läkare per år i 
Norra sjukvårdsregionen. 

 
50 Universitetslärare, lektor eller professor, med förenad anställning med sjukvårdshuvudman. 
51 Umeå universitet, Region Västerbotten, Region Västernorrland, Region Norrbotten och 
Region Jämtland-Härjedalen. Avtal om läkarutbildning på fyra orter. Dnr FS 1.6.1-1252-21, 
2021-06-01. 
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Erfarenheter 

Umeå universitet menar att den utveckling som skett genom den 
regionaliserade läkarutbildningen har bidragit på ett mycket positivt 
sätt till införande av den nya 6-åriga läkarutbildningen och är ett 
värdefullt steg för läkarförsörjningen. 

Enligt avtalet LP4U ser parterna många positiva effekter: både 
möjligheterna att rekrytera läkare, behålla forskarutbildade läkare och 
attrahera läkare med forsknings- och undervisningsintresse har ökat. 
Enligt avtalet förbättras regionernas möjligheter att erbjuda hög-
klassig och tillgänglig vård. Ett större underlag för klinisk forskning 
och forskningssamverkan har skapats och en ökad kompetensut-
veckling för samtliga yrkeskategorier inom sjukvården kommer fort-
sätta, samtidigt som detta bidrar till säker och effektiv vård som är 
kunskaps- och evidensbaserad.52 

Strategi för skapande och upprätthållande av akademisk miljö 

I avtalet LP4U ingår Strategi för skapande och upprätthållande av 
akademisk miljö. För att erhålla en god akademisk miljö krävs till-
gång till professionell personal och högkvalitativ utbildnings- och 
forskningsverksamhet som bedrivs i ett nära samband med varandra. 

I avtalet beskrivs att när samarbetet om läkarutbildningen inled-
des 2010 konstaterades att miljöerna vid de nya studieorterna skulle 
ha svårt att av egen kraft konkurrera om tillgängliga forskningsmedel 
och en gemensam särskild satsning genomfördes 2011–2014 inom 
ALF-systemet. Denna avvecklades sedermera när de regionala mil-
jöerna visat sig konkurrenskraftiga avseende forskningsmedel. För 
att upprätthålla den akademiska miljön åtar sig varje region att av 
egna medel årligen avsatta forskningsmedel om 1,5 miljoner kronor 
öronmärkta för forskning på studieorten, exempelvis för finansier-
ing av adjungerade lärare (lektorer och professorer), meritering av 
läkare och annan klinisk personal som deltar i läkarutbildningen till 
exempel genom finansiering av kliniska doktorander, postdoktoral 
forskning, docentmeriterande stöd med mera.53 Initialt gick dessa 
medel, enligt universitetet, helt till universitetet för att finansiera 

 
52 Umeå universitet, Region Västerbotten, Region Västernorrland, Region Norrbotten och 
Region Jämtland-Härjedalen. Avtal om läkarutbildning på fyra orter. Dnr FS 1.6.1-1252-21, 
2021-06-01. 
53 Ibid. 
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forskningstid för universitetslärare stationerade på respektive studie-
ort, men detta stöd till universitet kommer helt att ha fasats ut år 2024. 
Universitetet menar samtidigt att uppbyggnaden av nya akademiska 
miljöer inte sker utan en betydande insats i arbete och medel. Under 
regionaliseringsprocessen har fakulteten arbetat med två aspekter: 
risken för utspädningseffekter inom forskningen och hur den aka-
demiska miljön upprätthålls inom mindre specialiteter. De har arbetat 
med ett norra regionen-perspektiv på institutionernas inre arbete 
med arbetsplatsträffar med mera liksom forskningssatsningar, forskar-
utbildning, och forskningsnätverk samt förhållningssättet att alla arbetar 
på samma universitet och har samma mål. Att bygga upp nya miljöer 
är en satsning som gett god utdelning, men det finns också miljöer 
som inte utvecklats på avsett sätt. De menar att det är essentiellt att 
inte underskatta vikten av, och utmaningarna med, att bygga upp och 
bibehålla en akademisk miljö, speciellt inom mindre specialiteter. 

Stort intresse att stanna kvar efter läkarexamen 

Intresset att stanna kvar i sjukvårdsregionen är stort bland de ny-
utbildade läkarna. I medeltal 2015–2022 blev 108 av medelantalet på 
183 examinerade läkare per år kvar i de fyra norrlandslänen. Av exa-
minerade läkare mellan januari 2015 och januari 2022 stannade 

– 85 av 128 (66 procent) kvar i Norrbotten, dessutom har 57 exa-
minerade läkare från de övriga studieorterna flyttat till Norr-
botten, 

– 70 av 136 (51 procent) i Västernorrland, dessutom har 75 exami-
nerade läkare från de övriga studieorterna flyttat till Västernorr-
land, 

– 89 av 152 (59 procent) i Jämtland-Härjedalen, dessutom har 19 exa-
minerade läkare från de övriga studieorterna flyttat till Jämtland-
Härjedalen, 

– 404 av 999 (40 procent) i Västerbotten, dessutom flyttade 11 exa-
minerade läkare från de övriga studieorterna till Västerbotten. 

Kvar i något av de fyra länen som utbildats vid de tre satellitorterna 
var 64 procent, kvar i något av de fyra länen av de som utbildats i 
Umeå var 57 procent.  
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Erfarenheten, enligt ett par av regionerna, är att de som inte stan-
nar för ST är ofta intresserade av en specialitet som inte finns i 
regionen. I exempelvis Region Jämtland-Härjedalen hade (sex måna-
der efter examen) i genomsnitt 89 procent stannat för AT perioden 
2015–2021. Av alla examinerade arbetar 59 procent kvar i regionen, 
där 23 procent är kvar på AT och 36 procent har stannat för ST 
2014–2020. Några studenter har också återvänt för ST, efter AT i 
annan region. 

En del av förklaringen till att de stannar är att studenterna lärt 
känna omgivningarna och rotat sig på platsen, och genom VFU får 
de också möjlighet att visa upp sig och lära känna personalen i vården. 
Att man känner varandra underlättar vid rekrytering. 

Fördjupning i glesbygdsmedicin 

Umeå universitet blev år 2018 först i landet med glesbygdsmedicin i 
utbildningen. Det innebär att några läkarstudenter per termin under 
terminerna 5–11 kan fördjupa sig i glesbygdsmedicin. De gör 50 pro-
cent av sina kliniska placeringar i Västerbottens inland, vid Storumans 
sjukstuga hälsocentral och Lycksele lasarett, och resterande 50 pro-
cent vid Norrlands universitetssjukhus. Studenterna ges återkom-
mande kliniska placeringar vid Storumans sjukstuga hälsocentral 
som har åtta vårdplatser, osorterad akutmottagning och tillgång till 
kliniska handledare. Placeringarna i primärvården kompletteras med 
ett antal placeringar vid Lycksele lasarett som är ett akutsjukhus i 
glesbygd. Universitetets medicinska fakultet har identifierat 10 perio-
der med VFU med kliniska komponenter som kan vara möjliga att 
genomföra i antingen Storuman eller Lycksele. Dessutom kan stu-
denterna välja att lägga sitt forskningsprojekt på termin tio vid gles-
bygdsmedicinskt centrum i Storuman eller vid Lycksele lasarett, 
vilket ger ytterligare en hel termin med glesbygdsplacering. Ytterli-
gare glesbygdsexponering kan uppnås genom att studenter tar sommar-
jobb på någon av platserna. För att följa effekterna av glesbygds-
spåret har Umeå universitet initierat ett forskningsprojekt. 
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Kostnader för regionalisering av läkarutbildningen 

Även om berörda som utredningen haft kontakt med uppger att de 
är nöjda med den regionaliserade läkarutbildningen och de positiva 
effekter regionaliseringen fört med sig, har den enligt universitetet 
varit kostsam och bedrivs med underskott. 

Kostnaderna har analyserats över tid. Underskottet 2019 var 19 mil-
joner kronor. Genom tillfälligt tillskott från regionerna (som dras in 
från och med 2024) och viss ersättning genom statsbudgeten sedan 
2017, är återstående underskott cirka -6,9 miljoner kronor.54 Över 
tid har diskussioner förts om möjligheten att upprätthålla den regio-
naliserade utbildningen vid alla orter. 

Genom avtalet LP4U regleras parternas respektive ansvarsom-
råden, ekonomiska åtaganden och hur det verksamhetsintegrerade 
lärandet ska organiseras. Genom ett hängavtal till det regionala avta-
let om samarbete mellan universitetet och Region Västerbotten om 
samverkan på utbildnings- och forskningsområdet fastställs ramarna 
för samarbetet mellan alla parterna och därmed hanteringen av ALF-
ersättningen som i viss omfattning finansierar kostnader för den 
verksamhetsintegrerade delen av läkarutbildningen och klinisk forsk-
ning. Medel fördelas med en fast bas för ett visst antal studenter samt 
en rörlig del för varje student utöver den fasta basen upp till ett 
angivet maximalt antal studenter. Den part hos vilken kostnaden upp-
står eller investeringen görs ska bära det ekonomiska ansvaret för 
kostnaden eller investeringen. Till exempel ansvarar respektive region 
för kostnader för lokaler för utbildning, investeringar och underhåll 
av it och distansteknik, personalkostnader för deltagande i hand-
ledarutbildning, klinisk handledning, litteraturköp avseende fysiska 
böcker, studentaktiviteter och informationsinsatser på orten samt 
reskostnader för studenter och personal för resor inom regionen. 

Linköpings universitet och Sydöstra sjukvårdsregionen 

I Sydöstra sjukvårdsregionen ingår länen Östergötland, Jönköping 
och Kalmar. 

Utredningen har från bland annat kontaktpersoner för ALF-
avtalet i regionen och kontakter med representanter för universitets-

 
54 Umeå universitet. 2019. Kostnader/resultat för läkarutbildningen i Sunderbyn, Östersund och 
Sundsvall t.o.m. 2018 samt kalkyl för 2019 och prognos för 2020. 
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sjukvårdsenheten i primärvård samt från universitetet erhållit följande 
information. 

Regionaliserad läkarutbildning 

Linköpings universitet har sedan 2019 regionaliserad läkarutbildning 
med liknande modell som i Umeå med satellitcampus i Jönköping, 
Kalmar och Norrköping. Ett av syftena är att kompetensförsörja regio-
nerna med läkare genom egen utbildning. Ett mål är att komma ifrån 
hyrpersonal55. För universitetet har det främsta syftet varit att säkra 
tillgången till VFU-platser i och med att läkarutbildningen byggts ut 
så kraftigt. För närvarande antas 116 läkarstudenter per termin. De 
fördelas på studieorterna termin sex, efter önskemål på termin fyra. 

Regionaliseringen har inneburit att det finns flera universitets-
lärare på varje ny studieort, varav totalt 11 med kombinationstjänst, 
se tabell 6.1. Det har skett en positiv utveckling över tid avseende 
universitetslärare men man kan inte bemanna alla tjänster med adjun-
gerade universitetslärare och har täckt behoven av dem med några 
adjungerade adjunkter för att kunna genomföra läkarutbildningen 
regionaliserat. Därutöver finns annan personal som är inblandad i 
olika moment i själva utbildningen såsom föreläsningar, VFU-placer-
ingar, administration och samverkan med andra lärosäten för inter-
professionella utbildningsmoment. 

Tabell 6.1 Universitetslärarsituationen vid studieorterna i mars 2022 

Linköpings universitets regionaliserade läkarutbildning 

Studieort Kombinationstjänster 
(professor/lektor) 

Adjungerad 
professor 

Adjungerade 
lektorer 

Adjungerade 
adjunkter 

Jönköping 5  11  

Kalmar 4 1 5 4 

Norrköping 2  5 7 

Källa: Linköpings universitet. 

 
 
En regionalisering kostar initialt mycket pengar uppger de represen-
tanter för regionen och universitetet som utredningen haft kontakt 

 
55 Cederberg, J. Första läkarna klara i Kalmar och Jönköping – fler väljer att stanna, Läkartid-
ningen 14 januari 2022. 
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med. Exempelvis för lokalkostnader, ombyggnad eller nybyggnad av 
lokaler och installation av informations- och kommunikationslös-
ningar. En konsekvens av regionaliseringen och akademiseringen är 
också att det uppstår underfinansiering i systemet för den löpande 
verksamheten. De medel som finns för forsknings-ALF och grund-
utbildnings-ALF som tidigare omsattes i en region används nu för 
att möta behov i tre regioner, enligt kontaktpersoner i Region 
Östergötland. 

Utvärdering av regionaliseringen pågår 

Universitetet genomför för närvarande en utvärdering av regionali-
seringen. Redan innan utvärderingen är klar framkommer, enligt 
universitetet, att regionaliseringen gett en ökad tillgång till och mins-
kad trängsel vid VFU. Den har också gett en möjlighet att skapa en 
akademisk miljö på nya studieorter, vilket hittills resulterat i fyra 
universitetssjukvårdsenheter i Region Jönköpings län och en uni-
versitetssjukvårdsenhet i Norrköping. 

En sak som framkommer är att lokalkostnaderna är höga och ofta 
okontrollerbara för universitetet. En annan sak är att en akademisk 
miljö är svår att skapa. Regionerna har stöttat med forskningstid i 
olika grad upp till 50 procent men stöd för akademiseringen på orterna 
behöver enligt universitetet öka. Universitetet menar att sjukvårds-
produktion prioriteras i avsaknad av akademisk tradition. Akademi-
seringen går för långsamt, det saknas en kritisk massa av forskande 
verksamheter, vetenskapliga mötesplatser och därtill saknas närhet till 
prekliniska miljöer. 

Utbildningen är densamma i alla regioner. Studenterna går de sex 
sista terminerna på någon av studieorterna. Alla har samma tentamina 
och samma föreläsningar. En stor del av utbildningen handlar om VFU 
som sker på sjukhus och vårdcentraler. Regionaliseringen har även 
inneburit utveckling av förbättringsarbeten och interprofessionella 
samarbeten mellan olika blivande yrkesgrupper. Det har också star-
tats klinisk undervisningsmottagning, som är mottagning som drivs av 
blivande läkare, sjuksköterskor och arbetsterapeuter tillsammans. 

Flera positiva effekter har redan märkts på studieorterna, enligt 
en artikel i Läkartidningen där studieortsansvariga för utbildningen 
i Region Kalmar län och Region Jönköping län, vicedekan för Lin-
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köpings universitet och en student uttalat sig efter att den första 
kullen nyligen (januari 2022) gjort sin sista tentamen. Flera väljer att 
stanna på sin studieort för AT eller vikariat som underläkare, i till 
exempel Kalmar län stannade 9 av 14 studenter. I Jönköpings län 
stannade fem för AT. En effekt man hoppas på är att de stannar 
långsiktigt och blir nya kollegor i regionen. Det har också varit bra 
för verksamheten att ha studenter. Studenterna är nyfikna och upp-
daterade på det senaste vilket innebär att klinikerna utvecklas genom 
att handleda. Båda regionerna har haft studenter på VFU i många år. 
Men både för studenterna och regionerna är det en stor skillnad sedan 
regionaliseringen. Studenterna flyttar till sin studieort, har sitt sociala 
sammanhang där och får chansen att visa upp sig i regionen vilket 
ökar chanserna att fortsätta vikariera och få AT-tjänstgöring. I en 
mindre region blir beslutsvägarna kortare och stämningen mer famil-
jär. Flera studenter vittnar om att de trivs, är nöjda med utbildningen 
och har blivit väl omhändertagna.56 

Vid Linköpings universitet gick totalt 679 studenter terminerna 
6–11 hösten 2021, som är de terminer som regionaliserats. Av dessa 
gick; 

– 171 i Jönköping, 

– 117 i Kalmar, 

– 260 i Linköping (av dessa hörde 78 till programmet före regio-
naliseringen) och 

– 131 i Norrköping. 

Örebro universitets samverkan med Region Värmland 

Utredningen har även haft kontakt med Örebro universitet som har 
ett annat arbetssätt än regionalisering, de har fem universitetslärare 
i Region Värmland. Det underlättar samverkan mellan universitetet 
och regionen. Universitetslärarna har kontakten med handledare 
och studierektor på plats. De menar att det lyfter forskning i regio-
nen och stärker den akademiska anknytningen. Andelen studenter 
som stannar för AT-tjänstgöring efter de genomfört VFU i Region 
Värmland uppges vara 21 procent. 

 
56 Cederberg, J. Första läkarna klara i Kalmar och Jönköping – fler väljer att stanna, Läkartid-
ningen 14 januari 2022. 
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Universitetens synpunkter på bedömningar om regionaliserad 
läkarutbildning 

Inom ramen för arbetet med frågan om regionaliserad läkarutbild-
ning har utredningen haft flera kontakter med representanter för 
universiteten, bland annat ett större möte med alla sju universiteten 
som bedriver läkarutbildning representerade. Utöver vad som fram-
kommer av erfarenheter från Linköpings och Umeås universitet som 
genomfört en regionalisering av läkarutbildningen, som beskrivs ovan, 
har en oro från övriga universitet framkommit. Från de kontakter 
utredningen haft framkommer att det är viktigt att ta hänsyn till flera 
dimensioner i en regionalisering; syftet, arbetet för en kritisk massa 
med hög akademisk kompetens och kostnader. De menar att läkar-
utbildningen redan i dag är underfinansierad och det är svårt att se 
att man då ska regionalisera och få ännu mer kostnader. 

De lyfter också fram vikten av att beakta primärvårdsaktörernas 
förutsättningar och möjligheter att medverka i universitetens utbild-
ning och forskning. Erfarenheten är att det går trögt med akademi-
seringen generellt även bland regioner med regionaliserad utbildning, 
samtidigt som akademisering behövs för regionaliseringen av läkar-
utbildningen. De lyfter att det finns några undantag med regioner 
som visar en positiv utveckling. Universiteten menar att mer behöver 
göras av regionerna som att avsätta stöd och tid för forskning för 
i dag är utvecklingen ofta beroende av enskilda personers engagemang. 
Flera pekar på vikten av att det är fler som forskar, det krävs en kri-
tisk massa. Det är svårt att vara ensam forskare i sin verksamhet. 

Några lyfter att redan i dag är forskningen splittrad och spridd över 
landet. En regionalisering riskerar öka splittringen och minska expo-
neringen för experimentell forskning. 

VFU i primärvård är dessutom enligt dem mer kostsam än VFU 
på sjukhusen, det hindrar längre tider på VFU i primärvård. 

Ett par av universiteten lyfter fram att det kan finnas andra lös-
ningar än regionaliserad läkarutbildning. De menar att det saknas veten-
skapliga slutsatser för införande av regionalisering. Exempel som lyfts 
är att man sprider VFU till fler platser, eller har universitetslärare på 
orterna men inte flyttar ut utbildningen såsom regionalisering inne-
bär. Det saknas dock uppföljning av påverkan på kompetensförsörj-
ningen av sådana insatser. Lösningen behöver inte vara lika överallt. 
Vidare menar några att det är bra för studenterna att se många VFU-



95/22 Svar på remiss - Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22)  - KS2022/1251-2 Svar på remiss - Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22)  : SOU 2022_22 Vägen till ökad tillgänglighet.pdf

God och nära vård med forskning, utbildning och utveckling SOU 2022:22 

320 

platser. Men kliniska forskningscentrum menar de ger positiv effekt 
avseende akademiseringen och bildande av forskarnätverk. Några 
menar att det bör vara mer effektivt med AT och ST på sådana orter. 
Någon pekar på att bemanningsfrågorna är regionernas ansvar och 
inget som universitetet primärt har ansvar för. 

6.2.16 Utredningens bedömningar 

Bedömning: Utredningen stöder förslaget i SOU 2020:19 om att 
utbildning ska ingå i primärvårdens grunduppdrag. 
 
Bedömning: De universitet som saknar regionaliserad läkarut-
bildning i sjukvårdsregionen bör i samverkan med regionerna utreda 
regionalisering av läkarutbildningen i sin sjukvårdsregion. 
 
Bedömning: Staten bör stödja universitet och regioner i utveck-
lingen och etableringen av regionaliserad läkarutbildning samt ge 
ett permanent stöd till de som infört regionaliserad läkarutbild-
ning. 
 
Bedömning: Lärosäten och kommuner bör öka samverkan om 
verksamhetsförlagd utbildning genom fler VFU-avtal för de legi-
timationsyrken som förekommer i kommunal hälso- och sjuk-
vård. 

Skäl 

Mer jämlika villkor för kompetensförsörjning 

Om primärvården ska vara basen och navet i hälso- och sjukvården 
är rätt kompetens avgörande. Ett skäl för utredningens bedömningar 
och förslag är att det finns stor brist på kompetens i hälso- och sjuk-
vården. Det gäller inte minst allmänläkare. Att behovet av personal 
ökar är en stor utmaning för omställningen till nära vård. Utred-
ningens bedömning är att ett långsiktigt arbete för tryggad kompe-
tensförsörjning och kunskapsutveckling inom primärvården måste 
prioriteras högt för att målen om en god och nära vård ska nås. Utma-
ningarna är särskilt stora i glesbygd och orter långt från universiteten. 
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Det innebär att även i en framtid med eventuellt färre regioner är en 
regionaliserad utbildning till orter långt från universiteten angelägen 
för en mer jämlik kompetensförsörjning. De effekter som den regio-
naliserade läkarutbildningen vid Umeå universitet gett med en stor 
andel examinerade läkare som stannar vid studieorterna och som 
genomför AT-tjänstgöring och ST-tjänstgöring där talar för att en 
regionaliserad läkarutbildning i hela landet kan vara ett viktigt steg 
för mer jämlika villkor för kompetensförsörjningen. 

Öka attraktiviteten till arbete inom primärvården i hela landet 

Ett sätt att öka attraktiviteten inom primärvården för framtidens 
bemanning är att den kliniska delen av vårdutbildningarna bedrivs 
där studenterna kan ha sina framtida arbetsplatser, i regioner och 
kommuner. Studenter som vistas lång tid på sin studieort tenderar att 
stanna på orten och bli en kollega i hälso- och sjukvården där. Det 
styrks också av forskning från andra länder57. Det är därför angeläget 
att verka för att studenter får långa perioder av sin utbildning i mil-
jöer som kan bli deras framtida arbetsplats, på orter där ett stort behov 
av hälso- och sjukvårdspersonal finns. Det gäller för såväl läkarut-
bildningen i regionerna som för övriga vårdutbildningar. Utred-
ningen stöder därför förslaget i delbetänkandet God och nära vård – 
En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19) 
om att även utbildningsuppdraget ska ingå i primärvårdens uppdrag, 
precis som forskning redan gör. Det understödjer de bedömningar 
som utredningen lämnar avseende utbildning. Utredningen menar 
att fler åtgärder behövs för att stödja kompetensförsörjningen i hälso- 
och sjukvården över landet och bedömer därför att staten bör stödja 
en regionalisering av läkarutbildningen till orter där studenterna bor 
de sista tre åren av läkarutbildningen och ytterligare en termin från 
2024 i och med den nya läkarutbildningen. Med längre och samman-
hållna placeringar ges studenterna möjlighet att följa sin patient över 
tid och lära känna mottagningar och personal, de får inblick i ett 
stort antal patientfall samt kan etablera sig och engagera sig i lokal-
samhället. 

För den kommunala nivån är VFU angelägen ur kompetens-
försörjningsperspektiv och utredningen lämnar bedömningen att 

 
57 SOU 2019:29. God och nära vård – vård i samverkan. 
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kommuner och lärosäten bör arbeta för fler avtal om VFU, se längre 
ned. 

Regionaliserad läkarutbildning kan locka till fler allmänläkare 
i hela landet 

För tillgänglighet och kontinuitet är tillgången till fast läkarkontakt 
i primärvården central. För att erbjudande om fast läkarkontakt till 
alla patienter ska bli möjligt krävs fler kliniskt verksamma allmän-
läkare i den regionala primärvården. Det är inte minst angeläget för 
patienter med kommunal hälso- och sjukvård, särskilt de med hem-
sjukvård som behöver fast läkarkontakt från regionen. Utredningen 
menar därför att det krävs goda förutsättningar för rekrytering av 
allmänläkare. Genom regionaliserad läkarutbildning där studenterna 
kan lockas till ST inom allmänmedicin på studieorten kan en mer 
jämlik tillgång till allmänläkare i landet främjas. 

Regionaliserad läkarutbildning bidrar till minskad trängsel 
för studenterna 

Det är känt att det råder trängsel för studenterna under VFU. Med 
en regionalisering skulle tillgång till VFU-platser kunna öka och stu-
denterna få en god utbildningsmiljö med mindre trängsel och ökad 
tillgång till patientunderlag. 

För närvarande finns också utmaningar med trängsel i och med 
att den nya läkarutbildningen går parallellt med den gamla, vilket med-
för kommande behov av både utökad VFU och möjligheter till bas-
tjänstgöring (BT). Utredningen menar att en regionalisering av läkar-
utbildningen kan bidra till att minska trängselproblemen. 

Statligt ansvar och regionalt intresse 

Utredningen konstaterar att staten är ansvarig för läkarutbildningen. 
Det bör ligga i statens intresse att läkarstudenterna får en god klinisk 
träning utan trängsel. Det bör också ligga i statens intresse att läkar-
försörjningen över Sverige är så jämlik som möjlig och att tillgäng-
ligheten i hela Sverige är god. Utredningen anser därför att staten 
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bör stödja en regionaliserad läkarutbildning ekonomiskt. En regio-
naliserad läkarutbildning är förenad med både extra kostnader vid 
införandet och löpande långsiktiga merkostnader som behov av fler 
universitetslärare, lokaler och övriga kostnader på studieorterna 
utanför ALF-regionen. Kostnaderna för VFU i primärvården har 
uppgetts vara högre än andra VFU-platser och kan behöva ges ökat 
stöd för att längre perioder i primärvården ska bli möjlig. Det kan 
enligt utredningen behövas stöd till såväl regioner som universitet. 
Se vidare utredningens konsekvensbedömning, kapitel 10. 

En regionaliserad läkarutbildning ligger även i regionernas intresse 
ur kompetensförsörjningsperspektiv. Det bör därför även ligga i deras 
intresse att skapa stödjande strukturer för forskning och utbilda hand-
ledare med mera för att underlätta för en regionaliserad utbildning. 
Regionerna bär också en del av kostnaderna för regionaliseringen 
och akademisering vid studieorterna. Utredningen anser dock att det 
är viktigt att ersättningen som ges genom ALF-avtalet för det in-
trång som utbildningen medför i hälso- och sjukvårdens verksam-
heter är adekvat och att det bedöms med utgångspunkt från såväl 
den nya läkarutbildningen som en regionaliserad läkarutbildning. 

Regionaliserad läkarutbildning kan bidra till ökad akademisering 

En ökad regionalisering behöver också inkludera en ökad akademi-
sering på studieorterna. En ökad akademisering kan också bidra till 
att attrahera personal. Det är angeläget att regioner och universitet 
gemensamt stöder en ökad akademisering i syfte att förbereda för 
forskning och akademisk karriär, inför och när läkarutbildningen är 
regionaliserad. Ett led i detta kan vara att utgå från en strategi som 
stöder utvecklingen från student till docent och att regionerna er-
bjuder stödjande strukturer för forskning, se också bedömningar om 
akademisering i avsnitt 6.4. I Norra sjukvårdsregionen som har en 
regionaliserad läkarutbildning har till exempel forskargrupper bildats 
runt universitetslärarna. Universitetet beskriver en positiv utveck-
ling i Norra sjukvårdsregionen avseende fler disputerade och ökad 
produktion av vetenskapliga artiklar samt ökade anslag i konkurrens 
från de större forskningsfinansiärerna, men i vilken utsträckning det 
skett skiljer sig mellan regionerna. 
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En regionaliserad läkarutbildning ökar även förutsättningarna för 
att kunna öka antalet universitetssjukvårdsenheter i landet i fler 
regioner än ALF-regionerna, eftersom medverkan i utbildning är ett 
krav och den akademisering som följer av en regionaliserad läkar-
utbildning underlättar ett sådant steg. En utveckling av universitets-
sjukvårdsenheter i fler ALF-regioner innebär mer jämlika villkor 
över landet för att bedriva forskning, utbildning och utveckling av 
hälso- och sjukvård, vilket i förlängningen stärker utvecklingen av en 
evidensbaserad vård och ökar jämlikheten i vården, se utredningens 
bedömningar i avsnitt 6.4. 

Arbetet med regionaliserad läkarutbildning bör göras stegvis 

Utredningen menar att det är angeläget att frågan om regionalisering 
inte avfärdas utan utreds av varje universitet tillsammans med regi-
onerna inom sjukvårdsregionen, för de universitet där utbildningen 
inte redan är regionaliserad. Utifrån en sådan utredning kan ställnings-
tagande tas till möjligheterna att regionalisera läkarutbildningen. För 
det fall universiteten inte själva initierar arbetet med att utreda möj-
ligheterna och kraven för en regionalisering i samverkan med regionerna 
kan regeringen överväga att ge universiteten i uppdrag att göra det. 

De universitet som saknar regionaliserad läkarutbildning i sin sjuk-
vårdsregion bör i samverkan med ingående regioner ta vara på erfa-
renheterna från de universitet som genomfört en regionalisering av 
läkarutbildningen, särskilt för kompetensförsörjningen av läkare i gles-
bygd och orter långt från universiteten. Det gäller särskilt erfaren-
heterna från Norra sjukvårdsregionen och Umeå universitet som har 
längst erfarenheter av regionaliserad läkarutbildning. Universiteten bör 
utreda möjligheterna och kraven för att regionalisera läkarutbildningen 
till sådana orter där studenterna kan få sina sista sex terminer av läkar-
utbildningen. De bör även utreda behoven av akademisering på studie-
orten. Om universitetet tillsammans med regionerna efter utredning 
bedömer att regionaliserad läkarutbildning ska införas bör de direkt 
ta fram en plan och påbörja arbetet. 

Om regionaliserad läkarutbildning inte kan införas på grund av 
akademisk kompetensbrist, bör regionerna och universiteten tillsam-
mans ta fram en strategisk plan för hur kompetensen ska öka och på-
börja det arbetet. Där kan erfarenheterna från universitet och regio-
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ner som har särskilda stödjande miljöer för en akademisering tas till 
vara, exempelvis centrum för klinisk forskning som kan stödja nät-
verk av forskare. 

Utredningen lämnar också fler bedömningar som stöder en ökad 
akademisering. Det gäller två 10-åriga program: Nationellt samverkans-
program för forskning och utveckling för nära vård och Nationellt 
program för primärvårdsforskning. Båda programmen ska också stödja 
forskarskolor, se avsnitt 6.3. Det gäller också bedömningen om att 
regioner och kommuner bör stärka strukturerna för forskning och 
utveckling och stärka forskningsmiljön, se avsnitt 6.4. 

Under tiden som arbetet med regionalisering pågår är det ange-
läget att se till att tillräckligt med handledare finns i regionerna och 
vid behov att fler ST-läkare och färdiga specialister ges handledar-
utbildning för att skapa beredskap för mottagande av studenterna. 
För den nära vården är det också angeläget att parallellt med arbetet 
för regionalisering och i en redan regionaliserad läkarutbildning locka 
fler läkarstudenter till specialisering i allmänmedicin och att regionerna 
tillser att det finns tillräckligt med ST-tjänster i allmänmedicin. 

Digitaliseringens möjligheter underlättar forskningssamverkan 

I arbetet med regionaliserad läkarutbildning bör även hänsyn tas till 
digitaliseringens möjligheter så att universitetet binder samman läkar-
utbildningen och forskningen mellan studieorterna. Det är viktigt att 
forskningsanknytningen i läkarutbildningen värnas medvetet och stärks 
på studieorterna, och att det finns ett kontinuerligt arbete för att 
stödja studenter från student till docent. Genom samverkan kan nät-
verk bildas av aktiva forskare. 

En sak som lyfts fram som ett eventuellt hinder för regionali-
seringen är tillgången till prekliniska miljöer. Utredningen delar upp-
fattningen att det behövs för att skapa translationella58 forsknings-
miljöer och samarbete mellan prekliniska och kliniska forskare för 
att utveckla klinisk forskning och omsätta idéer till praktik. För-
utsättningen är en stark samverkan mellan forskningsmiljöer på uni-
versitetet och aktiva forskare ute i regionerna. Digitaliseringen har 
öppnat möjligheten för många att följa seminarier etcetera på distans. 

 
58 Translationell forskning innebär att resultat från experimentell forskning överförs till vården 
för att ge patientnytta, eller att iakttagelser eller problem i vården ger upphov till nya forsk-
ningsidéer, enligt ordlista på www.kliniskastudier.se. 
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Det viktiga blir då att detta kompletteras med fysiska möten för att 
underlätta och skapa nya samarbeten. Det hänger i hög utsträckning 
på att ta vara på nyfikenheten och engagemanget som finns samt viljan 
till samverkan. 

Avtal mellan lärosäten och kommuner om VFU kan bidra 
till rekryteringsmöjligheter 

För den kommunala nivån är VFU inom vårdutbildningarna på fler 
platser i landet angeläget ur kompetensförsörjningsperspektiv. För 
sjuksköterskeutbildningen har nationella insatser genomförts och 
genomförs genom regeringens överenskommelser med SKR i form 
av resurser till fler VFU-platser och specialistutbildning. Fler insatser 
behövs för yrkeskategorier i den kommunala hälso- och sjukvården. 

Endast 26 procent av kommunerna har avtal med något lärosäte 
om VFU för något vårdutbildningsprogram. Utredningen menar att 
det behövs fler insatser på lokal nivå för den kommunala hälso- och 
sjukvården. Utredningens bedömning är att det behövs ett ökat sam-
arbete mellan kommuner och lärosäten för utbildning av kommunala 
hälso- och sjukvårdens yrkeskategorier. Andelen kommuner som 
medverkar i utbildning behöver öka för att de ska ges ökade möjlig-
heter till rekrytering. Det är angeläget att VFU förekommer i de mil-
jöer som kan bli en framtida arbetsplats, vilket kan öka rekryter-
ingsmöjligheterna i dessa kommuner. 

För kommunal hälso- och sjukvård är både utbildning, förutsätt-
ningar för forskning och utveckling samt tillgången till en kritisk 
massa av forskare angeläget för en god och nära vård. De bedöm-
ningar som utredningen här lämnat om VFU-avtal ska läsas tillsam-
mans med bedömningarna om Nationellt samverkansprogram för forsk-
ning och utveckling, se avsnitt 6.3, och uppdraget att utreda och före-
slå en struktur för forskning, utbildning och utveckling i kommunal 
hälso- och sjukvård, se avsnitt 6.4. 
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Regionaliserad läkarutbildning och fler VFU-avtal i kommunerna 
kan minska behovet av hyrpersonal på sikt och därmed stärka 
kontinuiteten 

Med en regionaliserad läkarutbildning och fler VFU-avtal mellan 
lärosäten och kommuner kan också behovet av hyrpersonal minska 
på sikt. Beroendet av hyrpersonal är kostsamt och kostnaderna har 
ökat över tid. Det innebär också brister i kontinuitet och tillgäng-
lighet i vården. Beroendet av hyrläkare är stort i glesbygd och långt 
från universitetssjukhusen. En regionaliserad läkarutbildning kan öka 
tillgången till personal i dessa delar av landet, eftersom flera studen-
ter tenderar att stanna på studieorten. 

6.3 Långsiktiga program för stöd till tvärvetenskaplig 
primärvårdsforskning 

I detta avsnitt lämnas en bakgrund om medel för forskning och ut-
veckling med fokus på primärvård, därefter utredningens bedöm-
ningar och skälen för utredningens bedömningar. 

6.3.1 Statliga medel till forskning och utveckling 

I propositionen 2020/21:60 Forskning, frihet, framtid – kunskap och 
innovation för Sverige, som riksdagen ställde sig bakom59 på förslag 
av Utbildningsutskottets betänkande60 framgår följande avseende 
förbättring av förutsättningar för forskning i primärvården och 
forskningsprogram som även primärvården kan vara berörd av. 

Ökad forskningskompetens inom primärvården 

Avseende hälsa och välfärd lyfter regeringen fram att det är i primär-
vården som stora folksjukdomar såsom diabetes, hjärt- och kärl-
sjukdomar, astma och KOL diagnosticeras och behandlas. Det är 
därför av stor vikt att primärvården kan delta i utvecklingen av nya 
läkemedel, medicintekniska produkter eller behandlingar. Den orga-

 
59 Riksdagsskrivelse 2020/21:254. 
60 Utbildningsutskottet. Betänkande 2020/21:UbU16. Forskning, frihet, framtid – kunskap och 
innovation för Sverige. 



95/22 Svar på remiss - Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22)  - KS2022/1251-2 Svar på remiss - Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22)  : SOU 2022_22 Vägen till ökad tillgänglighet.pdf

God och nära vård med forskning, utbildning och utveckling SOU 2022:22 

328 

nisatoriska strukturen i primärvården är dock annorlunda än de mer 
traditionella forskningsmiljöerna, ofta med små och geografiskt spridda 
enheter, vilket kan vara försvårande. Det måste skapas bättre förut-
sättningar för primärvårdens medarbetare att driva och delta i forsk-
ningsprojekt.61 

Genom omställningen till nära vård kommer vården i allt större 
utsträckning att flyttas ut från de större sjukhusen till mottagningar 
utanför dessa miljöer, till exempel vårdcentraler. Forskning och ut-
bildning behöver då följa med, eftersom dessa verksamheter måste 
bedrivas där patienterna finns. Arbetet med att bygga upp och utveckla 
forskningskompetens i primärvården, inklusive den kommunala hälso- 
och sjukvården, blir därför viktiga investeringar i framtidens hälsa 
och välfärd.62 

Ökade forskningsmedel med fokus på forskningskompetens inom 
primärvården föreslogs. Regeringen föreslog att Vetenskapsrådet skulle 
erhålla 35 miljoner kronor för 2021 respektive 2022, 60 miljoner 
kronor för 2023 respektive 2024 för detta ändamål. Satsningen för-
väntas finansiera forskarskolor inom allmänmedicin och ge möjlig-
het för primärvårdens personal att bedriva forskning. När det gäller 
forskarskolor för vårdutbildning aviserades 55 miljoner kronor 2022 
och 65 miljoner kronor 2023 respektive 2024.63 

Forskningsprogram och satsningar 

Forskningsprogram och satsningar på vissa forskningsområden inne-
bär att det finns medel tillgängliga för bland annat primärvården att 
söka och gäller exempelvis en anslagsökning till Forskningsrådet för 
hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) för; 

– forskning om prevention och folkhälsa, med totalt 90 miljoner 
kronor för 2021–2024, 

– äldreforskning, med totalt 90 miljoner kronor för 2021–2024, 

– fri forskning om hälsa, arbetsliv och välfärd, med totalt 110 mil-
joner kronor för 2021–2024, samt 

 
61 Prop. 2020/21:60. Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige. 
62 Prop. 2020/21:60 Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige. 
63 Prop. 2020/21:60 Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige. 
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– ett nationellt forskningsprogram om psykisk hälsa med totalt 
155 miljoner kronor för 2022–2024. 

Inom ramen för Vetenskapsrådets anslagsökning för forskning av-
sätts totalt 90 miljoner kronor för 2022–2024 för inrättande av ett 
nationellt forskningsprogram om digitaliseringens samhälleliga kon-
sekvenser. Programmet nämner dock inte specifikt hälso- och sjuk-
vården. 

Inom ramen för Vinnovas anslagsökning för forskning och ut-
veckling avsätts totalt 246 miljoner kronor för 2021–2024 för sats-
ningen på tvärsektoriell medicinsk forskning och innovation. 

6.3.2 Svensk forskning i siffror 

För 2021 beräknade Vetenskapsrådet att 42,7 miljarder kronor av 
statsbudgeten skulle gå till forskning och utveckling (FoU). Det mot-
svarar 0,8 procent av BNP. Andelen FoU-medel i statsbudgeten har 
varit i stort sett oförändrad sedan 2015. Ungefär hälften av anslagen 
brukar gå direkt till lärosätenas basanslag, resten fördelas till forskare 
via statliga forskningsfinansiärer.64 

Ibland avsätter regeringen öronmärkta medel till forsknings-
områden som bedöms som särskilt viktiga. Ett exempel är nationella 
forskningsprogram, där tanken är att samla olika aktörer med kom-
pletterande kunskap, kompetens och uppdrag för att med gemen-
samma krafter öka förutsättningarna att komma till rätta med stora 
samhällsutmaningar.65 

Statliga forskningsfinansiärer inom bland annat hälsa och medicin 
är Vetenskapsrådet som fördelar totalt nästan 8 miljarder kronor till 
forskning och forskningsinfrastruktur, i enlighet med regeringens 
riktlinjer och myndighetens finansieringsstrategi som styr fördel-
ningen av medlen mellan olika typer av forskningsstöd, se figur 6.1 
där fördelningen mellan områden framgår. Största delen av medlen 
går till projekt för fri forskning. Vetenskapsrådet väljer bland de bästa 
forskningsidéerna i en process med öppna utlysningar, i konkurrens 
och efter en noggrann sakkunniggranskning och prioritering.66 

 
64 Vetenskapsrådet. Svensk forskning i siffror, www.vr.se/analys/svensk-forskning-i-siffror.html 
2022-03-16. 
65 Ibid. 
66 Ibid. 
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Utredningens beräkningar utifrån Vetenskapsrådets årsredovis-
ning visar att forskningsmedel för medicin och hälsa, kliniska studier, 
behandlingsforskning och farmaci uppgick till omkring 1 miljard kro-
nor 2021.67 

För klinisk forskning avsätts också medel i ALF-avtalet. År 2020 
uppgick dessa medel till 1,9 miljarder kronor.68 

Figur 6.1 Vetenskapsrådets fördelning av medel inom FoU 

Orange fält utgör projektstöd, ljust turkos infrastruktur, röd miljö- 
och samverkansstöd, petrol karriärstöd 

 
Källa: Vetenskapsrådet. 

6.3.3 Vetenskapsrådet utlyser bidrag för forskningstid 
och projekt i primärvården 

Under 2021 utlyste Vetenskapsrådet bidrag till forskningstid inom 
primärvården. Syftet var att ge personer verksamma inom primärvår-
den möjlighet att bedriva forskning och etablera sig som självständiga 
forskare parallellt med att de utvecklar sin yrkeskompetens. Inrikt-
ningen var långsiktig forskning inom sjukdomar och sjukdomstill-
stånd som diagnosticeras, behandlas och remitteras inom primär-

 
67 Vetenskapsrådet. 2022. Årsredovisning 2021. 
68 Vetenskapsrådet. Regionernas redovisning av ALF-ersättningen, www.vr.se/uppdrag/klinisk-
forskning/klinisk-forskning-i-alf-regionerna/regionernas-redovisning-av-alf-
ersattningen.html, uttag 2022-02-20. 
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vården. Av de 18 ansökningar som inkom beviljades två bidrag om 
två miljoner kronor per person för perioden 2021–2022.69 

Myndigheten utlyste även projektbidrag med syftet att forskaren 
ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande. 
Bidraget syftar till långsiktig forskning inom sjukdomar och sjukdoms-
tillstånd som diagnosticeras, behandlas och remitteras inom primär-
vården. Totalt 15 av 86 ansökningar beviljades bidrag. Totalt fördela-
des 42 miljoner kronor där medelbidraget var 1,4 miljoner kronor 
per år för perioden 2021–2022.70 Ytterligare medel finns avsatta till 
och med 2024.71 

Den geografiska fördelningen visar att av de totalt 17 ansök-
ningarna som beviljades erhöll Region Stockholm eller Karolinska 
Institutet åtta, tre beviljades Region Skåne eller Lunds universitet, 
två beviljades Västra Götalandsregionen eller Göteborgs universitet, 
två beviljades Uppsala universitet, en beviljades Umeå universitet och 
en beviljades Linköpings universitet.72 

Totalt sett inkom alltså 104 ansökningar och 17 beviljades bidrag. 
Om alla hade kunnat ges bidrag skulle det, beräknat på genomsnitts-
kostnaden för beviljade bidrag, innebära 36 miljoner kronor för forsk-
ningstid och 120 miljoner kronor för forskningsprojekt, totalt 156 mil-
joner kronor i bidrag. Behovet av medel kan konstateras betydligt 
större än de bidrag som gavs. 

Under 2022 kommer Vetenskapsrådet även att utlysa medel för 
forskarskolor för att stärka forskarkompetensen inom primärvården.73 
  

 
69 Vetenskapsrådet. Projektbidrag för forskning inom primärvården, www.vr.se/soka-finansiering/ 
utlysningar/2021-04-21-projektbidrag-for-forskning-inom-primarvarden.html, uttag 2022-03-15 
och Forskningskompetens inom primärvården, www.vr.se/soka-finansiering/beslut/2021-10-
12-forskningskompetens-inom-primarvarden.html, uttag 2022-03-15. 
70 Ibid. 
71 Prop. 2020/21:60. Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige. 
72 Vetenskapsrådet. Forskningskompetens inom primärvården, www.vr.se/soka-finansiering/ 
beslut/2021-10-12-forskningskompetens-inom-primarvarden.html, uttag 2022-03-15. 
73 Vetenskapsrådet. Information om utlysning, www.vr.se/soka-finansiering/utlysningar/2021-
11-17-forskarskolor-for-kompetensforstarkning-inom-primarvarden.html, uttag 2022-03-15. 
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6.3.4 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd 

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) förmedlar 
varje år cirka 700 miljoner kronor till grundläggande och behovsstyrd 
forskning. Det handlar om enskilda projektbidrag och satsningar för 
att bygga upp forskningsmiljöer.74 

Inom just området hälsa finansieras forskning om förekomst av 
sjukdomar och vilka faktorer som påverkar risken för att drabbas, 
insatser för att främja hälsa och förebygga ohälsa, rehabilitering och 
omvårdnad samt hälso- och sjukvårdens processer och system. Även 
vårdforskning innefattas i ansvarsområdet och syftar till att utveckla 
vården och omsorgen av patienter samt deras anhöriga. Myndig-
heten har också ansvar för samordning och överblick över forskning 
inom fem områden: barn och unga, äldre, internationell migration och 
etniska relationer, funktionshinder samt socialvetenskaplig alkohol- 
och narkotikaforskning.75 

Forte hanterar flera nationella program som Nationellt program 
för tillämpad välfärdsforskning för förbättrad kunskap inom social-
tjänsten och Nationellt program för forskning om psykisk hälsa som är 
ett tioårigt program för tvärvetenskaplig forskning, spridning av resul-
tat och strategisk samverkan inom området.76 

Tidigare fanns också samarbetsprogrammet Vinnvård 2007–2018 
vid Forte, som finansierat 20 forskningsprojekt och 8 Vinnvård 
Fellows77 för perioden. Parterna bakom satsningen var Vinnova, 
Forte, Socialdepartementet och SKR. Forte var också administrativt 
ansvarig.78 

Programmet skulle, enligt utredningens kontakt med myndig-
heten, bidra till att förbättra människors hälsa, bygga broar mellan 
akademisk forskning och förbättringsarbete i vård- och omsorgs-
organisationer, engagera yrkesverksamma i kontinuerligt förbättrings-
arbete och forskning samt ta fram morgondagens ledare inom kunskaps-
området. Målet var att inspirera och skapa utrymme för människor, 

 
74 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd. Vårt uppdrag, https://forte.se/om-
forte/vart-uppdrag/, uttag 2022-04-11. 
75 Forskningsrådet för hälsa arbetsliv och välfärd., Forskningsområden, https://forte.se/om-
forte/vart-uppdrag/forskningsomraden/. 
76 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd. Särskilda satsningar, https://forte.se/om-
forte/sarskilda-satsningar/ 
77 Fellowship-programmet var utformat så att det utvecklar individens ledarskap och ger en 
möjlighet att bedriva den teoretiska, metodologiska och empiriska grundforskning som krävs 
för att generera ny kunskap och nya tillvägagångssätt för att genomföra kvalitetsförbättringar. 
78 Ibid och www.vinnvard.se. 
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arbetslag och organisationer att genomföra varaktiga förbättringar 
inom vård och omsorg samt att utveckla kunskap, kapacitet, ledar-
skap och vilja till förändring. Detta gjordes gemensamt med forskare 
och yrkesverksamma genom att identifiera förändringsbehov, bästa 
praktik, finansiera ny och sammanfatta befintlig forskning, skapa 
möjligheter till förnyelse och att pröva idéer i praktiken. 

6.3.5 Nationella forskarskolor 

En nationell forskarskola karakteriseras av en sammanhållen utbild-
ning på forskarnivå för forskarstudenter som är antagna till utbild-
ning vid något av lärosätena. En nationell forskarskola skapar nätverk 
över landet och utgör en kreativ miljö för forskare under utbildning 
och pågår exempelvis två år av forskarutbildningen. 

Enligt Socialstyrelsens utvärdering av universitetssjukvård var 
nationella forskarskolor uppskattade av både doktorander och uni-
versitetssjukvårdsenheterna.79 Det finns flera nationella forskarsko-
lor med anknytning till nära vård. 

Nationella forskarskolan i allmänmedicin 

Nationella forskarskolan i allmänmedicin startade 2009 med olika 
grad av ekonomisk hjälp från samtliga universitet med läkarutbild-
ning samt Centrum för Primärvårdsforskning i Skåne, Fonden för 
Rehabilitering och medicinsk forskning Insamlingsstiftelse (FRF-
stiftelsen), Kempestiftelsen och Kampradstiftelsen. Forskarskolan 
har haft en osäker ekonomi och riskerade nedläggning under en period, 
men 2019 gjordes en nystart då ekonomin för en tid var tryggad igen. 
Forskarskolan vill stimulera till kreativa och hållbara miljöer för 
forskning om primärvård och uppmuntra multidisciplinär forskning. 
För antagning till forskarskolan bör man vara antagen på forskarnivå 
inom ämnet medicinsk vetenskap, gärna ämnesinriktningen allmän-
medicin och ha ett allmänmedicinskt inriktat forskningsprogram.80 

I Socialstyrelsens utvärdering av universitetssjukvård framkom-
mer att den nationella forskarskolan upplevdes av alla universitets-
sjukvårdsenheter inom primärvård/allmänmedicin som ett värdefullt 

 
79 Socialstyrelsen. 2018. Utvärdering av universitetssjukvård – strukturer och processer. 
80 Nationella forskarskolan. www.forskarskolanallmanmedicin.se, uttag 2022-02-15. 
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bidrag i doktorandernas möjlighet att utveckla allmänmedicinsk kli-
nisk forskningskompetens samt nationella forskningsnätverk. Myn-
digheten lämnade en generell rekommendation om en utbyggnad av 
nationella forskarskolor för att ge fler doktorander plats.81 

Enligt en artikel i Läkartidningen 2014 framkommer att dokto-
randernas årliga utvärdering av forskarskolans fyra hörnstenar att ge 
den utbildning andra inte ger, bygga nätverk, internationalisera och 
använda webben i utbildningen visade på mellan 8,1–9,1 på en 10-gra-
dig skala. Forskarskolan får goda omdömen, antalet sökande ökar och 
intresset för programmet är stort.82 Enligt en artikel i Läkartidningen 
2019 har en fristående grupp under 2018 utvärderat skolan och fann 
att den ger ett betydande mervärde till den ordinarie doktorandut-
bildningen. I utvärderingen lyfter man fram internationaliseringen, 
bildande av nätverk inom och utom Sverige samt att forskare med 
olika bakgrund utbildas tillsammans.83 

Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa 

Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) bildades 
2014 och finansieras av de tolv partnerlärosätena84. SWEAH är en 
tvärvetenskaplig forskarskola inom åldrande och hälsa som koordi-
neras av Lunds universitet.85 

SWEAH erbjuder tvärvetenskapliga kurser inom åldrande och 
hälsa för anslutna doktorander. SWEAH arrangerar också flera akti-
viteter som stöder doktorander och postdoktorer i deras akademiska 
utveckling och karriär. Exempel på aktiviteter är studentdagar, nät-
verksträffar, konferenser och pedagogiska uppdrag samt kurser för 
postdoktorer. Forskarskolan tar emot omkring tio nya doktorander 
per år och skapar förutsättningar för ett kreativt och tvärvetenskap-
ligt samarbete mellan svenska lärosäten och nationella och inter-
nationella partners. 

 
81 Socialstyrelsen. 2018. Utvärdering av universitetssjukvård – strukturer och processer. 
82 Lindholm, L H. och Spencer, S. 2014. Nationell forskarskola har global räckvidd, Både 
vetenskapligt och geografiskt når doktoranderna långt. Läkartidningen. 15/2014. 
83 Myleus, A. Lindholm, L H; Östergren, C J. 2019. Apropå! Nationella forskarskolan i all-
mänmedicin lever vidare. Läkartidningen. 14/2019. 
84 Blekinge tekniska högskola, Högskolan Dalarna, Högskolan i Jönköping, Karolinska Insti-
tutet, Högskolan i Kristianstad, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Luleå tekniska 
universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Göteborgs universitet, Örebro universitet. 
85 Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa. Om SWEAH, www.sweah.lu.se/om-sweah. 
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Nationell forskarskola Hälsoinnovation under uppstart 

Högskolan i Halmstad är koordinerande part för forskarskolan. 28 part-
nerorganisationer bestående av lärosäten, företag, kommuner och regio-
ner har skrivit avsiktsförklaringar att ingå i satsningen. Det första 
intaget planeras till hösten 2022.86 

Forskarskolan stöder projektförslag som relaterar till digitalisering 
inom hälso- och sjukvården från olika vetenskapliga discipliner. Tre 
tematiska forskningsområden gäller utveckling av möjliggörande tek-
nik, främjande av implementering i praktiken och ledning och opti-
mering av innovationsprocessen.87 

6.3.6 Professionsorganisationerna om medel för forskning 

Samling för Allmänmedicinsk Forskning om behov av medel 
för tvärvetenskaplig forskning 

Samling för Allmänmedicinsk Forskning och Utbildning (SAFU) 
lyfter bland annat att avgörande för framgång i en modern samhälls-
kontext är personcentrering och betydelsen av att många och olika 
professioner och kompetenser medverkar i utformningen av hälso- 
och sjukvården. Teamsamverkan är av stor betydelse men hittills har 
forskningsprojekt med snäv medicinsk inriktning prioriterats i forsk-
ningen. Studier av till exempel samverkan mellan vården och individen 
i en personcentrerad kontext med både medicinsk, psykosocial och 
organisatorisk inriktning har inte prioriterats i svenska nationella 
forskningsfonder.88 

SAFU menar att omfattande forskningsverksamhet behövs i en 
växande primärvård. Patienterna skiljer sig delvis från patienter vid 
sjukhus, högst 10 procent av patienterna remitteras vidare till andra 
specialistläkare vid sjukhus eller öppen vård. Inom primärvården har 
patienterna inte så ofta svåra akuta tillstånd men ofta flera långvariga 
eller kroniska sjukdomar, är ofta äldre och ofta sköra. Betydelsen av 
att ha kunskap om patientens socioekonomiska förhållanden och 

 
86 Högskolan i Halmstad. Nationell forskarskola Hälsoinnovation, www.hh.se/om-hogskolan/ 
fokusomrade-halsoinnovation/nationell-forskarskola-Halsoinnovation.html, uttag 2022-04-11. 
87 Ibid. 
88 Samling för Allmänmedicinsk Forskning och Utbildning. Förslag gällande utvecklandet av 
en nationell och regional FoU-struktur för forskning i primärvården, https://safu.se/wp-content/ 
uploads/2021/01/2020-01-10-Forslag-gallande-utvecklandet-av-en-nationell-och-regional-
FoU-struktur-for-forskning-i-primarvarden.pdf 2020-02-11. 
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funktionella nivå är av stor betydelse. Personcentrerad intervention 
och pedagogisk kompetens utgör en betydelsefull inriktning i pri-
märvården för att till exempel förbättra följsamhet till behandling. 
Kunskap om de angelägna forskningsbehoven inom allmänmedicin 
eller primärvård och de forskningsmetoder som krävs för att besvara 
forskningsfrågorna är nödvändiga för att kunna studera och kart-
lägga patientbehov, generera hypoteser och studera organisations-
former, kontinuitet och tillgänglighet. SAFU menar också att det 
krävs en särskild nationell forskningsfond för att öka omfattningen av 
forskning inom allmänmedicin och primärvård. Forskningsfonden 
ska enligt SAFU också ha ansvar för att facilitera, samordna och stödja 
stora forskningsprojekt, identifiera prioriterade områden samt att 
synliggöra forskning och forskningsresultat och skapa forum för 
utbyte mellan forskare på nationell nivå.89 

Sveriges läkarförbund om långsiktigt hållbar forskningspolitik 

Sveriges läkarförbund framhåller i sin forskningspolicy att framgångs-
rik forskning kräver långsiktighet, stabil finansiering och en god 
återväxt av forskande läkare. Forskarutbildade och forskande läkare 
är med sin kombination av medicinsk, vetenskaplig och klinisk kun-
skap centrala för vårdens långsiktiga utveckling. Finansiering av främst 
yngre forskare lyfts fram. Att välja en forskarkarriär måste framstå 
som ett attraktivt val. De menar att arbetsgivarna, universiteten och 
regeringen har ett stort ansvar och sammanfattar sina förslag i föl-
jande punkter: 

• Särskilda satsningar på forskningsintresserade läkarstudenter och 
forskande läkare tidigt i karriären. 

• Tydliggör sjukvårdens ansvar för den medicinska forskningen 
och förbättra förutsättningarna att kombinera forskning och kli-
niskt arbete genom hela yrkeslivet. 

• Öka basanslagen till universiteten och förstärk finansieringen av 
patientnära forskning. 

• Minskad administration och förenklade regelverk.90 

 
89 Ibid. 
90 Sveriges läkarförbund. 2020. Forskningspolicy – Åtgärder för en världsledande medicinsk forskning. 
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Svensk sjuksköterskeförening om resurser 
för omvårdnadsforskning 

Svensk sjuksköterskeförening menar att anslag till forskningspro-
jekt inom omvårdnad oftast är mycket små i jämförelse med andra 
områden. Genom en större satsning på omvårdnadsforskning kan, 
enligt föreningen, vården utvecklas, vårdskador förebyggas och ojäm-
likhet minskas. I föreningens Omvårdnad – forskning och framtid – 
strategi för forskning inom omvårdnad lyfts bland annat att fören-
ingen verkar för att; 

– resurser till omvårdnadsforskning kraftigt ska öka. Det fasta forsk-
ningsanslaget till universitet och högskolor ska öka och tilldelas i 
relation till utbildningsuppdraget, 

– anslagen för projektmedel via de statliga forskningsråden ska öka, 
omvårdnadsforskning ska finansieras genom stiftelser, uppdrags-
forskning och annan extern nationell och internationell finan-
siering, 

– omvårdnad som egen disciplin ska ges goda förutsättningar att 
utveckla kreativa forskningsmiljöer, 

–  statens forskningsråd ska göra breda tematiska utlysningar som 
involverar omvårdnadsområdet, och 

– kompetens inom det omvårdnadvetenskapliga fältet ska både stär-
kas och breddas hos de statliga forskningsråden, det skapar struk-
turer och incitament för att involvera patienter, närstående och 
allmänheten i hela forskningsprocessen.91 

6.3.7 Behov av tillgång till data från primärvården 
för forskning 

Behov av nationellt primärvårdsregister 

I utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) 
betonas vikten av att kunna följa primärvårdens insatser på nationell 
nivå. Nationella hälsodataregister gör det möjligt att bland annat 

 
91 Svensk sjuksköterskeförening. 2016. Omvårdnad – Forskning och framtid, strategi för forsk-
ning inom omvårdnad. https://swenurse.se/publikationer/omvardnad---forskning-och-framtid, 
uttag 2022-03-11. 
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utvärdera vårdens innehåll, jämlikhet och tillgänglighet samt ger ett 
bättre underlag för forskning, uppföljning och för öppna jämförel-
ser.92 Socialstyrelsen har haft i uppdrag av regeringen att utveckla den 

nationella uppföljningen med fokus på primärvården.93 I sin rapport 

till regeringen har myndigheten föreslagit ett utvidgat nationellt 
patientregister med uppgifter från primärvården. Myndigheten har 
lämnat författningsförslag om ändring i förordningen (2001:707) 
om patientregister hos Socialstyrelsen som möjliggör inhämtning av 
uppgifter från primärvården. Sådan möjlighet finns redan i dag för 
övrig öppenvård och sluten vård.94 Frågan bereds för närvarande i 
Regeringskansliet. 

Socialstyrelsen har även i regeringsuppdrag att kartlägga data-
mängder av nationellt intresse på hälsodataområdet.95 I mars 2022 
lämnade myndigheten rapporten Kartläggning av datamängder av 
nationellt intresse på hälsodataområdet (delrapport) – Nationellt till-
gängliga hälsodata för en datadriven hälso- och sjukvård, forskning och 
innovation. I rapporten framkommer att behoven av hälsodata är stora. 
Det finns behov av data inom flera olika områden som biologiska data, 
vårddata, livsstilsdata, socioekonomiska data eller utfallsdata på indi-
vidnivå, men också organisatoriska data med mera och patientrap-
porterade data om hälsa och vårdresultat. Vidare framkommer att 
primärvård är det enskilt mest omnämnda området där det saknas 
data både på individnivå och verksamhetsnivå. Från bland annat in-
tervjuer med representanter för akademin framkommer att det största 
behovet av data för forskning är ett nationellt primärvårdsregister.96 

Kvalitetsregister 

Tillgång till data för forskning och utveckling finns även i de natio-
nella kvalitetsregistren som innehåller individbaserade uppgifter om 
diagnoser eller problem och insatta åtgärder. Kvalitetsregistren drivs 

 
92 SOU 2019:29. God och nära vård – Vård i samverkan. 
93 Regeringsbeslut S2019/03056/FS. Uppdrag angående uppföljning av primärvård och upp-
följning av omställningen till en mer nära vård. 
94 Socialstyrelsen. 2021. Uppföljning av primärvård och omställningen till en mer nära vård – 
Deluppdrag I Nationell insamling av registeruppgifter från primärvården. 
95 Regeringsbeslut S2021/05369. Uppdrag att kartlägga datamängder av nationellt intresse på 
hälsodataområdet. 
96 Socialstyrelsen. 2022. Kartläggning av datamängder av nationellt intresse på hälsodataområdet 
(delrapport) – Nationellt tillgängliga hälsodata för en datadriven hälso- och sjukvård, forskning 
och innovation. 
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av regionerna och är kopplade till ett registercentrum som finns i 
respektive sjukvårdsregion.97 

Datatillgång för forskning, uppföljning och utveckling 
inom kommunal verksamhet 

För forskning inom den kommunala nivån finns tillgång till både 
flera register hos Socialstyrelsen och de nationella kvalitetsregistren. 

Hos Socialstyrelsen finns registerservice som bistår vid beställ-
ningar av registerdata.98 Socialstyrelsen har bland annat kommunala 
hälso- och sjukvårdsregistret och socialtjänstregistret. Det kommu-
nala hälso- och sjukvårdsregistret omfattar omkring 400 000 perso-
ner per år. Registret innehåller uppgifter om personer som får hälso- 
och sjukvård, oavsett var den ges; i hemmet som enstaka insats eller 
som hemsjukvård, i särskilda boenden eller i dagverksamhet. 

Möjligheterna för uppföljning, forskning och utveckling växer 
stadigt, parallellt med att kvalitetsregistrens kvalitet och täcknings-
grad ökar. I en rapport om kvalitetsregister i kommunal hälso- och 
sjukvård konstaterar Socialstyrelsen att kommuner såväl som regi-
oner har stor nytta av att använda registerdata vid uppföljningar av 
vårdens kvalitet i primärvården.99 

Socialstyrelsen konstaterar också att myndighetens register med 
uppgifter om kommunernas vård- och omsorgsverksamheter sällan 
används i forskning eller i verksamheternas egna uppföljningar och 
att det finns behov av att sprida information om hur sambearbetning 
mellan register kan ske både bland forskare och aktuella intressenter 
i övrigt. Myndigheten lämnar förslag till fler studier eller undersök-
ningar av sådant som är vanligt förekommande i kommunal hälso- 
och sjukvård, exempelvis: 

• Läkemedelsgenomgångar är ett område där studier kan bedrivas 
med avseende på resultat av förskrivning av olämpliga läkemedel 
som exempelvis kan förorsaka fall. 

 
97 Socialstyrelsen. Nationella kvalitetsregister. https://bestalladata.socialstyrelsen.se/om-
registeruppgifter/nationella-kvalitetsregister/ uttag 2022-03-20. 
98 Socialstyrelsen. 2022. Beställa data och statistik, https://bestalladata.socialstyrelsen.se/, 
11 mars 2022 
99 Socialstyrelsen. 2018. Kvalitetsregister i kommunal hälso- och sjukvård – Täckningsgradsjäm-
förelser och resultat av sambearbetningar med Socialstyrelsens register. 
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• Höftfrakturer är den vanligaste orsaken till att äldre personer 
behöver sjukhusvård, de flesta är kvinnor. Det är möjligt att under-
söka i vilken omfattning dessa har behandlats med bisfosfonat-
läkemedel och hur användningen av dessa utvecklas. Bisfosfona-
ter rekommenderas som första behandling vid osteoporos och 
hög frakturrisk. Även samband mellan fall, fraktur och andra sjuk-
domar kan studeras. 

• Stroke är en vanligt förekommande sjukdom i kommunalt finan-
sierad verksamhet. Med hjälp av registren kan till exempel svar 
ges på hur stor andel av patienterna som rehabiliterades och hur 
stor andel som kunde skrivas ut från den kommunala hälso- och 
sjukvården. En jämförelse med dessa uppgifter och de kommuner 
som tillämpar tidig hemgång med rehabilitering i hemmet skulle 
också kunna genomföras. 

• Det finns även möjligheter att studera beroende, lungsjukdomar 
och tandhälsa.100 

6.3.8 Utmaningar och behov som lyfts vid utredningens 
kontakter med olika aktörer 

Tillgång till forskningsmedel 

En fråga som särskilt lyfts fram i utredningens kontakter med olika 
aktörer är möjligheten att erhålla forskningsmedel från de stora finan-
siärerna. De menar att medel till primärvårdsforskning är svårt att få 
i konkurrens från de stora finansiärerna och det börjar även bli svårt 
att få ALF-medel. 

Några menar att de som granskar ofta kommer från delvis andra 
områden än allmänmedicin. Det medför att de delvis saknar kunskap 
om eller förtroende för metodik och förutsättningar för forskning i 
primärvårdskontext och att detta gör att det är svårt att nå framgång 
med ansökningar. 

Flera lyfter fram att det är viktigt med medel även för dem som 
är doktorander och ännu inte disputerat. 

En annan del som lyfts fram är stöd till forskning inom nära vård 
och tillgänglighet. Flera påtalar behoven av riktade medel för sam-

 
100 Socialstyrelsen. 2018. Kvalitetsregister i kommunal hälso- och sjukvård – Täckningsgradjäm-
förelser och resultat av sambearbetningar med Socialstyrelsens register. 
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verkan med kommuner som saknar forskningskultur. De menar att 
det är angeläget att skapa möjlighet för doktorander i kommunal 
hälso- och sjukvård att få forska 50 procent och arbeta kliniskt 50 pro-
cent, och att de flesta handledare finns inom den regionala hälso- och 
sjukvården. 

De flesta menar att den satsning som nu görs på riktade forsk-
ningsmedel i primärvården är ett steg i rätt riktning men att sådana 
medel behöver vara långsiktiga för att öka möjligheterna att bygga 
en stark forskningskultur och kritisk massa av forskare inom såväl 
regional som kommunal hälso- och sjukvård. 

Kritisk massa av forskare är viktigt 

Flera lyfter fram vikten av en större klumpvis satsning för att minska 
risken för att forskare i primärvården blir ensamma i sin verksamhet. 
De behöver vara fler och det behöver finnas ett nav som binder 
samman forskare, exempelvis genom universitetssjukvårdsenheter, 
se mer om universitetssjukvårdsenheter i avsnitt 6.4. Det är svårt för 
forskare på en vårdcentral att börja forska på egen hand. Det är ofta 
lyckat att börja forska tidigt, disputera som ung och sen göra klart 
sin AT eller ST. Kontaktytor är viktiga liksom forskarskolor. 

Andra menar att det måste finnas en ständigt pågående satsning 
för att skapa och hålla i den kritiska massan av forskare som behövs 
i både den regionala och kommunala primärvården. Det är viktigt att 
det blir fler forskarhandledare som kan stödja forskare. 

6.3.9 Utredningens bedömningar 

Bedömning: Regeringen bör tillsätta ett 10-årigt Nationellt sam-
verkansprogram för forskning och utveckling för nära vård, vid 
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte). 
 
Bedömning: Regeringen bör tillsätta ett 10-årigt Nationellt pro-
gram för primärvårdsforskning med fokus på allmänmedicin, vid 
Vetenskapsrådet (VR). 
Bedömning: Regeringen bör ge Forte respektive VR i uppdrag att 
förbereda för programmen, analysera forskningsbehov och ta fram 
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strategiska forskningsagendor i samverkan med berörda aktörer 
året innan medel utlyses. 

Skäl 

Primärvården definieras enligt hälso- och sjukvårdslagen som hälso- 
och sjukvårdsverksamhet där öppen vård ges utan avgränsning när 
det gäller sjukdomar, ålder eller patientgrupper. Primärvården svarar 
för behovet av sådana åtgärder i form av medicinsk bedömning och 
behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering som 
inte kräver särskilda medicinska eller tekniska resurser eller någon 
annan särskild kompetens. (2 kap. 6 § HSL) Det är en stor skillnad 
och en stor utmaning jämfört med den specialiserade vården. Det är 
därför angeläget att det bedrivs en bred forskning i tillräckligt hög 
omfattning för att säkerställa en god kunskapsutveckling i primär-
vården, vilket kräver en tillräcklig stor massa av forskare inom pri-
märvården. 

I utredningen har det framkommit ett stort behov av att på flera 
sätt stärka förutsättningarna för forskning, utbildning och utveck-
ling inom primärvården för en god och nära vård där primärvården 
är basen och navet. Det behövs en långsiktig särskild satsning för att 
åstadkomma en kritisk massa av forskare och hållbara forskargrup-
per i både regional och kommunal primärvård, liksom stöd för utveck-
lingsarbete, utvärdering och ordnat införande av nya arbetssätt och 
metoder. Utredningen menar därför att staten, regioner och kom-
muner bör uttala att forskning och utveckling inom primärvården 
ses som ett särskilt viktigt område att stödja ekonomiskt för omställ-
ningen till nära vård. I detta avsnitt lyfter vi särskilt fram den statliga 
nivåns stöd till nationella forsknings- och utvecklingsprogram. För 
uppgift om satsningens storlek, se kapitel 10, avsnitt 10.3.8 respek-
tive 10.3.9. 

Nationellt samverkansprogram för forskning och utveckling 
för nära vård 

Utredningen menar att kombinationen forskning, utveckling och för-
bättringsarbete som Nationellt samverkansprogram för forskning och 
utveckling för nära vård syftar till, effektivt och långsiktigt kan bidra 
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till god och nära vård. Det skulle innebära att det finns vetenskapligt 
stöd eller utvärderade effektiva utvecklingsarbeten i botten för in-
förande av nya effektiva arbetssätt och metoder. Det skulle också 
bidra med en brygga mellan forskning och utveckling som stöder in-
förande av hållbara processer, metoder och arbetssätt i vården. 

Utredningen har i kontakter med olika aktörer efterfrågat exem-
pel på tvärvetenskaplig följeforskning i omställningen till nära vård. 
Utredningen har funnit att det i hög utsträckning saknas, men att 
det finns exempel på studier av vikt för omställningen i sig, exempelvis 
inom digitalisering eller organisering till exempel genom särskilda 
äldremottagningar eller mobila team. Utredningen menar därför att 
ett fokus för samverkansprogrammet bör vara tvärvetenskaplig forsk-
ning, inklusive organisationsforskning, och utveckling för nära vård. 
Både avseende omställningen i sig med fokus på kontinuitet, delak-
tighet och tillgänglighet men även gällande effektiva arbetssätt. Ett 
annat fokus gäller medicinsk forskning inom diagnoser och tillstånd 
hos patienter inom primärvården, och är särskilt angeläget avseende 
de patienter som är vanligt förekommande i kommunal hälso- och 
sjukvård, ofta svårt sjuka och multisjuka. Utredningen menar att även 
elevhälsan och tandvård bör omfattas av programmet. Forskningen 
kan vara inriktad på hälsofrämjande, förebyggande, tidig upptäckt 
och diagnosticering, behandling, rehabilitering och palliativ vård. 
Utveckling av innehåll i programmet sker genom arbetet med fram-
tagandet av en strategisk forskningsagenda. I programarbetet bör även 
övervägas om ett så kallat fellowship-program ska ingå. 

Målet är kunskapsbaserad vård med god kvalitet och hög tillit till 
primärvården. En personcentrerad vård som ska kännetecknas av 
god tillgänglighet, kontinuitet, delaktighet och effektivitet där förut-
sättningar för forskning, utbildning, utveckling och ständig förbätt-
ring är naturliga delar i verksamheten för chefer och medarbetare. 

Målet är också att skapa kreativa mötesplatser och nätverk för 
forskare och utrymme för att genomföra varaktiga förbättringar inom 
kommunal och regional primärvård. Mötesplatser och nätverk där 
forskare och yrkesverksamma arbetar tillsammans med att identifiera 
förändringsbehov, bästa praktik, bedriva ny och sammanfatta befint-
lig forskning, skapa möjligheter till förnyelse samt pröva idéer i verk-
samheter och utvärdera dessa. 

Ett sådant program kan bidra till en kultur där forskning och ut-
veckling är en naturlig del i vardagen i vården. 
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– Samverkan i genomförande av forskningsprojekt och utvecklings-
projekt 
För att stärka omställningen till en god och nära vård är det ange-
läget att de frågeställningar som ska besvaras genom forskning 
eller utvecklingsprojekt säkrar att de aktörer som behövs för att 
svara på frågeställningen eller problemet deltar i forskningen och 
i utvecklingsarbetet. 

Vid sidan om kliniskt verksamma forskare inom primärvården 
är det angeläget att forskare inom specialiserad vård och forskare 
inom andra områden också kan delta för tvärvetenskaplig forsk-
ning, till exempel inom ämnen som organisation och hälso-
ekonomi. I utformning och genomförande av forskningsprojekt 
är det även angeläget att patient- och närståenderepresentanter 
deltar. 

Samverkan mellan vårdnivåer bör gynnas. Det är dock ange-
läget att fokus i frågeställningen rör primärvårdens verksamhet och 
de behov som finns inom primärvården, så att forskningen kan 
leda till patient- och samhällsnytta. 

Det är slutligen angeläget med stora forskningsprojekt med 
hög kvalitet. Därför är samverkan över landet viktigt. I projekt som 
involverar patientdata är det angeläget att infrastruktur skapas som 
underlättar för forskare att rekrytera patienter för större projekt. 

– Naturlig hemvist för program till stöd för både forskning och utveck-
lingsarbete saknas 
Ett skäl till detta program är att stödja forskning och överföring 
av ny kunskap och verksamhetsnära utvecklingsarbete för nya 
metoder och arbetssätt som efter utvärdering sprids, det vill säga 
innovation. Det saknas en naturlig hemvist för ett sådant pro-
gram. Statliga forskningsfinansiärer ska stimulera forskning. Stat-
liga myndigheter arbetar med utveckling av kunskapsstöd, upp-
följning, utvärdering och fördelning av statsbidrag. Det gynnar 
stuprör men inte utveckling av en naturlig miljö för överföring av 
kunskap till praktik och utvärdering i klinisk verksamhet. 

Med Nationellt samverkansprogram för forskning och utveckling 
för nära vård kan en kritisk massa av personer som forskar och 
driver utvecklingsarbete skapas. Forskargrupper och nätverk kan 
byggas. En sådan kritisk massa blir en viktig grund för att lång-
siktigt kunna skapa goda forsknings- och utvecklingsmiljöer i fler 
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delar av hälso- och sjukvården liksom för att stödja den aka-
demisering som behövs för en regionaliserad läkarutbildning. 

Utredningen föreslår placering vid Forte mot bakgrund av att 
myndigheten har erfarenhet från programmet Vinnvård. Program-
met Vinnvård har stora likheter med samverkansprogrammet, men 
samverkansprogrammet är betydligt större och innehåller mer av 
utvecklingsarbete där både forskare, såväl kliniskt verksamma som 
andra, och kliniskt verksam personal deltar. Utredningen föreslår 
att programmet ska genomföras i samverkan mellan Forte, Veten-
skapsrådet och Vinnova. 

Nationellt program för primärvårdsforskning  

Många har lyft fram att satsningen på forskningsmedel riktat till 
primärvården, som kom med forskningspropositionen, är ett steg i 
rätt riktning men att sådana medel behöver bli mer långsiktiga. 
Utredningen har också uppmärksammat att söktrycket på de utlysta 
medlen visar på att behovet är stort. Utredningen menar att det är 
angeläget att ta vara på det intresset. 

Forskning inom de områden som är särskilt angelägna för primär-
vården101 behöver stärkas. Forskning om kroniska folksjukdomar 
såsom diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, astma och KOL är ett ange-
läget område. Andra exempel på särskilt angelägna områden är sam-
sjuklighet, multisjuklighet, förebyggande hälso- och sjukvård, tidig 
upptäckt och diagnosticering, behandling och rehabilitering. Ska primär-
vården vara basen i hälso- och sjukvården och patienters ingång till 
hälso- och sjukvården behövs också forskning på symtom och diag-
nostik avseende ovanliga och nya sjukdomar och tillstånd eftersom 
primärvården ofta är patientens första kontaktväg.  

Utredningen menar därför att forskningsmedel riktade till pri-
märvård med fokus på allmänmedicin behöver avsättas mer lång-
siktigt i ett 10-årigt program med säte på Vetenskapsrådet. Det har 
också en betydelse för akademisering på orter för regionaliserad 
läkarutbildning, se avsnitt 6.2, och för bildande av fler universitets-
sjukvårdsenheter inom primärvården, se avsnitt 6.4.  

 
101 Primärvård bedrivs av både regioner och kommuner. Kärnan i primärvården är allmän-
medicin. Primärvård är en organisationsform medan allmänmedicin är en vetenskaplig disciplin. 
Som disciplin är allmänmedicin ett forskningsämne, ett undervisningsämne samt en läkar-
specialitet. 
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Utveckling av innehåll i programmet sker genom arbetet med 
framtagandet av en strategisk forskningsagenda. 

Forskarskolor 

Även om alla universitet med läkarutbildning står bakom och det 
funnits varierande grad av annan ekonomisk hjälp har det varit svårt 
för nationella forskarskolan i allmänmedicin att planera för lång-
siktig verksamhet på grund av osäkerhet i finansiering. 

Utbildning på forskarnivå är ett statligt ansvar och nationella 
forskarskolor har visat på goda resultat och uppskattas mycket av 
doktoranderna som ges möjlighet till nätverksbyggande över landet 
och internationellt för framtida samarbeten. Där främjas en god 
kreativ lärandemiljö som uppmuntrar till multidisciplinär forskning. 

Vid nationella forskarskolan i allmänmedicin är de flesta läkare 
men flera andra yrkeskategorier finns, såsom sjuksköterskor, fysio-
terapeuter, psykologer, arbetsterapeuter, folkhälsovetare och farma-
ceuter.  

I Socialstyrelsens utvärdering av universitetssjukvård framkom att 
universitetssjukvårdsenheterna sätter stort värde på forskarskolans 
bidrag i doktorandernas möjlighet att utveckla allmänmedicinsk kli-
nisk forskningskompetens samt nationella forskningsnätverk. Myndig-
heten pekade också på behovet av utbyggnad av forskarskolor så att 
fler doktorander kan erbjudas plats. 

Utredningen menar att det behövs forskarskolor både i bred be-
märkelse för nära vård och specifikt inom allmänmedicin och att dessa 
kan finansieras genom de två programmen. Programmen syftar till 
att skapa en kritisk massa av forskare inom såväl regional som kom-
munal vård. Det syftar också till att skapa nationella nätverk. I fors-
karskolor är utbildningen sammanhållen och handledning och kurs-
utbud hanteras systematiskt, samverkan sker mellan ämnesområden 
och möjligheter till nätverksbyggande ges. Där finns det en god forsk-
ningsmiljö med lokaler, utrustning och bibliotek med mera. 

Utredningen menar att det är av stor vikt att den ekonomiska 
situationen är långsiktig och finansieringen bör på sikt göras perma-
nent för forskarskolan i allmänmedicin. För forskarskolan i nära vård 
behöver verksamhet byggas upp så att den gynnar forskarutbildning 
för medarbetare inom både regional och kommunal hälso- och sjuk-
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vård och på sikt utvärderas för ställningstagande om fortsatt stöd. En 
extern utvärdering av verksamheterna bör ske vart fjärde år. Båda 
forskarskolorna har betydelse för akademisering på orter med regiona-
liserad läkarutbildning och orter som är på gång att få en satellit till 
universitetet för regionaliserad läkarutbildning. 

Differentiering i fördelning av medel 

Det är viktigt med konkurrenskraftig forskningskultur med forsk-
ning som betyder något i praktiken. Utredningen menar att pro-
grammen bör vara differentierade i fördelningen av medel så att de 
gynnar både seniora forskare, doktorander och nya forskare. Seniora 
forskare är vana att göra ansökningar och genomföra stora projekt. 
Det är viktigt att medel ges för stora forskningsprojekt. 

För de yngre kan det behövas en stegvis utveckling. Ett sätt att 
gynna doktorander och nya forskare är att ge stöd i form av pla-
neringsbidrag för så kallat proof of principle som syftar till säkra 
genomförbarheten för att de sen ska kunna få igenom ansökan för 
ett större projekt. Eller att få starta mindre lokala projekt för att 
därefter skala upp dem till större. 

Uppdrag om forskningsagenda och dialogforum för utformning 
av programmen 

För att skapa ett program som tar vara på aktuella frågeställningar, 
utmaningar och behov inom vården och för patienter inom kom-
munal och regional primärvård ska respektive program utformas i 
samverkan. För respektive program ska Vetenskapsrådet och Forte 
ges i uppdrag inför programmens start att ta fram en strategisk forsk-
ningsagenda, i bred dialog. 

En aktiv dialog med universitet och högskolor, primärvårdens 
huvudmän, SKR liksom företrädare för professionsorganisationer och 
patient- och närståendeorganisationer är ett viktigt led i utvecklingen 
av programmen. Det är viktigt att forum för sådan dialog skapas 
inför att ta fram program för utlysningar av medel. 

En särskild beredningsgrupp för allmänmedicin respektive sam-
verkansprogrammet bör övervägas för genomförandet vid både Veten-
skapsrådet och Forte. 
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Ett förnyat ställningstagande bör tas av regeringen när program-
men är i slutfas för att bedöma behovet av fortsatta särskilda pro-
gram på detta sätt. 

Det är angeläget att regionerna uppmuntrar medarbetare och 
studenter i vården till forskning och utvecklingsarbete och nyttjande 
av programmen samt har stödstrukturer som stöder de forskare som är 
aktuella för programmen för arbete med ansökan och genomförande. 

6.4 Fler universitetssjukvårdsenheter i primärvården 
och stödjande miljöer i kommunal vård 

I detta avsnitt lämnas en bakgrundsbeskrivning om primärvårdens 
grunduppdrag, om behoven av strukturer för forskning och utveck-
ling, om ALF-avtalet och universitetssjukvårdsenheter102 samt vad 
som framkommit i kontakter med olika intressenter i frågor om forsk-
ning, utbildning och utveckling. Därefter följer utredningens bedöm-
ningar och skälen till dem. 

6.4.1 Primärvårdens grunduppdrag 

Det ingår i primärvårdens grunduppdrag att möjliggöra medverkan 
vid genomförande av forskningsarbete (13 a kap. 1 § 5 HSL). Förslag 
har även lämnats om att även utbildning ska ingå i uppdraget.103 Ut-
redningen menar att grunduppdraget också ringar in viktiga utveck-
lingsområden för en nära vård. 

Primärvårdens grunduppdrag innebär att regioner och kommu-
ner inom ramen för verksamhet som utgör primärvård särskilt ska 

– tillhandahålla de hälso- och sjukvårdstjänster som krävs för att 
tillgodose vanligt förekommande vårdbehov, 

– se till att vården är lätt tillgänglig, 

– tillhandahålla förebyggande insatser utifrån såväl befolkningens 
behov som patientens individuella behov och förutsättningar, 

 
102 Universitetssjukvårdsenheter är särskilt utsedda verksamheter med höga krav på sig avse-
ende forskning, utbildning och utveckling av hälso- och sjukvård. 
103 SOU 2020:19. God och nära vård – En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem. 
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– samordna olika insatser för patienten i de fall det är mest ända-
målsenligt att samordningen sker inom primärvården, och 

– möjliggöra medverkan vid genomförande av forskningsarbete 
(13 a kap. 1 § HSL). 

I propositionen om införandet av bestämmelsen om primärvårdens 
grunduppdrag framgår bland annat att ambitionen med ett nationellt 
reglerat grunduppdrag för primärvården är att uppnå en likvärdig 
vård över landet samt att förtydliga vad som förväntas av primärvår-
den och de grundläggande krav som är nödvändiga att uppfylla för 
att fullgöra ett sådant grunduppdrag. Ett tydliggörande av primärvår-
dens uppdrag och ansvarsfördelning bedömdes även kunna bidra till 
att öka befolkningens förtroende för primärvården och underlätta 
samverkan med andra delar av vården och omsorgen.104 

Regionernas och kommunernas forskningsuppdrag framgår även 
genom att de ska medverka vid finansiering, planering och genom-
förande av dels kliniskt forskningsarbete på hälso- och sjukvårdens 
område, dels folkhälsovetenskapligt forskningsarbete. Regioner och 
kommuner ska i dessa frågor, i den omfattning som behövs, samverka 
med varandra och med berörda universitet och högskolor (18 kap. 
2 § HSL). 

6.4.2 Sveriges Kommuner och Regioner prioriterar bland 
annat forskning inom primärvården 

Utredningen har uppmärksammat att SKR och huvudmännen prio-
riterar forskning i bland annat primärvård. 

SKR:s kongress beslutade i inriktningsdokument för 2020–2023 
att forskning är prioriterat. Kunskapsstyrning, bättre införande av 
nya behandlingar, utvecklad ansvarsfördelning samt forskning och 
digitalisering är exempel på områden som enligt SKR i ökad utsträck-
ning måste hanteras gemensamt av kommuner, regioner och staten i 
samverkan.105 

Ett nytt policydokument beslutades år 2020: Samhället, patienterna 
och hälso- och sjukvården behöver klinisk forskning – positionspapper 

 
104 Prop. 2019/20:164. Inriktningen för en nära och tillgänglig vård – en primärvårdsreform, 
s. 75. 
105 Sveriges Kommuner och Regioner. Det framgångsrika Sverige skapas lokalt – Inriktningen 
för Sveriges Kommuner och Regioner 2020–2023. 
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om klinisk forskning för bästa möjliga vård – inte bara idag utan även 
imorgon. I policydokumentet lyfts bland annat att; 

– omställningen till nära vård kräver att forskningskapaciteten i 
primärvården förstärks, 

– hälso- och sjukvårdens verksamheter ska utformas så att goda 
förutsättningar för klinisk forskning skapas, 

– forskning ska ingå i verksamhetsplaneringen och uppföljningen i 
så väl privat som offentlig regi,  

– forskningsresultat behöver systematiskt implementeras, 

– forskningen ska i ökad utsträckning bedrivas utifrån hälso- och 
sjukvårdens och patienternas behov, 

– patientens ställning behöver stärkas i forskningsprocessen med 
medverkan och delaktighet, 

– möjligheten att kombinera klinisk verksamhet med forskning och 
forskarutbildning ska öka, 

– det ska finnas tjänster för forskande medarbetare i olika profes-
sioner genom hela karriären, 

– forskningskompetens ska finnas i regionernas och kommunernas 
ledningsorganisation, 

– samverkan mellan regioner, kommuner, universitet och hög-
skolor, life science industrin med flera behöver utvecklas och 

– statens engagemang i regioners och kommuners forskningsfrågor 
behöver bli mer långsiktig.106 

6.4.3 Professionsorganisationerna om strukturer för forskning 

SAFU föreslår nationell och regional forsknings- och 
utbildningsstruktur för primärvården 

Samling för Allmänmedicinsk Forskning och Utbildning (SAFU), 
är ett nationellt samarbete mellan Distriktsläkarföreningen (DLF), 
Svensk förening för Allmänmedicin (SFAM) och representanter från 

 
106 SKR. 2020. Samhället, patienterna och hälso- och sjukvården behöver klinisk forskning – posi-
tionspapper om klinisk forskning för bästa möjliga vård – inte bara idag utan även imorgon. 
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alla allmänmedicinska forskningsenheterna i Sverige. SAFU har i 
dokumentet Förslag gällande utvecklandet av en nationell och regional 
FoU-struktur för forskning i primärvården klargjort sin syn på be-
hovet av nationella och regionala åtgärder för att främja utvecklingen 
mot en god allmänmedicinsk forsknings- och utbildningsmiljö i 
primärvårdens kontext.107 Nedan sammanfattas delar av vad som 
framgår i dokumentet. 

Bred allmänmedicinsk forskningsverksamhet och formaliserad 
samverkan 

SAFU lyfter bland annat fram att för att kraftfullt kunna utveckla 
kunskap och kvalitet i primärvården vad gäller medicinsk vård, hög 
kontinuitet, tillgänglighet, patientdelaktighet och effektivt samspel 
med sjukhus och kommunala insatser behövs en bred allmänmedi-
cinsk forskningsverksamhet, som på basis av primärvårdens kontext 
kan stödja utveckling och implementering av effektiv primärvård. 

De lyfter fram att det är nödvändigt med formaliserad samverkan 
mellan region och universitet på alla nivåer. För den forskande med-
arbetaren är en viktig del i detta arbete att arbeta för att möjliggöra, 
strukturellt och ekonomiskt, en forskningskarriär från student till 
professor. SAFU menar att som det nu är stimuleras enskilda forsk-
ningsprojekt utan integrering i ett helhetstänk kring förutsättningar 
för professionell forskningskarriär. För att stärka detta i primär-
vården krävs en regional och nationell uppbyggnad av forskning med 
koppling till universitet och fakultet.  

Finansiering på regional nivå 

Styrning av ALF-medlen behöver följas upp och utvärderas, enligt 
SAFU, så att tillräckliga medel avsätts till akademiskt kompetenta 
handledare inom primärvården. Fler måste ha en koppling till aka-
demisk tjänst och forskning. Som exempel lyfts att cirka 10 procent 
av utbildnings-ALF går till primärvården medan en procent av ALF-
forskningsmedlen går till primärvården. Den ökade undervisningen 
i läkarutbildningen inom primärvård kommer också kräva fler dispu-

 
107 Samling för Allmänmedicinsk Forskning och Utbildning. 2020. Förslag gällande utveck-
landet av en nationell och regional FoU-struktur för forskning i primärvården. 
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terade allmänläkare för att åstadkomma en naturlig koppling mellan 
forskning och undervisning. Därför behöver finansiering tryggas 
långsiktigt. 

SAFU menar att huvudmännen behöver säkerställa tid och re-
surser för forskning och utbildning. De behöver också säkerställa en 
fungerande FoU-struktur med akademiska och kliniska tjänster med 
möjlighet till akademisk karriär. De påtalar även behovet av uppfölj-
ning och utvärdering av lokal och regional FoU-verksamhet. 

För att skapa goda förutsättningar krävs enligt SAFU att regio-
nerna skapar tjänsteutrymmen för forskning och att forskning och 
undervisning tydligt ingår i avtal som skrivs med privata vårdgivare. 

Likvärdiga förutsättningar över landet 
och universitetssjukvårdsenheter 

För att bygga en väl fungerande forskningskultur inom allmän-
medicin och primärvård krävs, enligt SAFU, att forskningsmöjlig-
heterna och forskningskarriären bygger på att det skapas likvärdiga 
förutsättningar i alla delar av landet. 

Universitetssjukvårdsenheter inom ramen för ALF-avtalet be-
skrivs som basen i en regional FoU-struktur. Det är en fördel, enligt 
SAFU, om universitetssjukvårdsenheten kan vara en plattform för 
såväl forskning som utbildning inom allmänmedicin och primärvård. 

Svensk sjuksköterskeförening 

Svensk sjuksköterskeförenings arbete utgår, enligt föreningens webb-
sida swenurse.se, från fyra grundpelare: forskning, etik, utbildning och 
kvalitet. De påtalar svårigheter med att implementera nya forsknings-
resultat. Det krävs en nära koppling mellan den dagliga vården och 
forskning inom omvårdnad och det är angeläget att bygga ut stöd-
strukturer för detta. Tillgången på lärare (kliniska lektorat och kli-
niska professurer) är delar av dessa strukturer som kommer ha en 
avgörande betydelse för omvårdnadsforskningens utveckling och in-
riktning. 

Utbildning är en prioriterad fråga för föreningen som bland annat 
lyfter fram att den kliniska lärandemiljön behöver uppfylla samma 
krav som den teoretiska lärandemiljön när det gäller ämnestydlighet, 
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lärarkompetens, pedagogisk kompetens, arbetsformer, litteratur och 
examination. 

Vidare lyfter föreningen fram att sjuksköterskor måste ges förut-
sättningar att utveckla sin kompetens. För det krävs fortbildning. 

6.4.4 Förutsättningar för doktorandtjänster skiljer sig mellan 
utbildningsområden 

Enligt Universitetsskanslerämbetets (UKÄ) årsrapport 2021 skiljer 
sig förutsättningar för doktorander åt mellan utbildningsområden. 
Bland doktorander inom medicin och hälsovetenskap har ungefär 
hälften en aktivitetsgrad under 60 procent, det vill säga de genomför 
sin forskarutbildning på deltid. År 2020 hade antalet doktorsexamina 
minskat för fjärde året i rad. Även antalet licentiatexamina minskade.108 

Doktorandanställning var den vanligaste försörjningen inom alla 
forskningsämnesområden. Bland alla doktorander, oavsett disciplin, 
hade 69 procent doktorandanställning. Inom medicin och hälsoveten-
skap hade 48 procent det. 29 procent hade parallell anställning som 
läkare eller annan sjukvårdspersonal.109 

6.4.5 Svårigheter att tillsätta förenade tjänster 

Förenade anställningar är anställningar med universitetet som huvud-
arbetsgivare men där del av anställningen utgör ett uppdrag inom hälso- 
och sjukvården, där individen betraktas som fullt anställd inom båda 
sektorerna. 

Nationella vårdkompetensrådet har kartlagt arbetet med förenade 
anställningar vid de medicinska fakulteterna 2018–2020. Kartlägg-
ningen visade att söktrycket är lågt och tillsättningar uteblir ofta. 
Rådet beskrev exempelvis att 156 anställningar utlystes för läkarkate-
gorin. I genomsnitt var det två sökanden per tjänst och 85 procent 
av de sökande var behöriga. Tjänsterna var dock svåra att tillsätta och 
17 procent av tjänsterna kunde inte tillsättas.110 

Utredningen har bett om kompletterande uppgifter. Det har då 
framkommit att det var 18 tjänster utlysta för specialister i allmän-

 
108 Universitetskanslersämbetet. 2022. Universitet och högskolor – Årsrapport 2021. 
109 Universitetskanslersämbetet. 2022. Universitet och högskolor – Årsrapport 2021. 
110 Nationella vårdkompetensrådet. 2021. Förenade anställningar vid de medicinska fakulteterna 
2018–2020, PM Löpnr. 2021:10. 
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medicin. Av dessa var det 5 professurer varav 4 tillsattes och 13 lekto-
rat varav 9 tillsattes. Det innebär att 28 procent av dessa tjänster inte 
tillsattes.111 En liknande bild ses för sjuksköterskor och övriga yrkes-
kategorier, se tabell 6.2.112 

I rapporten lyftes behovet av en översyn av högskoleförord-
ningen kring förenade anställningar så att lärosätena får större möj-
ligheter att anställa efter verksamheternas behov och att man kan ha 
biträdande universitetslektorer på förenad anställning för att ge större 
flexibilitet. Det behövs en fördjupad analys av orsakerna till det låga 
söktrycket och de få tillsättningarna. I rapporten lyftes att det finns 
ett behov av en kartläggning om behov av och möjligheter för för-
enade anställningar inom kommunal hälso- och sjukvård.113 

Tabell 6.2 Utlysningar och tillsättningar av förenade anställningar  
2018–2020 

Antal där inget annat anges 

Yrkeskategorier Utlysningar Varav 
professorer 

Varav 
lektorer 

Behöriga 
procent 

Ej tillsatta 

Läkare 
156 64 92 85 

26 
(17 procent) 

Sjuksköterskor 
23 6 17 78 

8 
(35 procent) 

Övriga vårdyrken 
27 6 17 67 

7 
(26 procent) 

Totalt 
206 76 130 82 

41 
(20 procent) 

Källa: Nationella vårdkompetensrådet. 

6.4.6 ALF-avtalet och utveckling av 
universitetssjukvårdsenheter 

Nuvarande ALF-avtal som trädde i kraft 2015 ger förutsättningar 
för tydliga strukturer, processer och resultat avseende utbildning, 
forskning och utveckling av hälso- och sjukvården genom bildande 
av universitetssjukvårdsenheter (USVE). De delar av avtalet som rör 
utbildning av läkare är beskrivna i avsnitt 6.2. 

 
111 Nationella vårdkompetensrådet. Kontakt med kontaktperson för Löpnr 2021:10, 15 febru-
ari 2022. 
112 Nationella vårdkompetensrådet. 2021. Förenade anställningar vid de medicinska fakulteterna 
2018–2020, PM Löpnr. 2021:10. 
113 Ibid. 
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I avtalet ingår också att regioner och universitet ska komma 
överens om vilka organisatoriska enheter som ska ingå i universitets-
sjukvården (universitetssjukvårdsenheter). Universitetssjukvården 
ska vid sidan om att bedriva hälso- och sjukvård av hög kvalitet enligt 
avtalet; 

– fortlöpande bedriva forskning av hög nationell och internationell 
kvalitet, 

– bedriva utbildning av hög kvalitet, 

– följa den internationella utvecklingen inom medicinsk forskning, 
utbildning och hälso- och sjukvård, 

– bidra till evidensbaserad hälso- och sjukvård genom att överföra 
egna och andras forskningsresultat till praktisk vård och fortlöp-
ande utvärdera etablerade och nya metoder, 

– förmedla resultatet av sin verksamhet till övriga delar av hälso- 
och sjukvården, och 

– samverka med näringslivet och patientorganisationer.114 

Universitetssjukvårdens miljöer kännetecknas, enligt ALF-avtalet, 
av hälso- och sjukvård av hög kvalitet, sjukvårdshuvudmannens ut-
talade uppdrag för forskning och utbildning, innovativ kultur och 
incitamentsstruktur för kunskapsutveckling. Universitetssjukvår-
den ställer särskilda krav på organisationsutformning, vetenskapligt 
ledarskap, infrastruktur och finansiering.115 

De avtalsslutande regionerna kommer enligt avtalet samråda med 
övrig hälso- och sjukvård. Genom bred samverkan skapas möjligheter 
för alla aktörer att vidga tillgången till utbildningsmiljöer, tillgodose 
behovet av patientdata och trygga patienters deltagande och delak-
tighet i klinisk forskning och utbildning.116 

 
114 Staten, Stockholms läns landsting, Landstinget i Uppsala län, Landstinget i Östergötland, 
Skåne läns landsting, Västra Götalands läns landsting, Örebro läns landsting och Väster-
bottens läns landsting. 2014. Avtal om samarbete mellan svenska staten och vissa landsting om 
samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården. 
Avtalet trädde i kraft 1 januari 2015. 
115 Ibid. 
116 Ibid. 
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Vidare anges att regioner som ingår avtal med privat vårdgivare 
ska säkerställa att utbildning och forskning kan utföras med hög 
kvalitet även hos den vårdgivaren.117 

I avtalet uppges även att om regionen och universitetet är överens 
kan de träffa avtal om samverkan på utbildnings- och forsknings-
området med en annan region. ALF-ersättningen för verksamhet som 
omfattas av sådan samverkan förmedlas av den region där univer-
sitetet är beläget.118 

Det nationella ALF-avtalet kompletteras som tidigare nämnts av 
regionala avtal, RALF, och beslutas av ingående region och univer-
sitet gemensamt i samverkansorganet. Det regionala samarbetet byg-
ger på gemensamt utarbetade visioner och målsättningar och stra-
tegier för att nå dem. Det är i samverkansorganet som beslut fattas 
om vilka enheter som ska utgöra universitetssjukvårdsenheter. Uni-
versitetssjukvårdsenheter i specialiserad vård utgörs oftast av en kli-
nik eller motsvarande, medan de i primärvården oftast är organiserade 
som centrum med flera vårdcentraler anslutna. 

Återkommande nationell utvärdering 

I syfte att stödja universitetssjukvårdens utveckling ska enligt ALF-
avtalet vart fjärde år en utvärdering av universitetssjukvården genom-
föras med avseende på struktur, process och resultat i fråga om forsk-
ning, utbildning och utveckling. 

I utvärderingen ska en viss miniminivå som universitetssjuk-
vården ska uppnå fastslås. En region som inte uppnår denna minimi-
nivå ska i samverkan med berört universitet åtgärda detta inom en viss 
tid i enlighet med utvärderingens rekommendation. Om så inte sker, 
får staten säga upp avtalet gentemot berörd region. 

Socialstyrelsen har givits i uppdrag att utvärdera universitetssjuk-
vården. En första utvärdering lämnades av Socialstyrelsen 2018.119 

 
117 Ibid. 
118 Ibid. 
119 Socialstyrelsen. 2018. Utvärdering av universitetssjukvård – Strukturer och processer. 
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Jämlika villkor för universitetssjukvårdsenheter 
med miniminivåer och nationell utvärdering 

USVE har godkänts av universitetet och region efter säkerställande 
av de krav som ställs på strukturer, processer och resultat genom de 
miniminivåer som Socialstyrelsen beslutat om.120 Miniminivåer ger 
förutsättningar för en god forsknings-, utbildnings- och utvecklings-
miljö, för mer detaljerad information om miniminivåerna, se bilaga 5. 

Miniminivåerna innebär att USVE har en nära anknytning till uni-
versitetet och har en forsknings-, utbildnings- och utvecklingsansvarig 
(FoUU-ansvarig) i ledningsgruppen. De har handledare, doktorander 
och forskare och bedriver utbildning av läkare och utvecklingsarbete. 
De tillämpar en handlingsplan som stöder utvecklingen från student till 
docent inom för enheten relevanta yrkesgrupper, det vill säga personal 
som har direkt eller indirekt patientkontakt inom de 22 legitimations-
yrkena och andra relevanta yrken med krav på högskolekompetens 
såsom biostatistiker, molekylärbiolog, socionom, folkhälsovetare. 

USVE har ansvar för alla tre delar; forskning, utbildning och ut-
veckling. Det underlättar överföring av kunskap till praktik och inne-
bär ett fokus på evidensbaserad utveckling av hälso- och sjukvården. 
Arbetet sker med deltagande av patient- och närståenderepresen-
tanter. I miniminivåerna ingår användningen av patientrapportering 
som PROM (Patient Reported Outcome Measures) om hur patien-
terna själva upplever sin sjukdom och påverkan på livskvalitet och 
PREM (Patient Reported Experience Measures) om patienternas 
upplevelser av vården. Det ska även finnas individuella kompetens- 
och fortbildningsplaner för personalen. 

Därutöver finns ett regionalt ledningsorgan för ALF-arbetet och 
en nationell styrgrupp som bevakar utvecklingen. 

6.4.7 Universitetssjukvårdsenheter inom primärvård i Norra 
sjukvårdsregionen och Sydöstra sjukvårdsregionen 

Totalt finns cirka 300 USVE i landet i dag. Inom allmänmedicin och 
primärvård finns USVE i alla sju ALF-regioner, oftast en USVE per 
region. 

 
120 Socialstyrelsen. 2020. Beslut om miniminivåer som universitetssjukvården bör uppnå med 
utgångspunkt i vad som anges i ALF-avtalet. Dnr 5.7-5221/2020, bilaga 1. 
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Utredningen har haft kontakt med representanter för regionerna, 
universitetet och universitetssjukvårdsenheter i två ALF-regioner som 
regionaliserat läkarutbildningen i hela sin sjukvårdsregion. Utred-
ningen har genom den information som lämnats uppmärksammat att 
den regionaliserade läkarutbildningen bidragit till möjligheterna att 
bilda universitetssjukvårdsenheter även utanför ALF-regionen. Där-
igenom finns i dag totalt tre USVE i Norra sjukvårdsregionen och 
fyra i Sydöstra sjukvårdsregionen, utanför ALF-regionerna. Två av 
dessa utgör USVE inom primärvård eller allmänmedicin. Det är en i 
Region Jämtland-Härjedalen och en nybildad i Region Jönköpings län. 

Umeå universitet och Norra sjukvårdsregionen 

Genom kontakter med representanter för Region Västerbotten, 
Umeå universitet och representanter för universitetssjukvårdsen-
heter i Region Västerbotten och Region Jämtland-Härjedalen har 
utredningen tagit del av följande information. 

Med avtalet LP4U och ett hängavtal till det regionala ALF-avtalet 
(RALF) har samverkan mellan Umeå universitet och alla regioner 
inom sjukvårdsregionen inneburit att en regionaliserad läkarutbild-
ning funnits i Norra sjukvårdsregionen sedan 2011, se avsnitt 6.2.15. 

Parallellt med starten av den regionaliserade läkarutbildningen 
gjorde universitetet och regionerna en ökad satsning på uppbyggnad 
av den akademiska miljön. Forskargrupper startades kring universi-
tetslärarna, som har sin tid delad mellan klinik, forskning och under-
visning. Doktorander antogs på alla studieorterna. Inom universitets-
lärargruppen startades också flera samarbeten mellan olika specialiteter. 

Forskningsstöd gavs från regionen och genom ALF-anslag, bland 
annat för ett e-hälsoprojekt inom allmänmedicin som kunde finan-
siera flera doktorander i Region Jämtland-Härjedalen. 

Enligt universitetet sker en positiv utveckling av den akademiska 
miljön. Antalet doktorander, disputationer och vetenskapliga pub-
likationer har ökat betydligt i hela Norra sjukvårdsregionen. Ett fler-
tal forskare, i huvudsak de universitetsanställda lärarna, vid de nya 
studieorterna har i konkurrens med andra forskare erhållit forsk-
ningsmedel från de stora nationella forskningsfinansiärerna. Detta 
har dock skett i olika utsträckning i regionerna och mer insatser 
behövs för att åstadkomma en större kritisk massa av forskare. 
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Genom den regionaliserade läkarutbildningen och ökade akade-
miseringen har även möjligheter öppnats för verksamheter i alla regio-
nerna att ansöka om att bli USVE. Fyra ansökningar har inkommit 
från enheter utanför Region Västerbotten, varav två beviljats. Totalt 
finns i dagsläget totalt 23 USVE i Norra sjukvårdsregionen. I Region 
Västerbotten, som är ALF-region, finns en universitetssjukvårds-
enhet i allmänmedicin/primärvård och även en i Region Jämtland-
Härjedalen. Utredningen har träffat representanter för båda enheterna 
i allmänmedicin och primärvård, universitetet och regionen. 

Universitetssjukvårdsenheten i Region Jämtland-Härjedalen 

Utredningen beskriver här de erfarenheter som delgivits utred-
ningen i kontakter med regionerna, universitetet och från USVE i 
Region Jämtland-Härjedalen som är den första USVE inom allmän-
medicin och primärvård utanför ALF-regionerna.121 Representanter 
för USVE lyfter fram att primärvården är ett av de starkare forsk-
ningsområdena i regionen. 

Regionen har bra tillgång till ST-tjänster i allmänmedicin. Regi-
onen har brist på färdiga specialister i allmänmedicin, framför allt i 
glesbygd och centrala Östersund. De menar att behovet av allmän-
läkare kommer att öka i och med omställningen till nära vård. 

Flera förklaringar till den goda tillgången till ST-tjänster lyfts fram, 
bland annat att de var tidiga med att ha studierektorer för både ST-
läkare och AT-läkare och att det har funnits ett generöst kurspro-
gram för ST-läkare som startade redan 1999. 

Drygt 90 procent av specialisterna i allmänmedicin hade gått hand-
ledarutbildning vid starten av den regionaliserade läkarutbildningen 
2011. Vidare har det funnits bra samarbete mellan universitetslärare 
och handledare. Lärarledd undervisning och praktik under handled-
ning på hälsocentral har i studenternas utvärderingar varit mycket 
uppskattade. 

Tillgång till disputerade allmänläkare för handledning av veten-
skapliga projekt har också gjort att en relativt stor andel av studen-

 
121 För att bli USVE i Norra sjukvårdsregionen lämnas en ansökan som bedöms av såväl det 
gemensamma FoU-rådet som en extern granskning, beslutsunderlag tas fram av ALF-kom-
mittén. Det formella beslutet av USVE tas sedan av Norrlands universitetssjukvårdsstyrelse 
(NUSS), det högsta samverkansorganet där universitet och de fyra regionerna är represen-
terade. 
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terna gjort sina vetenskapliga projekt inom allmänmedicin. Samman-
taget har intresset för att välja ST i allmänmedicin ökat de senaste tio 
åren. Den regionaliserade läkarutbildningen i Östersund är en viktig 
ingång. AT är en annan. 

Under perioden 2018–2021 tillträdde 38 nya ST-läkare i allmän-
medicin. Av dessa hade 11 (29 procent) gått sin grundutbildning och 
gjort AT i Östersund. Sammanlagt hade 24 av 38 (63 procent) gjort 
sin AT i Region Jämtland-Härjedalen. 

Vid start av den regionaliserade läkarutbildningen 2011 fanns det 
två disputerade läkare i allmänmedicin, varav en docent, i Region 
Jämtland-Härjedalen. Vid ansökan till USVE 2019 hade antalet ökat 
till 8, varav 7 läkare och en fysioterapeut, och vid uppföljning 2021 fanns 
11 disputerade medarbetare. Bland dessa en professor och två docen-
ter, som byggt upp forskargrupper. Ansökan beviljades i januari 2021. 

För att bygga en akademisk miljö krävs ett långsiktigt arbete 
och en kritisk massa för att miljön ska fortleva 

De utredningen haft kontakt med beskriver att samarbetet med all-
mänmedicin och Umeå universitet, samt samarbetet mellan de olika 
universitetslärarna inom regionen, har varit synnerligen viktigt för 
den akademiska miljön. FoU-enheten inom regionen har möjliggjort 
samlokalisation av forskare så att det finns tillgång till arbetsrum och 
mötesrum på FoU-enheten. Det inrättades också tidigt en tjänst som 
statistiker vid enheten, vilket bidragit till hög kvalitet på forskning 
och publikationer. 

Regionen har avsatt forskningsmedel för deltidstjänster och post-
doc-tjänster under maximalt fem år för att möjliggöra meritering till 
docent. Regionen har också delvis finansierat deltagande i en kurs i 
forskningsmetodik (30 högskolepoäng) vid Umeå universitet för in-
tresserade. Flera doktorander har deltagit i Nationella forskarskolan 
i allmänmedicin, med finansiering delvis från regionen. 

Flera stora nationella forskningsanslag har gått till regionens fors-
kare, speciellt inom området e-hälsa. Medel har även erhållits från 
Horisont Europa som är EU:s finansieringsprogram för forskning 
och innovation fram till 2027. 

Flera utvecklingsprojekt pågår inom nära vården. Projekten 
stärker samarbetet mellan specialiserad vård och primärvård, till exem-
pel inom området hemmonitorering och egenvård. Även projekt om 
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samverkan med kommunerna pågår. Där försöker man hitta arbets-
sätt för att överbrygga de administrativa gränserna mellan huvud-
männen. 

Den regionaliserade läkarutbildningen har också medfört ett ökat 
samarbete med andra utbildningar. Ett exempel är samarbete med 
Mittuniversitetets och Luleå Tekniska Universitets sjuksköterske-
program med återkommande moment av interprofessionellt lärande 
både inom undervisning och under praktik. 

Enligt enheten är vinsten med att vara USVE att det finns tydliga 
kvalitetskrav avseende forskning, undervisning, sjukvård och utveck-
lingsarbete som måste uppfyllas och säkerställs med stöd av regional 
och nationell utvärdering. Det är en bra grund för samarbete och lång-
siktighet i åtaganden. Enheten menar att andelen disputerade kom-
mer att öka och motsvara övriga specialiteters. Det stöds också av 
miniminivån som kräver att det finns minst en doktorand och minst 
en som disputerat under en fyraårsperiod. De menar att det blir en 
tydlig kvalitetsstämpel, högre status för allmänmedicin, större fokus 
på evidensbaserad vård och i förlängningen medför USVE bättre 
vård för invånarna. Ännu har man varit USVE så kort tid, men man 
hoppas att kvalitetsstämpeln och möjligheten till forskning gynnar 
rekrytering. De tror också att rekrytering av färdiga specialister och 
spetskompetens underlättas och hoppas att forskningsanslag dedi-
kerade för allmänmedicin kommer att gynna ansökningar från forskare 
med USVE-tillhörighet. 

Linköpings universitet och Sydöstra sjukvårdsregionen 

I kontakter med Region Östergötland, Linköpings universitet och 
universitetssjukvårdsenheten Primärvårdscentrum i Region Östergöt-
land har följande information delgivits utredningen. 

Genom den akademisering som parallellt med den regionaliserade 
läkarutbildningen sker i sjukvårdsregionen finns nu två USVE inom 
primärvården i form av centrumbildning med flera vårdcentraler 
anslutna. En finns i Region Östergötland som är ALF-region och en 
som nyligen är beslutad i Region Jönköpings län. För närvarande 
finns totalt 42 USVE i sjukvårdsregionen, varav 38 i Region Öster-
götland och 4 i Region Jönköpings län. Diskussioner pågår om två 
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USVE i Region Kalmar län och ytterligare en i Region Jönköpings 
län samt ett par i Region Östergötland. 

För att stimulera enheter som man bedömer har förutsättningar 
att kunna bli USVE inom ett par år har regionen inrättat en nivå 
under USVE-status som de kallar akademiska enheter. Genom ansö-
kan ges återkoppling så det blir tydligt vad man behöver arbeta med 
för att kunna möta samtliga miniminivåer för USVE, vilket blir kvali-
tetsdrivande incitament för dessa verksamheter. På motsvarande sätt 
arbetar man inom USVE i primärvård. USVE har fyra akademiska 
vårdcentraler i dagsläget, där ambitionen är att fler ska bli akade-
miska vårdcentraler, men de är en samlad USVE enhet bestående av 
samtliga regiondrivna vårdcentraler. De framhåller att det är viktigt 
att de som är akademiska vårdcentraler håller kvalité och nivåer i 
enlighet med Socialstyrelsens miniminivåer. 

För att underlätta och stimulera ökad samverkan mellan olika vård-
nivåer och mellan forskare inom samma ämnesområde har politiskt 
beslut fattats om att inrätta en forskarskola i nära vård. En bärande 
tanke i detta arbete är multidisciplinär samverkan inom och mellan 
organisationer. 

Primvärdscentrum – universitetssjukvårdsenhet 
allmänmedicin/primärvård Region Östergötland 

Den ena av de två USVE i allmänmedicin och primärvård i Sydöstra 
sjukvårdsregionen finns i Region Östergötland. Primärvårdscentrum 
innehåller fler verksamheter än vårdcentraler, men det är samtliga 
vårdcentraler inom Primärvårdscentrum Region Östergötland som 
bildar USVE-enheten. Figur 6.2 visar en skiss av Primärvårdscent-
rums organisation av USVE. 

Centrumet i sin helhet uppges uppfylla de krav som ställs i form av 
miniminivåer. Det är ledningsgruppen för USVE som har beslutat 
vilka särskilda krav som ställs, på de ingående vårdcentraler som är 
akademiska vårdcentraler, inom forskning, utbildning av läkare och ut-
veckling av hälso- och sjukvård. De kraven motsvarar många av Social-
styrelsens miniminivåer inom forskning, utbildning och utveckling. 

Den forskningskompetens som finns i Primärvårdscentrum 2021 
är två professorer (en i allmänmedicin och en i internmedicin, endo-
krinologi), en biträdande professor, tre docenter (varav en socionom), 
en licentiat (distriktssköterska), arton disputerade medarbetare (var-
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av en biomedicinsk analytiker, en distriktssköterska och en socio-
nom), sjutton forskarstuderande (varav två distriktsköterskor). Av 
42 forskare har sammanfattningsvis sju annan profession än läkare. 

Figur 6.2 Universitetssjukvårdsenheten med vårdcentraler inom 
Primärvårdscentrum i Region Östergötland 

Bilden visar strukturen för USVE 

 
Källa: Forskning, utveckling och innovation inom Primärvårdscentrum – underlag till en forsknings-, 
utvecklings-, och innovationsstrategi för Region Östergötlands regiondrivna vårdcentraler.  

 
 
Erfarenheterna av att vara USVE som lyfts fram är fler universitets-
lärare med koppling till Linköpings Universitet, fler disputerade med-
arbetare, flera intresserade medarbetare som önskar påbörja forskar-
utbildning – även inom andra professioner än läkare. Enheten bedriver 
strategiskt arbete kring regionalt forsknings- och utvecklingsarbete 
(RFOU) och har en antagen forsknings-, utvecklings- och inno-
vationsstrategi med medarbetarperspektiv. De menar också att det 
är rekryteringsfrämjande att vara USVE. 

Vid enheten bedrivs flera tvärvetenskapliga forsknings- och ut-
vecklingsprojekt. De samverkar också med en patientpanel. Enheten 
har erhållit extra medel för att locka fler till forskning. För att sti-
mulera till forskning börjar det ofta med ett utvecklingsarbete. Det 
finns ett nätverk för forskningsintresserade medarbetare från alla 
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professioner, inom primärvårdscentrum PVC. Nätverket träffas 2–
3 gånger per termin. 

6.4.8 Universitetssjukvårdsenheter i övriga regioner 

Här beskrivs översiktligt övriga sjukvårdsregioner och läget avse-
ende universitetssjukvårdsenheter utanför ALF-regionen. En del av 
informationen har lämnats av kontaktpersoner för ALF i ALF-regio-
nerna, men utredningen har även haft kontakt med en av de två USVE-
enheterna i allmänmedicin i Region Örebro län. 

Örebro universitet och Sjukvårdsregion Mellansverige 

Sjukvårdsregion Mellansverige är den näst största sjukvårdsregionen 
och omfattar 2,1 miljoner invånare och sju län. Det är länen Örebro, 
Uppsala, Dalarna, Gävleborg, Värmland, Västmanland och Söder-
manland. I sjukvårdsregionen finns två universitet som bedriver läkar-
utbildning, Uppsala universitet och Örebro universitet. 

Den del av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som sker utan-
för Region Örebro län förläggs huvudsakligen till Region Dalarna 
och Region Värmland. 

ALF-regionen stöder akademisering utanför den egna regionen, 
till exempel med fem universitetslärare i Region Värmland. Även om 
läkarutbildningen inte är regionaliserad har ALF-regionen inlett en 
diskussion med Region Värmland, som står för 23 procent av det totala 
antalet VFU-veckor, om utvecklingen av USVE. Region Dalarna har 
cirka 15 procent av det totala antalet VFU-veckor. Det pågår inte 
något arbete för att regionalisera läkarutbildningen. 

I Örebro län finns två USVE på vårdcentralsnivå. Utredningen 
har träffat en av de två USVE-enheterna inom allmänmedicin och 
primärvård, Kumla vårdcentral. De menar att det är viktigt med kra-
ven som ställs på USVE, att hålla uppe en viss standard och få stöd för 
sin forskning. De framhåller samtidigt att arbetet är under upp-
byggnad i regionen och att det behövs mer forskning och på fler vård-
centraler. Signalvärdet att man jobbar evidensbaserat och utvecklas 
med forskningen och den senaste utvecklingen är viktigt. 

De lyfter också fram betydelsen av att vara USVE. Det ger en för-
ståelse i hela verksamheten från medarbetare till ledning att forskning 
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är viktigt. Det stärker forskningskulturen på vårdcentralen. Exempel 
på forskning på enheten med anslutning till nära vård-omställningen 
gäller mobila team. 

Uppsala universitet och Sjukvårdsregion Mellansverige 

Uppsala universitet nyttjar flera delar av sjukvårdsregionen för att 
hantera tillräcklig omfattning på VFU. Studenterna får delar av sin 
utbildning i Gävle, Falun, Västerås med flera orter. I och med den sex-
åriga läkarutbildningen kommer dessa inslag att bli mer omfattande. 

En samverkan med regioner i sjukvårdsregionen sker genom cent-
rum för klinisk forskning. Sådana finns i Gävle, Falun, Västerås och 
Eskilstuna i syfte att optimera möjligheten att bedriva kliniska stu-
dier inom hälso- och sjukvården. 

För närvarande pågår inte något arbete för bildande av USVE 
utanför ALF-regionen eller regionalisering av läkarutbildningen. 

Lunds universitet och Södra sjukvårdsregionen 

Södra sjukvårdsregionen omfattar länen Skåne, Blekinge, Kronoberg 
och södra delen av Hallands län. 

Alla regioner i sjukvårdsregionen tar emot läkarstudenter för 
VFU från läkarutbildningen vid Lunds universitet. Det finns för när-
varande inte några planer på att regionalisera läkarutbildningen. 

I regionen finns en USVE inom allmänmedicin och primärvård i 
form av centrumbildning, Universitetsklinik primärvård. Där ingår 
Centrum för primärvårdsforskning som är ett gemensamt centrum 
mellan Region Skåne och Lunds universitet. Tio akademiska vård-
centraler ingår. 

Det pågår för närvarande inte något arbete för att skapa möjlig-
heter för USVE i andra regioner eller regionalisering av läkarutbild-
ningen. 

Göteborgs universitet och Västra sjukvårdsregionen 

Västra sjukvårdsregionen omfattar Västra Götalands län och norra 
delen av Hallands län. 
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Från läkarutbildningen vid Göteborgs universitet tar Region 
Halland emot studenter för VFU. Det gör de även från Lunds uni-
versitet. 

I Västra Götalandsregionen finns fyra USVE inom allmänmedicin 
och primärvård, i form av centrumbildningar: 

• Primärvårdens USVE FyrBoDal 

• Primärvårdens USVE Skaraborg 

• Primärvårdens USVE Södra Älvsborg 

• Primärvårdens USVE Göteborg och Södra Bohuslän. 

För närvarande pågår inte något arbete för att möjliggöra för Region 
Hallands verksamheter att ansöka om USVE-status eller regionali-
serad läkarutbildning. 

Karolinska institutet och Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland 

Sjukvårdsregionen omfattar Stockholms län och Gotlands län. 
För läkarutbildningen vid Karolinska institutet (KI) anordnas VFU-

platser i Region Stockholm. KI har inte avtal med Region Gotland 
om VFU-platser. 

Enligt utredningens kontakter saknas resurser för att ersätta en 
annan region för medverkan i läkarutbildningen. KI har heller inte 
förenade anställningar, det vill säga lärare med någon annan huvud-
man än Region Stockholm. 

Det finns inte något förslag om förutsättningar för USVE i Region 
Gotland. KI har inte någon formell samverkan med Region Gotland 
och resurserna för vårdens medverkan i KI:s läkarutbildning och kli-
niska forskning fördelas enligt ALF-avtalet till Region Stockholm. 
Det pågår inte något arbete för regionaliserad läkarutbildning. 

I Region Stockholm finns en USVE inom allmänmedicin och pri-
märvård, Akademiskt primärvårdscentrum, som har åtta anslutna 
akademiska vårdcentraler. Akademiskt primärvårdscentrum är också 
en kunskapsorganisation för primärvårdens aktörer, oberoende av 
driftsform. 
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6.4.9 Exempel på strukturer för forskning och utveckling 
i kommunerna 

Utredningen har inte genomfört någon kartläggning av strukturer 
för forskning och utveckling för kommunal hälso- och sjukvård. 
I möten och kontakter med olika aktörer har utredningen dock efter-
frågat exempel på strukturer som stöder forskning och utveckling i 
den kommunala hälso- och sjukvården, som i någon mening kan 
liknas vid USVE. Många säger att det finns få exempel och att det är 
något som behöver utvecklas i kommunerna. 

Utredningen har inte närmare undersökt huruvida de kommunala 
exemplen har fokus på socialtjänstens områden eller kommunal- 
hälso- och sjukvård eller både och. De exempel som utredningen upp-
märksammat presenteras kortfattat nedan och ska ses som exempel. 
Det finns troligen fler. 

Kommunakademin Väst 

Kommunakademin Väst (KAV) är en arena för samverkan mellan 
Högskolan Väst och de 14 kommunerna i Fyrbodal. Högskolan 
Västs viktigaste områden i samarbetet är att kunna utveckla profilen 
Arbetsintegrerat lärande och Stärka forskning och utbildning. Fyrbo-
dals kommuner respektive Högskolan Väst deltar med egna resurser 
i form av personal, utrustning och tillskott av kapital i gemensamma 
forsknings- och utvecklingsprojekt, utvecklingsuppdrag, utbildnings-
projekt och andra samverkansprojekt, tillsammans med andra lämp-
liga partners. Allt i enlighet med vad parterna och aktuella partners 
kommer överens om för varje enskilt projekt. 

För VFU finns sedan 2021 ett gemensamt samverkansavtal mel-
lan alla de 49 kommunerna, Västra Götalandsregionen och lärosätena 
Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde och 
Högskolan Väst. Avtalet reglerar struktur, ansvar och finansiering 
avseende VFU mellan de ingående parterna. 
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Akademiskt vård- och omsorgsboende i Örebro-Kumla 

Utredningen har uppmärksammat ett Akademiskt vård- och omsorgs-
boende i Örebro-Kumla och har genom webbplatsen kumla.se erhållit 
nedanstående information. 

I samarbete mellan Region Örebro län, Örebro universitet, 
Kumla kommun och Örebro kommun har Akvarellen utsetts till ett 
akademiskt vårdboende. Akvarellen är ett boende för personer med 
demenssjukdom. 

Syftet med akademiskt vård- och omsorgsboende är att initiera 
forskning och forskningssamverkan mellan huvudmännen, bidra till 
implementering av ny kunskap, stimulera till större utvecklings-
arbeten och bidra till att höja kunskapsnivån. 

I uppdraget att vara akademiskt vård- och omsorgsboende är det 
långsiktiga målet att de äldre och anhörigas röst ska lyftas fram och 
ges utrymme. Forskningen ska utgå från vardagens problematik och 
från frågeställningar med nära anknytning till vård- och omsorgs-
miljön. Målet är också att förbättra kvaliteten i vård och omsorg för 
äldre personer genom att arbeta gränsöverskridande i samverkan 
med forskare, kliniker och praktiker. 

Fyra delregionala FoU-enheter för samverkan mellan Region 
Stockholm och länets kommuner 

Formaliserad samverkan finns mellan Region Stockholm och alla 
länets kommuner rörande äldre via fyra delregionala samfinansierade 
FoU-verksamheter. FoU-verksamheternas uppdrag regleras via del-
regionala avtal mellan involverade parter.122 De fyra delregionala verk-
samheterna är: 

• Nestor FoU-center i södra länet, med Haninge kommun som 
huvudman. 

• Äldrecentrum, en samverkan mellan Stockholm stad och Region 
Stockholm. 

• FOU nu, en samverkan mellan kommunerna i nordvästra länet 
och Region Stockholm, med Stockholms läns sjukvårdsområde, 
Region Stockholm, som huvudman. 

 
122 Ej funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg. 
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• FoU Nordväst, samverkan mellan kommunerna i nordöstra länet 
och Region Stockholm, med Sollentuna kommun som huvudman. 

Forskning och utveckling i Sörmland – FoUiS 

Forskning och utveckling i Sörmland (FoUiS) är en länsgemensam 
resurs för Sörmlands kommuner och regionen. Verksamheten arbe-
tar med att stärka långsiktiga regionala strukturer för kunskapsut-
veckling inom socialtjänsten och angränsande delar av hälso- och 
sjukvården. 

Utöver ovanstående finns Samhällskontraktet som är ett avtal 
mellan Eskilstuna kommun, Västerås stad, Region Sörmland, Region 
Västmanland och Mälardalens universitet för samverkan kring forsk-
ning och utveckling. Med samhällskontraktet arbetar de gemensamt 
för att uppnå mål i kommunernas och högskolans måldokument och 
Agenda 2030. Fokus är skolresultat och nära vård. 

Uppsala kommun utvecklar modell för akademiskt 
vård- och omsorgscentrum 

I Uppsala kommun har ett arbete påbörjats för att utveckla en mo-
dell för ett kommunalt akademiskt vård- och omsorgscentrum 
(KAVOC). Bakgrunden är bedömningen att för att vården och om-
sorgen av brukarna ska hålla en hög kvalitet nu och i framtiden är det 
viktigt att det bedrivs medicinsk, hälsovetenskaplig och vårdveten-
skaplig utbildning och forskning inom kommunernas verksamhets-
områden. För att det ska fungera behöver det aktivt skapas ett kli-
mat, en kultur och förutsättningar som bejakar forskning utanför 
traditionell sjukhusmiljö.123 

KAVOC är ett sätt att stärka förutsättningarna för ett forsknings- 
och evidensbaserat arbetssätt inom Uppsala kommuns hälsovård, 
sjukvård och omsorg. Syftet med centrumet är också att öka sam-
verkan med universitet och regionen gällande forskning och utbild-
ning.124  

 
123 Uppsala kommun. 2022. Vård- och omsorgsförvaltningen. Kort lägesrapport – Utveckling 
av modell för kommunalt akademiskt vård- och omsorgscentrum. 
124 Ibid. 
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En process för att på ett bättre sätt ta emot forskningssam-
arbeten, examensarbeten och förbättringsarbeten och matcha dem 
med verksamheternas behov och förutsättningar har utvecklats. Även 
ett arbete för att stödja verksamheter att identifiera behov som kan 
hanteras i examensarbeten har påbörjats. Tre forskningsstudier har 
avslutats och fem nya är planerade.125 

Parallellt med KAVOC utvecklas enheten för kompetensutveck-
ling. Exempel på arbete som pågår är stärkt samverkan kopplat till 
verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för sjuksköterskestudenter. 
Kliniska adjunkter och sjuksköterskor med huvudhandledaruppdrag 
arbetar tillsammans i team med att coacha handledande sjuksköters-
kor och samverka med verksamheter i syfte att säkra kvalitet och 
stärka motivation att handleda. Målet är att kunna utbilda fler sjuk-
sköterskor.126 

6.4.10 Erfarenheter, förutsättningar, utmaningar och behov 
som lyfts vid utredningens möten och kontakter 
med olika aktörer 

ALF-regioner som har regionaliserad läkarutbildning lyfter 
positiva erfarenheter 

De representanter som utredningen träffat från universitet och regio-
ner där läkarutbildningen är regionaliserad har uttryckt flera positiva 
erfarenheter av en regionaliserad läkarutbildning och den parallella 
akademisering som möjliggjort bildande av USVE i fler regioner. 
Det har framkommit att ett ökat engagemang i läkarutbildningen i 
sig i hög utsträckning bidrar till ökad akademisering i sjukvården i 
studieorter utanför huvudorten och stöder hälso- och sjukvårds-
utvecklingen i sjukvårdsregionen men att parallella satsningar på 
akademisering också sker. Man menar att regionaliserad läkarutbild-
ning är en viktig förutsättning för utvecklingen av USVE i regioner 
med studieorter. 

Effekter av regionaliserad läkarutbildning och bildande av USVE 
i fler regioner lyfts fram avseende både kompetensförsörjning, ökad 
omfattning avseende forskning, forskningskompetens och kunskaps-
utveckling samt utveckling av hälso- och sjukvården med fokus på 

 
125 Ibid. 
126 Ibid. 
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evidensbaserad vård. De lyfter också att USVE är en kvalitetsstämpel 
som bör skapa ökat förtroende för primärvården hos både invånare, 
i specialiserad vård och hos forskningsfinansiärer. 

Viktigt att upprätthålla kraven i miniminivåerna 

Alla lyfter fram vikten av att man inte släpper på kraven i minimi-
nivåerna för att kunna uppnå status som USVE. Känslan av kvalitets-
stämpel är central. Av särskild relevans lyfts att det behöver finnas 
docentkompetens i enhetens ledningsgrupp som är knuten till det 
aktuella lärosätet i ALF-regionen. 

Det är också viktigt att även USVE i andra regioner ges möjlighet 
att söka ALF-medel för forskningsprojekt i konkurrens med andra 
USVE, på samma villkor. 

Viktigt med målbilder för utvecklingen av 
universitetssjukvårdsenheter 

Det har också lyfts att för spridning av USVE i fler regioner behövs 
en strategi eller plan för hela sjukvårdsregionen, så att alla arbetar för 
en gemensam målbild baserat på analyser om behov, kompetensför-
sörjning och långsiktiga mål. Det är viktigt med målbilder som leder 
till hälso- och sjukvårdsutveckling. 

Det framförs också att det är mycket viktigt att det finns sam-
verkansytor som kan underlätta och stimulera en ökad interaktion 
mellan alla strukturella nivåer i hälso- och sjukvården. Det finns en 
stor potential för hälso- och sjukvårdsutveckling i att öka kunskaps-
överföringen mellan första linjen och andra vårdnivåer, liksom mel-
lan forskare inom samma ämnesområde. 

Nationell utvärdering är viktigt för bibehållen kvalitet 

Utvärderingen som Socialstyrelsen genomför anses mycket viktig 
för att bibehålla kvaliteten i USVE över landet. Utvärderingen behö-
ver vara skarp i bedömningen av uppfyllande av miniminivåer. Utvär-
deringen är också angelägen för att möjliggöra jämförelser på natio-
nell nivå vad gäller strukturer, processer och resultat. 



95/22 Svar på remiss - Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22)  - KS2022/1251-2 Svar på remiss - Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22)  : SOU 2022_22 Vägen till ökad tillgänglighet.pdf

God och nära vård med forskning, utbildning och utveckling SOU 2022:22 

372 

Andra aktörer som utredningen haft kontakt med 

Utredningen har haft ett flertal möten och kontakter med olika aktö-
rer om nära vård, kompetensförsörjning och forskning, utbildning 
och utveckling i primärvården. 

Sammanfattningsvis är den bild som framträder att det inte minst 
för den framtida kompetensförsörjningen och kunskapsutvecklingen 
i omställningen till en nära vård behövs en strategisk och långsiktig 
utveckling av strukturer och processer för forskning, utbildning och 
utveckling samt innovationer. Det gäller särskilt i primärvården, och 
det gäller över hela landet. Sådana strukturer har kommit längre i 
specialiserad vård och därför behövs det en särskild satsning i primär-
vården även om nära vård omfattar mer än primärvård. Många lyfter 
långsiktigheten som det viktigaste. 

Vikten av att medarbetare löpande får tid att arbeta med forsk-
ning och utveckling, att alla medarbetare får möjlighet att delta, att fler 
professioner än läkare påbörjar forskarutbildning och att dispute-
rade medarbetare ges möjlighet till fortsatt forskning i primärvården 
lyfts fram. 

Flera påtalar att god samverkan med akademin på alla nivåer är en 
nyckelfaktor och det måste finnas ett aktivt arbete med karriärvägar 
från student till docent. 

Ledarskap och kultur 

Flera lyfter ledarskapet och kulturen, att Sverige saknar stark tradi-
tion av forskning i primärvården och att man talar om forskningsledig 
och produktionsbortfall i stället för vikten av kunskapsutveckling, utbild-
ning och forskning som naturlig och viktig del i verksamheten. Det 
leder också till en krock för medarbetare och ledning när det är brist 
på personal, var ska de lägga sin tid? På produktion eller forskning 
och utvecklingsarbete? 

Det har också från enstaka framkommit att allmänläkare väljer 
den specialiseringen för att få träffa patienter, inte bedriva forskning, 
utbildning och utveckling. Medan andra tydligt tar avsteg från den 
bilden och menar att det visst finns ett stort intresse hos allmän-
läkare men att det behövs bättre förutsättningar och stöd. 
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Styrning och ledning och förutsättningar i vardagen 

Många pekar på behovet av tydligt formulerade uppdrag och styrande 
dokument för verksamheterna. Primärvårdens uppdrag om forsk-
ning och utveckling behöver framgå tydligt och följas upp av led-
ningen på samma sätt som vårdproduktion, och som i specialiserad 
vård. Forskning och utveckling behöver även resurssättas i budgeten. 

Flera påtalar brister som hänger ihop med ledning och styrning 
på högre nivå. När forskning och utveckling bedrivs på en vård-
central blir det i praktiken ett finansieringsunderskott. De menar att 
det är angeläget att ha förutsättningar som medger tid till forskning 
och möjlighet till fortsatt forskning i primärvården efter disputation 
med 20–50 procents tid avsatt. 

Samtidigt lyfter flera av de utredningen haft kontakt med fram 
att det är svårt med produktionstappet med forskare som bedriver 
forskning på till exempel 50 procent. Det kan i kommande års bud-
get innebära minskade resurser eftersom ersättningen bygger på pro-
duktion och produktion minskar när någon avsätter tid för forskning. 
Tillfällig ersättningsrekrytering är svårt kompetensmässigt och får 
negativ påverkan på kontinuiteten på vårdcentralen, i teamet och för 
patienterna. Man menar att vårdcentralen borde få resurser för viss 
överbemanning eftersom det behövs mer luft i systemet för att kunna 
vara flexibel. Utöver tiden som forskning, utbildning och utveckling 
tar i anspråk är det också relativt tidskrävande med administrationen 
kring dessa frågor. 

Utmaningar som lyfts fram gäller också en underfinansierad pri-
märvård med brist på läkare, specialistsjuksköterskor och psykolo-
ger vilket innebär att forskningen konkurrerar med primärvårdens 
uppdrag i övrigt. Det går inte att ersätta den som ska forska med 
annan personal. Det är viktigt med förenade anställningar men det kos-
tar och kompenseras, enligt uppgift, inte i ersättningssystemet. 

Stor investering att regionalisera läkarutbildningen och bygga 
upp universitetssjukvårdsenheter 

Bland både de som har och de som inte har regionaliserat läkarut-
bildningen fullt ut och de som har och de som inte har utvidgat möj-
ligheterna till USVE i fler regioner framkommer att det kräver avse-
värda investeringar. 
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För läkarutbildningen handlar det bland annat om att rekrytera 
flera kliniska lärare med förenad anställning127, se 6.2.15. Förenade 
anställningar krävs också för USVE för att göra en sådan miljö krea-
tiv och stimulerande för forskning och undervisning. 

Bland de som ännu inte tagit steget framförs att staten skulle 
behöva tillskjuta finansiering under en lång period för att göra detta 
möjligt. 

6.4.11 Utredningens bedömningar 

Bedömning: Regioner och kommuner bör stärka strukturerna 
för forskning och utveckling och stärka forskningsmiljön. De bör 
öka samverkan med lärosäten samt med varandra i dessa frågor. 
 
Bedömning: Regionala samverkansorgan för ALF-avtalet och 
regioner i sjukvårdsregionen bör tillsammans utveckla förutsätt-
ningar för forskning, utbildning och utvecklingsarbete i syfte att 
möjliggöra universitetssjukvårdsenheter i respektive region, sär-
skilt inom primärvården. 
 
Bedömning: Staten bör stödja utvecklingen av universitetssjuk-
vårdsenheter inom primärvården i fler regioner. 
 
Bedömning: Regeringen bör ge Socialstyrelsen i uppdrag att ta 
fram förslag till en långsiktigt hållbar struktur för forskning, ut-
bildning och utveckling i kommunal hälso- och sjukvård inklu-
sive former för återkommande nationell uppföljning och utvär-
dering. 

Skäl 

En god och nära vård kräver en stark forskningskultur och goda 
miljöer för utbildning och utveckling i primärvården. Staten, regio-

 
127 Förenade anställningar är anställningar som lärare vid en högskola förenad med en anställ-
ning som specialistutbildad läkare eller tandläkare eller med en annan anställning än som läkare 
vid en sådan sjukvårdsenhet som är upplåten för medicinsk utbildning och forskning Förenade 
anställningar regleras i 3 kap. 8 § i högskolelagen (1992:1434) och 4 kap. 2 § högskoleförord-
ningen. 
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ner, kommuner och lärosäten behöver bidra. Utredningen har upp-
märksammat en svag forsknings- och utvecklingskultur och svagt 
stöd för sådant arbete i primärvården. Det framkommer bland annat 
i delbetänkandet God och nära vård – en primärvårdsreform. Det 
bekräftas också av Vetenskapsrådet, de kontakter utredningen har 
haft med olika aktörer och av professionsorganisationerna. Forskning 
och utvecklingsarbete bör vara naturliga delar i vardagen i hälso- och 
sjukvårdens verksamheter på både regional och kommunal nivå. 
Förenade anställningar som inte går att tillsätta är en varningsklocka 
att ta på allvar. 

Varje patientmöte ska baseras på bästa kunskap 

En utgångspunkt i regeringens arbete för en nära och tillgänglig vård 
är att varje patientmöte baseras på bästa kunskap. För att uppnå detta 
behöver bästa möjliga kunskap inom hälso- och sjukvården kontinu-
erligt utvecklas, spridas och användas i verksamheterna.128 Utred-
ningen delar denna bild. Just de aspekter som nämns ingår i kraven på 
USVE. 

Insatser kan inte vänta, omställningen ska vara genomförd 2027. 
Utredningen menar att det är angeläget att snarast skapa hållbara struk-
turer och miljöer i hälso- och sjukvården som omfattar alla tre delarna 
forskning, utbildning och utveckling. För den regionala vården utgör 
USVE sådan verksamhet som behöver spridas till fler regioner. I den 
kommunala vården behöver motsvarande strukturer utvecklas.  

Staten, regioner, kommuner och lärosäten behöver bidra till att 
skapa en god forskningskultur och därmed fortsatt kunskapsutveck-
ling inom primärvården. Det är basen för en jämlik primärvård där 
varje patientmöte baseras på god och evidensbaserad nära vård. 

Det är regioners och kommuners ansvar att stärka strukturer 
och forskningsmiljöer 

Den svaga forskningstraditionen och den bristande forskningskul-
turen i primärvården som många lyfter fram kan bero på att det 
saknas tillräckliga och likvärdiga möjligheter till forskning och god 
forskningsmiljö i hela landet, och att det saknas incitamentsstruk-

 
128 Prop. 2019/20:164. Inriktningen för en nära och tillgänglig vård – en primärvårdsreform s. 64. 
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turer för forskning och utveckling. Andra förklaringar är avsaknad 
av stödjande strukturer och att ersättningssystem ibland är utfor-
made så att det leder till ekonomiska hinder som minskar incitamen-
ten för verksamheterna att uppmuntra till aktiv forskning och ut-
vecklingsarbete. 

I det förtydligande om primärvårdens uppdrag i hälso- och sjuk-
vårdslagen som trädde i kraft den 1 juli 2021 (13 a kap. 1 § HSL) fram-
går tydligt regionernas och kommunernas ansvar att bidra i forsk-
ning. Regioner och kommuner ska också enligt hälso- och sjukvårds-
lagen medverka vid finansiering, planering och genomförande av dels 
kliniskt forskningsarbete inom hälso- och sjukvårdens område, dels 
folkhälsovetenskaplig forskning (18 kap. 2 §, HSL). Det är också en 
skyldighet enligt hälso- och sjukvårdslagen att kvaliteten i hälso- och 
sjukvårdsverksamheterna systematiskt och fortlöpande ska utveck-
las och säkras (5 kap. 4 § HSL). 

Därför menar utredningen att det är angeläget att regioner och 
kommuner i sin uppdragsbeskrivning till verksamheterna och i upp-
följning efterfrågar forsknings- och utvecklingsarbete samt ser över 
ersättningssystemen så att verksamheterna får en rimlig möjlighet 
att uppfylla hela grunduppdraget. Därtill behöver kommuner och 
regioner stödja forskare i utvecklingen från student till docent och 
inrätta forskningssjuksköterskor. 

Regioner och kommuner behöver också erbjuda tillräcklig tillgång 
till stöd, och informera primärvården om vilka stöd som finns, avse-
ende utformning av ansökan om forskningsmedel, projektplanering, 
etikansökningar, avtalsskrivning, randomisering, datahantering, statis-
tisk analys, monitorering, forskningsadministration, statistiker med 
mera. Sådana stöd finns ofta i regionerna och kan vara ett område för 
samverkan med kommunerna. 

Det är också angeläget att ledningen i primärvårdens verksamheter 
har kunskap om vad god forskning innebär så att de kan uppmuntra 
och stödja sina medarbetare med intresse att bedriva forskning. Ett 
sätt kan vara att sträva efter att ha någon med forskningskompetens 
i ledningsgruppen. Det är exempel på vad som kan vara en del i en 
utvecklad struktur som stöder forskning och utveckling, se också 
exempel på relevant stöd som möjliggör klinisk forskning i bilaga 5. 
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Utveckling av universitetssjukvårdsenheter i fler regioner 

Lika villkor och förutsättningar med långsiktigt hållbara strukturer i 
hela landet för forskning och utveckling efterlyses av många av de 
utredningen haft kontakt med, bland annat professionsorganisatio-
nerna. 

För den regionala hälso- och sjukvården finns redan i dag etable-
rade nationellt beslutade strukturer för klinisk forskning, utbildning 
och utveckling i de sju regioner med universitetssjukhus som har nära 
samverkan med universiteten i ett regionalt samverkansorgan genom 
ALF-avtalet. Därigenom finns utsedda USVE inom både primärvård 
och specialiserad vård. Genom den strukturen tillsammans med åter-
kommande nationell utvärdering ges långsiktiga och lika villkor och 
förutsättningar för USVE-enheterna som kommer alla legitimerade 
yrkeskategorier i primärvården till del. I USVE uppmuntras alla yrkes-
kategorier till forskning från student till docent, och samverkan sker 
med bland andra patient- och närståendeföreträdare. Bland kraven 
på USVE ingår också samverkan med andra. Utredningen menar att 
det är särskilt viktigt med nätverk mellan alla USVE i primärvården 
för att stärka forsknings- och utvecklingsarbetet i landet. 

Det upplevs som en kvalitetsstämpel att vara USVE eftersom det 
visar på att det bedrivs evidensbaserad vård där, det finns möjligheter 
till både forskning och utveckling av hälso- och sjukvården, inno-
vationer sprids och läkare under utbildning handleds. 

I USVE finns ett ansvar att delta i utvecklingen av kunskapsstöd, 
driva utvecklingsarbete och främja innovationer. Det finns en in-
byggd struktur för överföring av kunskap till praktisk vård, vilket är 
av stor betydelse i en primärvård som är basen och navet för hälso-
och sjukvården. Utredningen menar att USVE bör finnas i varje region 
särskilt inom primärvården för att säkra en jämlik långsiktigt hållbar 
och stark struktur för klinisk forskning, utbildning och utveckling i 
hela landet för att nå en god och nära vård för alla. En utveckling av 
en USVE i primärvård i varje region skulle innebära ytterligare 
12 USVE i Sverige jämfört med de totalt omkring 300 USVE som 
finns i dag. Det är angeläget att de regionala samverkansorganen för 
ALF-avtalet samverkar med övriga regioner i sin sjukvårdsregion och 
stöder en utveckling av USVE i fler regioner. 

Det kan vara en utmaning att vara USVE som enskild vårdcentral 
eftersom verksamheterna kan vara relativt små och känsliga för till 
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exempel personalomsättning som kan göra det svårt att upprätthålla 
miniminivåerna. I primärvården är därför USVE oftast organiserade 
i form av centrumbildningar med flera vårdcentraler anslutna, till 
skillnad från den specialiserade vården där det oftast är en klinik eller 
motsvarande basenhet som är universitetssjukvårdsenhet. I ett upp-
byggnadsskede kan regionerna arbeta på olika sätt, exempelvis med 
en stegvis uppbyggnad av de enskilda ingående vårdcentralerna såsom 
Region Östergötland har valt att göra, fram till de är akademisk 
vårdcentral som uppfyller de miniminivåer som krävs. 

Statligt stöd för utvecklingen men också regional angelägenhet 

För att utveckla USVE utanför ALF-regionerna är både regionali-
serad läkarutbildning och akademisering med stöd för forskarutbild-
ning och kombinationstjänster och medel för forskning och utveck-
ling angelägen, se också avsnitt 6.2 och 6.3. ALF-avtalet och de regio-
nala avtalen (RALF) som kompletterar det nationella utgör en god 
grund för fortsatt utveckling. Utredningens uppfattning är att staten 
bör stödja utvecklingen av fler USVE utanför ALF-regionerna, sär-
skilt inom primärvården som får en allt viktigare roll i hälso- och 
sjukvården, men även inom specialiserad vård. Syftet med statens 
stöd är att skapa jämlika villkor för forskning, utbildning och utveck-
ling i hela landet, eftersom nära vård omfattar hela hälso- och sjuk-
vården. 

I ALF-avtalet framkommer att för ett optimalt nyttjande av resur-
serna för forskning, utbildning och utveckling kan endast begränsade 
delar av hälso- och sjukvården utgöra universitetssjukvård och att 
regioner och universitet med högt ställda krav på kvalitet ska komma 
överens om vilka organisatoriska enheter som ska ingå i universitets-
sjukvården.129 För att möjliggöra den utveckling som utredningen 
föreslår behöver det ekonomiska utrymmet i ALF-avtalet öka. 

För regionerna kan en utveckling för fler USVE vara ett sätt att 
stärka attraktiviteten i arbetet med kompetensförsörjning, men som 
beskrivs ovan ställer det även krav på stöd från regionerna. Arbetet 

 
129 Staten, Stockholms läns landsting, Landstinget i Uppsala län, Landstinget i Östergötland, 
Skåne läns landsting, Västra Götalands läns landsting, Örebro läns landsting och Västerbottens 
läns landsting. 2014. Avtal om samarbete mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete 
om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården. Avtalet trädde 
i kraft 1 januari 2015. 
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för ökad akademisering som möjliggör bildande av USVE är en gemen-
sam angelägenhet och kräver samverkan mellan universiteten, regio-
nerna och staten.  

Med USVE följer också ett stort fokus på evidensbaserad vård 
och utveckling av hälso- och sjukvården, som kan gynna regionens 
patienter. 

Uppdrag till Socialstyrelsen om utveckling av gemensam struktur för 
forskning, utbildning och utveckling i kommunal hälso- och sjukvård 

År 2020 gavs 379 000 personer minst en insats i den kommunala 
hälso- och sjukvården. Av dem hade 46 procent åtgärder hela året.130 
Många patienter i kommunal hälso- och sjukvård behöver vård för 
vanliga folksjukdomar, som till exempel hjärtsjukdomar, diabetes, 
KOL, depression. De behöver också åtgärder på grund av exempelvis 
inkontinens, undernäring och för att förebygga fall. För en jämlik vård 
är det angeläget att kommunerna och verksamheterna har tillgång till 
kunskap om rekommenderade metoder och att det bedrivs forsk-
ning, utbildning och utveckling i den kommunala hälso- och sjuk-
vården. 

ALF-avtalet och de miniminivåer som efter nationell konsensus 
beslutats som lägsta krav för USVE i regional hälso- och sjukvård är 
etablerat och utvärderas på nationell nivå. Utredningens uppfattning 
är att det behövs en motsvarande struktur för den kommunala hälso- 
och sjukvården. 

Utredningen menar att det kräver ett utrednings- och utvecklings-
arbete på nationell nivå för att med inspiration från den regionala nivån 
ta fram förslag till hur långsiktigt hållbara och jämlika villkor för forsk-
ning, utbildning och utveckling kan åstadkommas för kommunal 
hälso- och sjukvård. Uppdraget till Socialstyrelsen syftar till just detta. 
Utredningen menar att strukturer och miniminivåer anpassade för 
en enhet eller annan struktur i kommunal hälso-och sjukvård som är 
utsedd att bedriva forskning, utbildning och utveckling behöver tas 
fram i konsensus mellan berörda aktörer. Socialstyrelsen bör därför 
i uppdraget om att utreda och föreslå sådana strukturer och minimi-
nivåer samverka med lärosäten och kommuner, vårdverksamheter, 

 
130 Socialstyrelsen. Registret över insatser i kommunal hälso- och sjukvård, uttag 2022-02-20. 
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vårdprofessioner, patient- och närståendeorganisationer samt regio-
ner och SKR. 

I uppdraget bör det ingå att kartlägga vilka strukturer och vilket stöd 
som finns i dag i kommunerna för forskning, utbildning och utveck-
ling i den kommunala hälso- och sjukvården. Det bör också ingå att 
kartlägga i vilken utsträckning forskning sker i kommunal hälso- och 
sjukvård och vilka hinder och möjligheter som finns för medarbetare 
i kommunal hälso- och sjukvård att delta i och bedriva klinisk forsk-
ning och utvecklingsarbete. Myndigheten bör också undersöka behov 
av utveckling av utbildningsmiljön för verksamhetsförlagd utbildning 
i kommunal hälso- och sjukvård.  

Socialstyrelsen bör också föreslå hur en nationell utvärdering kan 
utformas för att följa och stödja utvecklingen i sådana enheter eller 
annan struktur avseende de krav som ställs i form av miniminivåer för 
forskning, utbildning och utveckling av kommunal hälso- och sjuk-
vård. 

Slutligen bör myndigheten lämna förslag till hur hinder för forsk-
ning, utveckling och utbildning i kommunal hälso- och sjukvård kan 
undanröjas och möjligheter stärkas samt hur den struktur som myn-
digheten föreslår kan finansieras och implementeras. 

Under tiden som Socialstyrelsen genomför sitt uppdrag är det ange-
läget att stödja en utveckling av fler forskare i kommunal hälso- och 
sjukvård för att bygga den kritiska massa som krävs för en långsiktigt 
hållbar forskning och utveckling av kommunal hälso- och sjukvård. 
Utredningen har lämnat bedömningen att ett långsiktigt Nationellt 
samverkansprogram för forskning och utveckling för nära vård behövs, 
som bland annat bidrar till en större kritisk massa av forskare inom 
såväl regional som kommunal primärvård, se avsnitt 6.3. Det är ange-
läget att kommunerna uppmuntrar personalen i kommunal hälso- och 
sjukvård att bedriva forskning och utveckling och ansöka om stöd ur 
programmet. Det är också angeläget att kommuner och lärosäten 
arbetar för fler VFU-avtal i kompetensförsörjningssyfte, se avsnitt 6.2. 
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7 Barn och ungas psykiska hälsa 

I detta kapitel ges först en introduktion till utredningens uppdrag 
inom området barn och ungas psykiska hälsa. Därefter ges en kort 
bakgrund till centrala begrepp inom området psykisk hälsa, hur 
psykisk ohälsa mäts och dess förekomst bland barn och unga. Efter 
det följer ett avsnitt om stöd och vård för barn och unga med psykisk 
ohälsa och ett avsnitt om nationell samverkan. Sedan redovisas en 
kartläggning av statliga satsningar som gjorts inom området med fokus 
på målsättningen om en förstärkt vårdgaranti inom barn- och ung-
domspsykiatri (BUP) och andra tillgänglighetssatsningar för barn och 
unga med psykisk ohälsa samt utvärderingar av dessa satsningar. 
Delar av kartläggningen finns i bilaga 6. Slutligen ges i bakgrunden 
en kort beskrivning av några aktuella betänkanden och rapporter på 
området. Kapitlet avslutas med utredningens utgångspunkter för 
bedömningar samt bedömningarna i sig och dess skäl. Bedömning-
arna som lämnas i detta kapitel är i linje med omställningen till en 
mer nära och tillgänglig vård där primärvården är navet. De bör ses 
som insatser som kommer att stödja utvecklingen av den nära vården 
för barn och unga med psykisk ohälsa. I kapitel 4 redovisar utred-
ningen sin bedömning av om målsättningen om en förstärkt vård-
garanti inom BUP ska författningsregleras. 

7.1 Utredningens uppdrag 

För BUP finns det sedan 2011 en målsättning om en förstärkt vård-
garanti som innebär att barn och ungdomar inte ska behöva vänta 
längre än 30 dagar på en första bedömning1 samt ytterligare 30 dagar 

 
1 I flera av överenskommelserna, däribland de senare årens överenskommelser används första 
besök i stället för första bedömning, men det är samma insats som avses. Exempelvis: Ökad till-
gänglighet i hälso- och sjukvården 2021, Tilläggsöverenskommelse mellan staten och Sveriges 
Kommuner och Regioner. 
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till en fördjupad utredning eller behandling. Målsättningen är inte lag-
stadgad utan formulerad i överenskommelser mellan staten och 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). I direktivet lyfts att det är 
extra viktigt att barn och unga får hjälp i tid, och då väntetiderna till 
BUP fortsätter att öka, menar regeringen att det är särskilt relevant 
att beakta väntetiderna till denna del av vården. Utredningen har där-
för i uppdrag att 

– bedöma om målsättningen om 30 dagar till första bedömning och 
ytterligare 30 dagar till fördjupad utredning eller behandling inom 
BUP bör kvarstå och i så fall regleras som en del av en differen-
tierad vårdgaranti, och 

– lämna nödvändiga författningsförslag.2 

I detta kapitel hanteras bedömningen av om målsättningen ska kvar-
stå, eller inte. Bedömningen av om målsättningen ska författnings-
regleras hanteras i kapitel 4, avsnitt 4.4.12. 

Inom ramen för arbetet med de regionala handlingsplanerna ska 
utredningen stödja regionerna i deras arbete med att genomföra de 
åtgärder som anges i de regionala handlingsplanerna, och om det 
finns behov, föreslå andra insatser som bedöms nödvändiga för att 
förbättra tillgängligheten i hälso- och sjukvården med fokus på kor-
tare väntetider. I direktivet beskrivs tillgängligheten inom BUP som 
en utmaning i de flesta regioner och det finns med anledning av det, 
särskilda behov av att utveckla definierade insatser för att nå en god 
tillgänglighet inom BUP.3 

7.2 Psykisk hälsa hos barn och unga 

I detta avsnitt beskrivs först vad psykisk hälsa som begrepp innebär, 
enligt den definition Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Statens 
beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) och SKR tagit 
fram. Sedan beskrivs datainsamling som görs för att kunna mäta psy-
kisk ohälsa hos barn och unga och utmaningar med att mäta psykisk 
ohälsa. Därefter beskrivs den ökade förekomsten av psykisk ohälsa 
hos barn och unga över tid. Avsnittet avlutas med att beskriva möj-

 
2 Dir. 2020:81. Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården. 
3 Dir. 2020:81. Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården. 
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liga orsaker som skulle kunna förklara varför den psykiska ohälsan 
hos barn och unga ökat de senaste tio åren. 

7.2.1 Begrepp inom området psykisk hälsa 

Begreppet psykisk hälsa används när diskussionerna förs på en över-
gripande nivå och omfattar hela samhället. Psykisk hälsa delas in i 
dimensionerna psykiskt välbefinnande och psykisk ohälsa. De två di-
mensionerna är inte varandras motsatser utan just dimensioner, vilket 
kan exemplifieras med att en person som inte har psykisk ohälsa ändå 
kan uppleva ett lågt psykiskt välbefinnande liksom personer med 
psykisk ohälsa ändå kan uppleva psykiskt välbefinnande. Psykiskt väl-
befinnande handlar om ett tillstånd som innebär att kunna balansera 
positiva och negativa känslor, känna tillfredställelse med livet, ha goda 
sociala relationer och att utveckla sin potential. Det handlar inte en-
bart om frånvaro av sjukdom eller besvär.4 

Psykisk ohälsa ett samlingsbegrepp för olika psykiska besvär 
och psykiatriska tillstånd 

Begreppet psykisk ohälsa är ett samlingsbegrepp för tillstånd med 
olika svårighetsgrad och varaktighet. Psykisk ohälsa delas in i psy-
kiska besvär där kraven för diagnos inte är uppfyllda och psykiatriska 
tillstånd där tillstånden uppfyller kraven på en psykiatrisk diagnos.5 

Psykiska besvär är något vi alla kan drabbas av i livet, det handlar 
om normala reaktioner på påfrestningar i livet. De kan vara mildare 
eller svårare och kan pågå kortare eller längre tidsperioder. De psy-
kiska besvären, som är mindre komplexa än psykiatriska tillstånd, kan 
ge kroppsliga symtom som exempelvis huvudvärk, magont, ryggvärk 
eller yrsel. Beroende på de psykiska besvärens typ och omfattning kan 
de i olika grad påverka förmågan att klara av vardagsfunktioner i 
närmiljön, som exempelvis att studera, arbeta, ta hand om sig själv och 
andra. Exempel på psykiska besvär är koncentrationssvårigheter, oro 

 
4 Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och SKR. 2020. Begrepp inom området psykisk hälsa, 
version 2020. 
5 Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och SKR. 2020. Begrepp inom området psykisk hälsa, 
version 2020. 
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och ångest, nedstämdhet, trötthet, självhat och destruktivitet, själv-
mordstankar och sömnsvårigheter.6 

Psykiatriska tillstånd är psykisk ohälsa där kraven för en psykia-
trisk diagnos är uppfyllda. Flera kriterier måste föreligga för att en diag-
nos ska kunna ställas och symtomen måste ha varit närvarande under 
en viss sammanhängande period (vanligen minst 14 dagar) och med-
föra en nedsättning av psykisk funktionsförmåga. Psykiatriska till-
stånd delas i sin tur in i psykiska sjukdomar och syndrom respektive 
utvecklingsrelaterade psykiska funktionsavvikelser (i vardagligt tal 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). Exempel på psykiska sjuk-
domar och syndrom är depressiva syndrom, ångestsyndrom, skadligt 
bruk och beroende, tvångssyndrom, trauma- och stressrelaterade synd-
rom, utagerande beteende- och impulskontrollstörningar, personlig-
hetssyndrom, schizofrenispektrumsyndrom samt andra psykoser. 
Exempel på utvecklingsrelaterade psykiska funktionsnedsättningar 
är attention-deficit/hyperactivity disorder (adhd), autismspektrum-
syndrom inklusive autism och Aspergers syndrom, intellektuell funk-
tionsnedsättning, kommunikations- eller språkstörningar, specifika inlär-
ningssvårigheter (dyslexi, dyskalkyli) och tics eller Tourettes syndrom.7 

7.2.2 Enkäter, intervjuer och hälsodata för att mäta 
psykisk hälsa 

För att mäta psykiskt välbefinnande, psykiska besvär eller psykia-
triska tillstånd hos en individ eller befolkning används enkäter, inter-
vjuer och hälsodataregister. För att mäta hur barn och unga mår finns 
det i de större folkhälsoundersökningarna8 enstaka frågor som hand-
lar om barn och ungas psykiska hälsa. Det saknas i dag nationella re-
presentativa studier med vedertagna mätinstrument som följer utveck-
lingen av psykiskt välbefinnande, psykiska besvär och psykiatriska 
tillstånd över tid. Det finns dock studier som inkluderar enskilda 
frågor vid upprepade tillfällen.9 

 
6 Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och SKR. 2020. Begrepp inom området psykisk hälsa, 
version 2020. 
7 Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och SKR. 2020. Begrepp inom området psykisk hälsa, 
version 2020. 
8 Skolbarns hälsovanor (11–15 år) av Folkhälsomyndigheten och Undersökningarna av barns lev-
nadsförhållanden (Barn-ULF) (12–18 år) av Statistiska centralbyrån (SCB). 
9 Dalman, C. m.fl. 2021. Psykiskt välbefinnande, psykiska besvär och psykiatriska tillstånd hos 
barn och unga – begrepp, mätmetoder och förekomst, En kunskapsöversikt. Forskningsrådet för 
hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte). 
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Hälsodataregister ger en begränsad information. Mellan 40–60 pro-
cent av deprimerade personer söker inte vård, vilket innebär att de inte 
diagnosticeras och inte heller registreras i hälsodataregister. För att få 
en god förståelse och en så fullständig bild som möjligt används där-
för olika typer av datakällor för att beskriva förekomst och utveck-
ling av psykisk hälsa.10 

Patientregistret kan bland annat användas för att beskriva antalet 
personer som vårdats inom den slutna vården och som behandlats inom 
den öppna vården för olika tillstånd (4 § förordningen [2001:707] om 
patientregister hos Socialstyrelsen). När det gäller patienter som be-
handlats inom den psykiatriska öppenvården får det i patientregist-
ret finnas uppgifter om patienter som behandlats av läkare eller annan 
hälso- och sjukvårdspersonal, medan det inom övrig öppen specia-
liserad vård endast får behandlas uppgifter om patienter som behand-
lats av läkare (4 § första stycket 2 och 3 förordningen om patient-
register hos Socialstyrelsen). Personuppgifter som rör patienter som 
behandlats inom primärvården får inte registreras i detta register (se 
3 § och 4 § första stycket 2 förordningen om patientregister hos 
Socialstyrelsen). Patientregistret kan därför inte fullt ut användas som 
källa för förekomsten av psykiatriska tillstånd i vården eller i befolk-
ningen, eftersom delar av vården för psykiska besvär ges inom primär-
vården. 

I dag följs inte de vårdinsatser som genomförs i primärvården på 
nationell nivå. Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att ut-
veckla den nationella uppföljningen av hälso- och sjukvården med 
fokus på primärvården. I uppdraget ingår att utreda möjligheter till 
nationell insamling av registeruppgifter från primärvården.11 Social-
styrelsen föreslog i delrapporteringen av uppdraget att rapportering 
av uppgifter om vårdkontakter i primärvården ska ske till det befint-
liga patientregistret. Socialstyrelsen föreslog även att det ska vara möj-
ligt att insamla uppgifter om patienter som behandlas av läkare och av 
andra yrkeskategorier inom primärvården.12 

 
10 Dalman, C. m.fl. 2021. Psykiskt välbefinnande, psykiska besvär och psykiatriska tillstånd hos 
barn och unga – begrepp, mätmetoder och förekomst, En kunskapsöversikt. Forskningsrådet för 
hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte). 
11 Regeringsbeslut S2020/03319/FS. Uppdrag att genomföra insatser för att främja omställningen 
i hälso- och sjukvården till en god och nära vård. 
12 Socialstyrelsen. 2021. Uppföljningen av primärvård och omställningen till en mer nära vård, 
Deluppdrag I – Nationell insamling av registeruppgifter från primärvården. 
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7.2.3 Förekomst av psykiskt välbefinnande 

I Sverige görs ett fåtal mätningar som visar på utvecklingen över tid 
av vissa aspekter av psykiskt välbefinnande hos barn; Skolbarns hälso-
vanor av Folkhälsomyndigheten och Undersökningarna av barns lev-
nadsförhållanden (Barn-ULF) av Statistiska centralbyrån (SCB). 

De flesta ungdomar i Sverige anger som svar på enstaka frågor i 
folkhälsoundersökningarna att deras psykiska välbefinnande är gott. 
I undersökningen Barn-ULF för barn 12–18 år angav 95 procent av 
barnen 2018/19 att de var på bra humör för det mesta eller ganska ofta. 
Inga statistiskt säkerställda förändringar har skett för frågan sedan 
2008/09. År 2014/15 ansåg 85 procent av barnen att de var nöjda med 
sig själva ganska ofta eller för det mesta, jämfört med 88 procent 
2018/19, vilket tolkas som en obetydlig förändring.13 

7.2.4 Förekomst av psykiska besvär 

Det finns många olika skattningsformulär för att mäta en individs 
psykiska besvär. För att mäta psykiska besvär och för att få en upp-
fattning om de upplevda psykiska besvärens grad ska anses vara av 
lätta, betydande eller av stor karaktär användas flera olika frågor. 
Skattningsformulären är därför ofta omfattande. Att definiera hur 
ofta ett symtom ska förekomma eller hur allvarligt det ska vara, för att 
det ska räknas som ett psykiskt besvär är inte enkelt.14 

Studier visar att självskattade psykiska besvär är vanliga. År 2017/18 
rapporterade 40 procent av flickorna och 20 procent av pojkarna i 15-
års åldern att de känt sig nere mer än en gång i veckan de senaste sex 
månaderna.15 Lätta besvär verkar vara något de allra flesta har och det 
är svårt att avgöra om sådana besvär på ett bra sätt representerar 
psykiska besvär. De barn och unga som rapporterar besvär ungefär 
varje dag eller att de har stora besvär kan med större sannolikhet 

 
13 Dalman, C. m.fl. 2021. Psykiskt välbefinnande, psykiska besvär och psykiatriska tillstånd hos 
barn och unga – begrepp, mätmetoder och förekomst, En kunskapsöversikt. Forskningsrådet för 
hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte). 
14 Dalman, C. m.fl. 2021. Psykiskt välbefinnande, psykiska besvär och psykiatriska tillstånd hos 
barn och unga – begrepp, mätmetoder och förekomst, En kunskapsöversikt. Forskningsrådet för 
hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte). 
15 Folkhälsomyndigheten. 2018. Skolbarns hälsovanor i Sverige 2017/18, grundrapport. 
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beskriva andelen barn och unga där de psykiska besvären innebär 
begränsningar i vardagen och ett eventuellt behov av vård.16 

Enligt undersökningen Skolbarns hälsovanor, ökade andelen flickor 
i åldersgruppen 11–15 år som kände sig nere ungefär varje dag under 
perioden 1985 till 2017. 1985 rapporterade cirka 3 procent av flickorna 
och 1 procent av pojkarna att de känt sig nedstämda ungefär varje 
dag jämfört med 2017 då 13 procent av flickorna och 3 procent av 
pojkarna angav detta. Ökningen verkar vara som störst efter 2009. 
Undersökningen visar även att Sverige hade en högre andel barn som 
angav nedstämdhet jämfört med de andra nordiska länderna för 
2017/18. De senast publicerade resultaten från Barn-ULF (12–18 år) 
visar att andelen barn som rapporterat att de ganska ofta/för det mesta 
varit ledsna eller nere var 19 procent för flickor och 5 procent för 
pojkar. Undersökningen hade bortfall om 70 procent. Resultaten bör 
därför tolkas med försiktighet.17 

Andelen pojkar som uppgett att de varit nervösa ungefär varje dag 
låg på ungefär samma nivå mellan 1997 och 2017/18, men en ökning 
syns över hela perioden från 1 procent år 1985 till cirka 2,5 procent 
2017/18. För flickor som upplevde nervositet varje dag låg andelen 
på 3–4 procent fram till 2009 då en markant ökning syns för att 
2017/18 utgöra en andel om cirka 9 procent.18 

Även andelen barn med sömnproblem har ökat över tid, framför 
allt för flickor i åldern 11–15 år. Andelen flickor med sömnproblem 
1985/86 var cirka 8 procent jämfört med cirka 17 procent 2017/18. 
För perioden 1985–2009 har andelen flickor som upplevt sömnproblem 
legat relativt stabilt, den största ökningen har skett mellan 2009–
2017 (från cirka 9 procent till cirka 17 procent). Jämfört med andra 
europeiska länder är andelen flickor och pojkar med sömnproblem 
högre i Sverige.19 

 
16 Dalman, C. m.fl. 2021. Psykiskt välbefinnande, psykiska besvär och psykiatriska tillstånd hos 
barn och unga – begrepp, mätmetoder och förekomst, En kunskapsöversikt. Forskningsrådet för 
hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte). 
17 Dalman, C. m.fl. 2021. Psykiskt välbefinnande, psykiska besvär och psykiatriska tillstånd hos 
barn och unga – begrepp, mätmetoder och förekomst, En kunskapsöversikt. Forskningsrådet för 
hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte). 
18 Dalman, C. m.fl. 2021. Psykiskt välbefinnande, psykiska besvär och psykiatriska tillstånd hos 
barn och unga – begrepp, mätmetoder och förekomst, En kunskapsöversikt. Forskningsrådet för 
hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte). 
19 Dalman, C. m.fl. 2021. Psykiskt välbefinnande, psykiska besvär och psykiatriska tillstånd hos 
barn och unga – begrepp, mätmetoder och förekomst, En kunskapsöversikt. Forskningsrådet för 
hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte). 
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7.2.5 Förekomst av psykiatriska tillstånd 

Hur olika psykiatriska tillstånd ska definieras förändras över tid i och 
med att samhället förändras och forskningen går framåt. Diagnosti-
ken bygger framför allt på kliniska bedömningar och en bedömning 
av hur väl de diagnostiska kriterierna är uppfyllda.20 

De vanligaste datakällorna för mätningar av psykiatriska tillstånd 
utgår ifrån hälso- och sjukvårdens hälsodataregister och vårdkonsum-
tion, men en individ kan ha ett psykiatriskt tillstånd även om diagno-
sen inte är fastställd av vården. Väl genomförda studier som under-
söker verklig förekomst (både diagnostiserad och odiagnostiserad) 
av psykiatriska tillstånd hos barn och unga är sällsynta i Sverige. Upp-
gifter om förekomst och utveckling över tid baseras på utländska 
studier vilket gör det svårt att veta om det föreligger dolda vårdbe-
hov för barn och unga med psykiatriska tillstånd i Sverige. En skatt-
ning från forskningsstudier är att under ett års tid har cirka 10 pro-
cent av alla barn och ungdomar och 15–20 procent av unga vuxna ett 
psykiatriskt tillstånd. Denna skattning överstiger andelen vårdade i 
dessa åldersgrupper och kan tyda på dolda vårdbehov.21 

Vårdkonsumtion för barn och unga med psykisk ohälsa 
har ökat över tid 

Andelen barn och unga med minst ett vårdtillfälle inom slutenvård 
eller specialiserad öppenvård för någon psykiatrisk diagnos (även 
vårdtillfälle vid psykiatrisk klinik utan diagnos inkluderat) eller barn 
och unga som haft minst ett uttag av psykofarmaka (förskrivning 
inom primärvården ingår) mellan 2006–2016 har ökat för både flickor 
och pojkar. År 2006 var andelen flickor i åldern 10–17 år med vård-
konsumtion enligt ovan cirka 9 procent och 2016 var andelen cirka 
15 procent. För året 2006 var andelen gällande pojkar i samma ålder 
cirka 4 procent och 2016 var andelen cirka 10 procent. Diagnoserna 
som främst bidragit till ökningen är depressioner och olika former 

 
20 Socialstyrelsen. 2017. Utvecklingen av psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna, Till och med 
2016. 
21 Dalman, C. m.fl. 2021. Psykiskt välbefinnande, psykiska besvär och psykiatriska tillstånd hos 
barn och unga – begrepp, mätmetoder och förekomst, En kunskapsöversikt. Forskningsrådet för 
hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte). 
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av ångestsyndrom.22 Vårdkonsumtionen för depression har ökat för 
både pojkar, unga män, flickor och unga kvinnor över tid.23 

Det saknas studier med tillräckligt hög kvalitet på populations-
nivå som kan ge en bra bild av förekomst av ångest bland barn och 
unga. För flickor i åldern 15–19 år har vårdkonsumtionen för ångest 
ökat från cirka 6 procent 2011 till cirka 12 procent 2019. Även själv-
rapporterade svåra besvär av oro och ångest har ökat betydligt under 
samma tidsperiod. En ökad vårdkonsumtion syns också för en del 
andra diagnoser mellan 2008–2016.24 

Barn och unga med adhd-diagnos har ökat mer än förväntad 
förekomst 

Det saknas svenska studier för att dra slutsatser om förekomsten av 
attention-deficit/hyperactivity disorder (adhd) bland svenska barn 
och unga och förekomsten som beskrivs varierar mellan olika stu-
dier. Antalet barn och unga som diagnostiseras i vården med adhd 
har dock ökat över tid. Även andelen barn och unga som vårdas för 
diagnostiserad adhd har ökat mellan 2011 och 2019.25 

Ökningen av diagnostiska undersökningar och vårdbehov vid 
adhd-problematik anses inte kunna förklaras enbart av att det finns 
en faktisk större andel barn med adhd-problematik i befolkningen. 
En studie gjord på 20 000 9-åringar i Sverige kan inte visa någon sta-
tistisk signifikans för att ökningen av andelen barn med symtombild 
på adhd överensstämmer med ökningen av adhd-diagnoser. Det syn-
tes dock i studien en viss ökning av andelen barn med en något lägre 
grad av adhd-symtom som inte uppfyller diagnoskriterierna. Det kan 
tala för att den ökade diagnostiken och vårdkonsumtionen beror på 
en ökad medvetenhet bland kliniker och föräldrar. Möjligen inklu-

 
22 Socialstyrelsen. 2017. Utvecklingen av psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna, Till och med 
2016. 
23 Dalman, C. m.fl. 2021. Psykiskt välbefinnande, psykiska besvär och psykiatriska tillstånd hos 
barn och unga – begrepp, mätmetoder och förekomst, En kunskapsöversikt. Forskningsrådet för 
hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte). 
24 Dalman, C. m.fl. 2021. Psykiskt välbefinnande, psykiska besvär och psykiatriska tillstånd hos 
barn och unga – begrepp, mätmetoder och förekomst, En kunskapsöversikt. Forskningsrådet för 
hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte). 
25 Dalman, C. m.fl. 2021. Psykiskt välbefinnande, psykiska besvär och psykiatriska tillstånd hos 
barn och unga – begrepp, mätmetoder och förekomst, En kunskapsöversikt. Forskningsrådet för 
hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte). 
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deras även lindriga besvär i uppgifterna om förekomst av diagnos-
tiserad adhd.26 

7.2.6 Sammanfattningsvis om förekomst av psykisk ohälsa 

Majoriteten av barn och unga vuxna rapporterar psykiskt välbefin-
nande utan några större förändringar över tid. Samtidigt har de själv-
rapporterade dagliga och svåra psykiska besvären ökat från 1990-
talet och framåt, framför allt de senaste tio åren. Även vårdbesöken 
för psykiska besvär och psykiatriska tillstånd har ökat över tid. En 
ökad vårdkonsumtion anses rimligt att förvänta sig, men om själv-
rapporterade mått är ett rättvisande mått på en verklig ökning av 
behandlingskrävande psykisk ohälsa är oklart. 

Det tycks finnas stöd för att fler som har ett vårdbehov också har 
fått vård, samtidigt finns icke tillgodosedda vårdbehov för de stora 
patientgrupperna med depression och ångest, medan adhd-vården 
möjligen inkluderar de med lindrigare besvär. Här behövs mer stu-
dier för att klargöra vilka vårdbehov som finns bland barn och unga 
som upplever psykiska besvär. Studier om psykiatriska tillstånd bland 
barn och unga från Sverige är begränsade till sitt antal.27 

Det finns diskussioner om vad som ska betraktas som sjukt och 
vad som ska betraktas som normala reaktioner på livets påfrestningar 
och utmaningar. Betraktas normala reaktioner som sjukdomstillstånd 
så söker och erhåller människor vård för allt för lindriga besvär. 
Samtidigt kan det finnas behov av stöd och hjälp vid så kallade nor-
mala reaktioner och lindriga besvär beroende på individens sårbarhet 
och livssituation. Det råder en samsyn kring vikten av att tidigt upp-
märksamma barn och unga som upplever psykisk ohälsa för att i ett 
tidigt skede kunna stödja individen med de för individen och stun-
den mest stödjande åtgärderna eller behandlingarna.28 

 
26 Dalman, C. m.fl. 2021. Psykiskt välbefinnande, psykiska besvär och psykiatriska tillstånd hos 
barn och unga – begrepp, mätmetoder och förekomst, En kunskapsöversikt. Forskningsrådet för 
hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte). 
27 Dalman, C. m.fl. 2021. Psykiskt välbefinnande, psykiska besvär och psykiatriska tillstånd hos 
barn och unga – begrepp, mätmetoder och förekomst, En kunskapsöversikt. Forskningsrådet för 
hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte). 
28 Dalman, C. m.fl. 2021. Psykiskt välbefinnande, psykiska besvär och psykiatriska tillstånd hos 
barn och unga – begrepp, mätmetoder och förekomst, En kunskapsöversikt. Forskningsrådet för 
hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) och Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och SKR. 2020. 
Begrepp inom området psykisk hälsa, version 2020. 



95/22 Svar på remiss - Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22)  - KS2022/1251-2 Svar på remiss - Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22)  : SOU 2022_22 Vägen till ökad tillgänglighet.pdf

SOU 2022:22 Barn och ungas psykiska hälsa 

391 

7.2.7 Varför har barn och ungas psykiska ohälsa ökat? 

Orsakerna till ökningen av den psykiska ohälsan hos barn och unga 
är inte helt kända. Barn och ungas hälsa påverkas av många olika fak-
torer, både individuella faktorer, sociala relationer, uppväxtvillkor och 
samhälleliga förutsättningar.29 

Socialstyrelsen menar i sin rapport att ökningen av psykisk ohälsa, 
där barn och unga är en stor grupp, tyder på att orsakerna rör ungas 
livsvillkor generellt, så som skolperioden eller inträdet till arbetsmark-
nad och vuxenlivet. Men myndigheten skriver också att ökningen av 
psykisk ohälsa kan ses som två parallella utvecklingstrender. Den ena 
trenden handlar om en ökad diagnostisering av olika neuropsykiat-
riska tillstånd till följd av ökad medvetenhet och kunskap. Den andra 
trenden är en reell ökning av psykisk ohälsa i form av depressioner 
och ångestsyndrom. Myndigheten menar att fler rapporter och studier 
talar för att det är en reell ökning av psykisk ohälsa och att ökningen 
av självrapporterade besvär som oro och nedstämdhet bland unga så-
ledes har inneburit ett ökat behov av specialiserad vård.30 

Flera övergripande samhällsförändringar så som exempelvis ökad 
individualisering, ökad öppenhet kring psykisk ohälsa, ökad digital akti-
vitet, användning av sociala medier etcetera kan vara faktorer som 
påverkat utvecklingen som skett över tid av den psykiska ohälsan 
hos just barn och unga. Det finns dock ett begränsat vetenskapligt 
underlag om dessa förändringars påverkan på barn och ungas psy-
kiska ohälsa.31 

Samhälleliga förutsättningar som kunnat orsaka en ökad psykisk 
ohälsa bland barn och unga, skulle kunna härledas till såväl brister i 
skolans funktion, som en ökad oro för ökade krav i framtiden, som 
exempelvis en oro för att man måste ha genomgått en högre utbild-
ning och visa på en högre kompetens för att vara attraktiv på arbets-
marknaden. Samhälleliga förändringar kan ha bidragit till ökningen 
av psykosomatiska symtom (sömnsvårigheter, nedstämdhet, irritation, 
nervositet, huvudvärk, ont i magen, ont i ryggen och yrsel) bland 

 
29 Folkhälsomyndigheten. 2018. Kortversion av Varför har den psykiska ohälsan ökat bland barn 
och unga i Sverige? Utvecklingen under perioden 1985–2014. 
30 Socialstyrelsen. 2017. Utvecklingen av psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna, Till och med 
2016. 
31 Folkhälsomyndigheten. 2018. Kortversion av Varför har den psykiska ohälsan ökat bland barn 
och unga i Sverige? Utvecklingen under perioden 1985–2014. 
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barn och unga. Psykosomatiska problem är vanligare bland elever 
som känner sig stressade av skolarbetet.32 

Utvecklingen av andelen som känner sig stressade har till stor del 
sammanfallit med utvecklingen av psykosomatiska symtom, där de 
sjunkande skolprestationerna och den utbredda skolstressen kan ses 
som indikatorer på att skolan som helhet fungerar sämre. Faktorer 
inom familjen (separationer mellan föräldrar, mindre auktoritärt för-
äldraskap) tycks inte ha påverkat utvecklingen av psykisk ohälsa hos 
barn och unga.33 

Barn och ungas användning av digitala medier lyfts i debatten som 
en av orsakerna till den ökade psykiska ohälsan hos barn och unga, 
men det saknas säkra slutsatser om den digitala medieanvändningens 
effekter på psykiska hälsan hos barn och unga. Det kan finnas såväl 
positiva som negativa hälsoeffekter av barn och ungas digitala akti-
viteter på internet.34 

Ungas öppenhet och medvetenhet om psykiska problem har ökat 
över tid. Det är något som skulle kunna medföra att unga har en 
större benägenhet att rapportera symtom, vilket skulle kunna vara 
en förklaring till ökningen.35 I samtal med Barnens rätt i samhället 
(Bris) beskriver barn och unga att de upplever kraven i samhället 
som ouppnåeliga och att stressen och pressen på att lyckas i skolan 
tillsammans med viljan att lyckas på fritiden och i sociala medier på-
verkar deras psykiska hälsa negativt. Orsakerna till barnens mående 
varierar från barn till barn, men faktorer som hur barnets livssitua-
tion ser ut, barnets individuella förutsättningar, händelser i barnets 
liv och hur de hanterats liksom vilka stödjande nätverk och vilken 
motståndskraft barnet har vid de olika påfrestningar i livet är fak-
torer som påverkar måendet. Bris vittnar om att många barn berättar 
att det är svårt att få stöd, stöd för att förstå varför man mår dåligt 
och stöd för att må bättre. Det handlar både om långa väntetider men 
också om att barnen inte upplever att de mår tillräckligt dåligt för att 
få stöd. Bristande stöd i barnets nätverk gör att barnets mående inte 

 
32 Folkhälsomyndigheten. 2018. Kortversion av Varför har den psykiska ohälsan ökat bland barn 
och unga i Sverige? Utvecklingen under perioden 1985–2014. 
33 Folkhälsomyndigheten. 2018. Kortversion av Varför har den psykiska ohälsan ökat bland barn 
och unga i Sverige? Utvecklingen under perioden 1985–2014. 
34 Folkhälsomyndigheten. 2018. Kortversion av Varför har den psykiska ohälsan ökat bland barn 
och unga i Sverige? Utvecklingen under perioden 1985–2014. 
35 Folkhälsomyndigheten. 2018. Kortversion av Varför har den psykiska ohälsan ökat bland barn 
och unga i Sverige? Utvecklingen under perioden 1985–2014 och Socialstyrelsen. 2017. Utveck-
lingen av psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna, Till och med 2016. 
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fångas upp i tid och barnet får därmed inte del av tidiga insatser för 
att slippa utveckla ett sämre psykiskt mående.36 

Varför barn och unga mår dåligt är en komplex fråga. Många olika 
faktorer påverkar hur barn och unga mår, till exempel livssituation, 
individuella förutsättningar, händelser barnen varit med om och hur 
de hanterats. Vilka stödnätverk som finns runt barnet påverkar hur 
barnet klarar av olika påfrestningar i livet. För att må bra och utveck-
las behöver barn och unga känna att de är rustade för de krav och 
förväntningar som finns och känna att livet går att hantera.37 

7.3 Stöd och vård för barn och unga 
med psykisk ohälsa 

Det är viktigt att barn och unga som mår dåligt uppmärksammas 
tidigt, för att kunna få det stöd och den vård som behövs i ett så tidigt 
skede som möjligt. Barn och unga som erbjuds tidiga insatser har en 
mindre risk för att senare behöva insatser inom BUP eller social-
tjänsten.38 I utredningens samtal med olika berörda aktörer fram-
kommer att det ibland är oklart vilket ansvar vilken aktör har för att 
identifiera, utreda, ge tidiga insatser och eller behandla psykisk ohälsa 
av olika slag, vilket medför att barn riskerar att inte uppmärksammas i 
tid, hamna mellan stolarna eller att bollas mellan olika verksamheter. 
Problemet uppmärksammas även i delbetänkandet Börja med barnen! 
Sammanhållen god och nära vård för barn och unga (SOU 2021:34), 
där det framkommer att det saknas en helhetssyn på barnets hälsa 
och det finns brister i den somatiska vården kring hantering av psy-
kisk ohälsa liksom det finns brister i den psykiatriska vården att 
hantera kroppslig ohälsa. Det framgår att vården för barn och unga 
verkar i ett komplext och fragmentiserat system med flera huvud-

 
36 Bris. 2020. Hållbara liv, Om barnets rättigheter, barns uppväxtvillkor och samhällets ansvar, års-
rapport för 2019, rapport 2020:1. 
37 Bris. 2020. Hållbara liv, Om barnets rättigheter, barns uppväxtvillkor och samhällets ansvar, års-
rapport för 2019, rapport 2020:1; Folkhälsomyndigheten. 2018. Kortversion av Varför har den 
psykiska ohälsan ökat bland barn och unga i Sverige? Utvecklingen under perioden 1985–2014; 
Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och SKR. 2020. Begrepp inom området psykisk hälsa, 
version 2020. 
38 Bris. 2020. Hållbara liv, Om barnets rättigheter, barns uppväxtvillkor och samhällets ansvar, års-
rapport för 2019, rapport 2020:1; Folkhälsomyndigheten. 2018. Kortversion av Varför har den 
psykiska ohälsan ökat bland barn och unga i Sverige? Utvecklingen under perioden 1985–2014; 
Socialstyrelsen. 2017. Utvecklingen av psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna, Till och med 
2016. 
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män och vårdverksamheter som alla arbetar utifrån olika lagrum, 
uppdrag och förutsättningar.39 

Barn och unga beskriver i samtal till Bris att det är svårt att få den 
hjälp och stöd som de behöver och att det är svårt att få hjälp om 
hälso- och sjukvården gör bedömningen att de inte mår ”tillräckligt 
dåligt”. Barnen upplever att de bollas mellan olika aktörer, får vänta 
i vårdköer och vårdgivare har svårt med att se helheten kring barnet 
eller den unge. Barnen upplever även att informationen de får inte är 
tillräcklig och att de inte bereds möjlighet att vara delaktiga.40 

När det talas om tidiga insatser för barn och ungas psykiska hälsa 
är tillgänglighet ett centralt begrepp. Snabb tillgång till insatser under 
uppväxten är av särskild betydelse för att inte barnet eller ungdomen 
ska hämmas i sin utveckling genom till exempel inverkan på sociala 
relationer, skolprestation eller självbild. Det är viktigt att barn och 
unga får det stöd och den behandling som behövs vid lättare och 
medelsvår psykisk ohälsa för att förebygga en fördjupad problema-
tik. God tillgänglighet till stöd och behandling innefattar inte enbart 
kortare väntetider utan innefattar även perspektiven, lätt att hitta, 
lätt att kontakta, lätt att besöka, jämlika insatser och delaktighet.41 

7.3.1 Första linjens vård, primärvård för barn och unga 
med psykisk ohälsa 

Första linjen är de verksamheter som ska vara den instans som barn 
och unga som upplever psykisk ohälsa kan vända sig till i första hand, 
oavsett vad problemen beror på. Första linjen är ett primärvårds-
uppdrag som finns i alla regioner. Det övergripande syftet med första 
linjens vård är att kunna erbjuda tidiga insatser och stöd till barn och 
unga med psykisk ohälsa. Det saknas en tydlig beskrivning om vad 
som ska göras i olika verksamheter eller av olika huvudmän när det 
gäller första linjen. Utvecklingsarbete har pågått en längre tid för att 
nationellt fastställa och definiera vad första linjens vård för barn och 
unga med psykisk ohälsa ska innebära.42 

 
39 SOU 2021: 34. Börja med Barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga, 
s. 202–203. 
40 Bris. 2020. Hållbara liv, Om barnets rättigheter, barns uppväxtvillkor och samhällets ansvar, års-
rapport för 2019, rapport 2020:1. 
41 SKR, Uppdrag Psykisk Hälsa. 2018. Förstalinjeboken, Stödmaterial för första linjens arbete för 
barn och ungas psykiska hälsa. 
42 Socialstyrelsen. 2021. Kartläggning av första linjens verksamhet för barn och unga med psykisk 
ohälsa. 
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Kommuner och regioner har uppmanats att se över sina verksam-
heter och välja den modell för första linjen som passat den befintliga 
strukturen bäst. Detta arbetssätt har bidragit till att dagens organi-
sering av första linjen varierar mellan regioner såväl som inom län.43 

Verksamheten kan finnas på vårdcentraler, BUP, barn- och ung-
domsmedicinska mottagningar, elevhälsoenheter och inom social-
tjänsten, beroende på hur man lokalt valt att fördela ansvaret. Det är 
dock vanligast att första linjen finns organiserad inom primärvården.44 

Att organiseringen och ansvaret ser olika ut medför även att kom-
petensnivån varierar mellan första linjens mottagningar. En vård- eller 
hälsocentral med ett första linjeuppdrag har exempelvis lättare att 
knyta vårdcentralens medicinska kompetens till verksamheten, medan 
en första linjens verksamhet som organiseras under samma enhet som 
specialiserad vård (BUP) kan ha bättre förutsättningar att samverka 
med barn- och ungdomspsykiatrin. En verksamhet som exempelvis 
är samlokaliserad med socialtjänsten skulle lättare kunna få kontakt 
med socialtjänstens målgrupp, som ibland upplevs svår att nå och som 
annars kan riskera att få sämre tillgång till tidiga insatser vid psykisk 
ohälsa.45 

SKR tog 2018 fram ett stödmaterial, Förstalinjeboken – Stödmate-
rial för första linjens arbete med barn och ungas psykiska hälsa, i syfte 
att ge en samlad bild av vilka insatser första linjen kan eller skulle 
kunna erbjuda barn, unga och närstående. Fokus för stödmaterialet 
är att försöka identifiera vad första linjen kan göra (innehållet), utan 
att gå in på vilken aktör eller med vilken organisation det ska utföras. 
Stödmaterialet var till för att användas i lokala diskussioner om första 
linjens innehåll, resurs-, kompetens- och ansvarsfrågor samt att vara 
ett underlag vid framtagandet av nationella vägledningsdokument. 
Med stödmaterialet ville SKR bidra till att barn och unga och deras 
familjer får snabb och enkel tillgång till likvärdiga och bra insatser vid 
tidiga tecken på psykisk ohälsa.46 

Verksamhetsföreträdare inom förstalinjeverksamheter, med stöd 
av SKR arbetar med ett förslag till nationellt uppdrag för första lin-

 
43 Socialstyrelsen. 2021. Kartläggning av första linjens verksamhet för barn och unga med psykisk 
ohälsa. 
44 Socialstyrelsen. 2021. Kartläggning av första linjens verksamhet för barn och unga med psykisk 
ohälsa. 
45 Skriftligt underlag skickat från Uppdrag Psykisk Hälsa vid SKR. 
46 SKR. Uppdrag Psykisk Hälsa. 2018. Förstalinjeboken, Stödmaterial för första linjens arbete för 
barn och ungas psykiska hälsa. 
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jens hälso- och sjukvård för barn med psykiska besvär och lindriga 
psykiatriska tillstånd.47 

Det finns inget nationellt kunskapsunderlag som kan svara på om 
uppbyggnaden av första linjeverksamheter har avlastat BUP eller lett 
till kortare köer.48  

7.3.2 En väg in och regionala kontaktcenter 

Kontaktvägarna till första linjen för barn och unga med psykisk 
ohälsa varierar mellan regionerna. För att öka tillgängligheten till vård 
och stöd för barn och unga med psykisk ohälsa har några regioner 
arbetat för att bygga upp ett regionalt samarbete med en gemensam 
kontaktväg in till primärvården och den specialiserade barn- och 
ungdomspsykiatrin, En väg in.49 Enligt SKR:s nulägesbeskrivning 
finns i sex regioner En väg in etablerat, dit barn, unga eller föräldrar 
kan vända sig för en första kontakt när de söker hjälp. Tre regioner 
planerar för implementering av En väg in.50 

Syftet med En väg in är att ha en gemensam ingång till vården och 
att triagera mellan primärvården och specialistvården, så att den som 
söker får hjälp med att hitta rätt för sina besvär och kan få vård på 
rätt vårdnivå från början. Genom exempelvis ett telefonsamtal eller 
via digital kontakt till En väg in kan den som kontaktar vården få 
stöd eller rådgivning eller få direkt hjälp med bokning av besök i 
primärvården eller i den specialiserade vården (BUP).51 

Erfarenheter visar att det regiongemensamma arbetet med att eta-
blera arbetssättet En väg in i regionen tydliggör olika aktörers 
uppdrag och bidrar till ett minskat bollande av barn och unga mellan 
olika vårdnivåer. Det bidrar även till en samsyn kring de olika vård-
nivåernas uppdrag i organisationen. Utöver att de som arbetar inom 
primärvården respektive den specialiserade vården får ökad förstå-
else och samsyn om varandras uppdrag finns det även erfarenheter 

 
47 Skriftligt underlag skickat från Uppdrag Psykisk Hälsa vid SKR. Förslag – Nationellt uppdrag 
för första linjens hälso- och sjukvård för barns psykiska hälsa.  
48 Socialstyrelsen. 2021. Kartläggning av första linjens verksamhet för barn och unga med psykisk 
ohälsa. 
49 Socialstyrelsen. 2021. Kartläggning av första linjens verksamhet för barn och unga med psykisk 
ohälsa. 
50 SKR. 2021. Första linjen 2020. Nulägesbeskrivning av hälso- och sjukvårdens första linje för 
barn och ungas psykiska hälsa. 
51 Socialstyrelsen. 2021. Kartläggning av första linjens verksamhet för barn och unga med psykisk 
ohälsa. 
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av att bedömningen av barn och ungas behov av vård blir lika i regi-
onen när regionen arbetar med En väg in, det vill säga regionerna kan 
säkerställa en mer jämlik vård. Man upplever också att bedömning-
arna håller en hög nivå, då majoriteten av patienterna hamnar på rätt 
vårdnivå och får den hjälp de behöver.52 

I möte utredningen haft med företrädare som arbetar med En väg 
in beskrivs svårigheter med samverkan och ett behov av att hitta for-
mer för samverkan mellan första linjens hälso- och sjukvård, elevhälsan 
och övriga skolan. För att ännu bättre kunna möta upp mot barn och 
ungas behov av stöd och tidiga insatser vid psykisk ohälsa uttrycktes 
en vilja att på något sätt försöka öka samarbetet med elevhälsan och 
även socialtjänsten. Den problematik som lyftes var framför allt att 
det upplevs som svårt att få till önskvärda arbetssätt, samarbete och 
samverkan tillsammans över de olika huvudmännens verksamhets-
gränser på ett sätt som är förenligt med reglerna om sekretess och 
tystnadsplikt, trots att viljan finns hos professionen. Det har gjorts 
lokala försök för att utveckla arbetssätt och samarbete inom En väg 
in tillsammans med skolans elevhälsa. Elevhälsans medicinska insatser 
är inte en del av första linjen i någon region.53 

7.3.3 Specialiserad vård för barn och unga 
med psykisk ohälsa 

Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) är specialiserad vård för barn 
och unga upp till 18 år som behöver psykiatrisk vård. BUP har 
historiskt sett varit den verksamhet som i första hand mött barn och 
unga med psykisk ohälsa i vården oavsett svårighetsgrad. Barn med 
lättare problematik har mött och behandlats inom BUP samtidigt 
som verksamheten har varit och är den högsta vårdnivån för barn 
och unga med komplex och svår problematik. Enligt Socialstyrelsens 
kartläggning är BUP:s ansvarsområde att identifiera, förebygga, lindra 
och bota psykiska besvär hos barn i åldrarna 0–17 år. BUP ska erbjuda 
stöd och behandling för barn och ungas psykiska besvär. Om behov 

 
52 Socialstyrelsen. 2021. Kartläggning av första linjens verksamhet för barn och unga med psykisk 
ohälsa. 
53 SKR. 2021. Första linjen 2020. Nulägesbeskrivning av hälso- och sjukvårdens första linje för 
barn och ungas psykiska hälsa. 
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uppstår ska BUP initiera kontakt med annan verksamhet. BUP ska 
även erbjuda konsultation till primärvårdsnivån.54 

Det finns en uppfattning inom barn- och ungdomspsykiatrin att 
verksamhetens uppdrag borde beskrivas då det funnits olika förvänt-
ningar som inte ansetts förenliga med att BUP är dimensionerad och 
organiserad på specialistnivån inom hälso- och sjukvården. BUP 
upplevs vara en verksamhet som många vill samverka med, samtidigt 
som BUP i de flesta regioner är en liten verksamhet.55 SKR inledde 
ett arbete för att ta fram en nationell uppdragsformulering för BUP 
tillsammans med verksamhetsföreträdare för BUP och Svenska Fören-
ingen för Barn- och Ungdomspsykiatri (SFBUP). Tillsammans togs 
en beskrivning av BUP:s uppdrag fram, och enligt beskrivningen är 
svensk barn- och ungdomspsykiatris uppdrag att erbjuda insatser på 
specialistnivå. Insatserna ska ges till barn och unga upp till 18 år med 
medelsvåra till svåra psykiatriska tillstånd och där funktionsnivån i 
vardagen är påverkad. Insatserna ska utgå från vetenskap och beprö-
vad erfarenhet och bygga på barnpsykiatrisk diagnostik. Insatserna 
ska bestå av bedömning, utredning eller behandling av såväl akuta 
som icke akuta tillstånd. BUP ska samverka med vårdgrannar gäl-
lande barnpsykiatriska frågeställningar.56 

7.3.4 Elevhälsans uppdrag och roll 

Elevhälsa ska finnas för elever i förskoleklass, grundskolan, grundsär-
skolan, sameskola, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesär-
skolan. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala 
och specialpedagogiska insatser. (2 kap. 25 § första stycket skollagen 
[2010:800]) 

För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det 
finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. 
Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan kompetens att 
elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses. (2 kap. 
25 § andra stycket skollagen) Regleringen innehåller alltså krav på 
vilka personalkategorier som ska ingå i elevhälsan. Den inskränker 

 
54 Socialstyrelsen. 2021. Kartläggning av första linjens verksamhet för barn och unga med psykisk 
ohälsa. 
55 SKR. Uppdrag Psykisk Hälsa. 2017. Hur mår BUP? En nulägesbeskrivning av barn- och ung-
domspsykiatrin i Sverige inhämtad av Uppdrag Psykisk Hälsa. 
56 Skriftligt underlag skickat från Uppdrag Psykisk Hälsa vid SKR. 
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dock inte huvudmännens möjlighet att organisera sin elevhälsa efter 
lokala behov och förutsättningar, utan det är huvudmannen som av-
gör omfattningen av och inriktningen på personalens sammansätt-
ning och kompetens.57 

Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande och 
den ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål (2 kap. 
25 § första stycket skollagen). Elevhälsan får anlitas för enkla sjuk-
vårdsinsatser, till exempel omplåstring eller preliminära bedömningar 
vid smärre olyckor i skolans verksamhet (2 kap. 28 § skollagen).58 Där-
utöver ska elever erbjudas hälsobesök (2 kap. 27 § skollagen). 

En kommun, en region, staten eller en enskild kan vara huvudmän 
för skolan (2 kap. 2–5 §§ skollagen). Ansvaret för elevhälsan ser olika 
ut beroende på hur skolhuvudmannen väljer att organisera elev-
hälsan, exempelvis om skolhuvudmannen bedriver elevhälsan i egen 
regi, lägger ut den på entreprenad hos en enskild utförare eller i sam-
verkan lämnar över ansvaret för elevhälsans medicinska insatser till 
en kommun eller region. 

Den som är vårdgivare för sådan hälso- och sjukvård som bedrivs 
inom elevhälsan, vilket alltså beror på hur huvudmannen valt att orga-
nisera elevhälsan, omfattas bland annat av regler i hälso- och sjuk-
vårdslagen (2017:30), HSL, patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, 
och patientdatalagen (2008:355), PDL (1 kap. 1 § HSL, 1 kap. 1 § 
PSL och 1 kap. 1 § PDL). 

7.4 Nationell samverkan 

7.4.1 Nationella kunskapsstöd 

Inom området psykisk hälsa har fem nationella vård- och insats-
program tagits fram: 

1. Adhd. 

2. Depression och ångestsyndrom. 

3. Missbruk och beroende. 

4. Schizofreni och liknande tillstånd. 

 
57 Prop. 2009/10:165. Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet, s. 657. 
58 Prop. 2009/10:165. Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet, s. 658. 
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5. Självskadebeteende.59 

Vård- och insatsprogrammen bygger på nationella riktlinjer och 
andra kunskapssammanställningar och syftar till att tillgängliggöra 
befintlig evidens och erfarenhetsbaserad kunskap på ett användar-
vänligt sätt som är anpassat efter olika yrkesgruppers och personals 
behov i eller inför mötet med patient och brukare. Till skillnad från 
de nationella riktlinjerna som riktar sig till beslutsfattare är vård- och 
insatsprogrammen anpassade till professionen med fokus på hur en 
insats utförs. Vård- och insatsprogrammen innehåller samlad kunskap 
för såväl specialistpsykiatri, primärvård, socialtjänst som skola. Målet 
är att vård- och insatsprogrammen ska vara ett gemensamt kun-
skapsunderlag gällande hela processen för dessa verksamheter och att 
det ska ge ökade förutsättningar för mer likvärdiga insatser utifrån en 
helhetssyn samt ökad förståelse och samsyn mellan verksamheter.60 

De nationella vård- och insatsprogrammen tas fram av en nationell 
arbetsgrupp (NAG) inom ramen för det nationella programområdet 
(NPO) för psykisk hälsa som är en del av Nationellt system för 
kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.61 NPO för psykisk hälsa 
omfattar såväl barn och ungas som vuxnas och äldres psykiska hälsa.62 
I arbetsgruppen ingår tolv deltagare – en representant från varje sjuk-
vårdsregion och en representant för kommunerna inom sjukvårds-
regionernas geografiska område.63 Processen för framtagandet av ett 
vård- och insatsprogram innebär att deltagarna i arbetsgruppen enga-
gerar experter, chefer och medarbetare i verksamheter i sin sjukvårds-
region samt företrädare från professions- och brukarorganisationer. 
Förhoppningen är att arbetssättet ska underlätta implementeringen 
av vård- och insatsprogrammen. Den gemensamma nationella pro-
cessen för att ta fram vård- och insatsprogrammen förväntas inne-
bära en resurseffektivisering jämfört med att regioner och kom-

 
59 SKR. Uppdrag Psykisk Hälsa för Nationellt programområde psykisk hälsa. Nationella vård- 
och insatsprogram, https://vardochinsats.se/, uttag 2022-03-13. 
60 SKR. Uppdrag Psykisk Hälsa. Nationella vård- och insatsprogram, www.uppdragpsykiskhalsa.se/ 
kunskapsutbyte/arbetsgang-for-arbetsgruppen/, uttag 2022-03-13 och SKR, Uppdrag Psykisk 
Hälsa för Nationellt programområde psykisk hälsa. Nationella vård- och insatsprogram, Om pro-
grammen, https://vardochinsats.se/om-programmen/, uttag 2022-03-13. 
61 SKR. Uppdrag Psykisk Hälsa för Nationellt programområde psykisk hälsa. Nationella vård- 
och insatsprogram, Om programmen, https://vardochinsats.se/om-programmen/, uttag 2022-03-13. 
62 SKR. Uppdrag Psykisk Hälsa. Nationellt programområde psykisk hälsa, 
www.uppdragpsykiskhalsa.se/kunskapsutbyte/, uttag 2022-03-13. 
63 SKR. Uppdrag Psykisk Hälsa. Nationella arbetsgrupper, www.uppdragpsykiskhalsa.se/ 
kunskapsutbyte/programarbete-och-arbetsgrupper/, uttag 2022-03-13. 
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muner gör samma kunskapssammanställning regionalt eller lokalt. 
Processen för att ta fram ett vård- och insatsprogam är ungefär ett 
år lång.64 

Ett annat nationellt kunskapsstöd som också tas fram inom 
Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård är per-
soncentrerade och sammanhållna vårdförlopp. Syftet med person-
centrerade och sammanhållna vårdförlopp är att öka jämlikheten, 
effektiviteten och kvaliteten i vården utan att det medför onödig 
administrativ börda för sjukvårdspersonal. Syftet är också att pati-
enter ska uppleva en mer välorganiserad och helhetsorienterad pro-
cess utan onödig väntetid i samband med utredning och behandling. 
De personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen kan involvera 
primärvården, inklusive den kommunala hälso- och sjukvården, och 
innefatta den specialiserade vården.65 

De personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen gäller olika 
sjukdomsområden. För närvarande finns ett personcentrerat och sam-
manhållet vårdförlopp inom psykisk ohälsa, schizofreni – första-
gångsinsjuknande.66 

Regeringen har sedan några år, genom överenskommelser med 
SKR, stött framtagandet av och regionernas implementering av per-
soncentrerade och sammanhållna vårdförlopp. För 2022 finns en över-
enskommelse mellan staten och SKR om sammanhållen, jämlik och 
säker vård som bland annat innehåller en del om personcentrerade 
och sammanhållna vårdförlopp. I överenskommelsen anges och klar-
görs bland annat kriterier för de personcentrerade och sammanhållna 
vårdförloppen, ansvarsfördelning och hur införande, rapportering och 
uppföljning ska ske. Av de medel som går till de personcentrerade 
sammanhållna vårdförloppen via överenskommelsen (190 miljoner 
kronor) går en knapp tredjedel (60 miljoner kronor) till att ta fram nya 
personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp medan knappt 
60 procent av medlen ska gå till implementering i regionerna (112,5 mil-
joner kronor) under 2022. Resterande medel ska gå till SKR för att 
stödja och koordinera det nationella gemensamma arbetet samt upp-

 
64 SKR, Uppdrag Psykisk Hälsa. Nationella vård- och insatsprogram, www.uppdragpsykiskhalsa.se/ 
kunskapsutbyte/arbetsgang-for-arbetsgruppen/, uttag 2022-03-13. 
65 Sammanhållen, jämlik och säker vård 2022, Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kom-
muner och Regioner. 
66 Sveriges regioner i samverkan. Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Vårdförlopp, vårdprogram och 
riktlinjer, https://nationelltklinisktkunskapsstod.se/vardprogramochvardforlopp, uttag 2022-
03-13. 
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följning av detta och samarbete med myndigheter och andra rele-
vanta aktörer.67 

7.4.2 Framtagande av en ny nationell strategi inom området 
psykisk hälsa och suicidprevention 

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har sedan juli 2020 ett 
regeringsuppdrag om att ta fram en ny strategi inom området psy-
kisk hälsa och suicidprevention. Regeringen gav ytterligare 23 myn-
digheter i uppdrag att medverka i arbetet med framtagandet av stra-
tegin. Framtagandet av den nationella strategin ska ske i samråd med 
olika aktörer i olika steg, däribland andra berörda myndigheter så-
som Barnombudsmannen och länsstyrelserna, patient-, brukar- och 
anhörigorganisationer, SKR, kommuner och regioner, de nationella 
programområdena (NPO), de regionala samverkans- och stödstruk-
turerna (RSS), civila samhället, forskarsamhället och de nationella 
minoriteterna.68 

De medverkande myndigheterna har 1 september 2021 redovisat 
sin analys av området utifrån sina verksamhetsområden innehållande 
följande delar: 

• prioriterade områden för den kommande strategin, 

• vilka målgrupper som berörs av den kommande strategin, 

• vilka utvecklingsområden inom den egna verksamheten som har 
identifierats.69 

De enskilda analyserna ska tillsammans med underlag från andra 
aktörer lägga grunden för en gemensam analys av området, samord-
nad av Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.70 

Vid framtagandet av strategin ska god, jämlik och jämställd psy-
kisk hälsa i hela befolkningen vara grundläggande utgångspunkter. 
Av regeringsbeslutet framgår att särskilt fokus bör riktas mot det 

 
67 Sammanhållen, jämlik och säker vård 2022, Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kom-
muner och Regioner. 
68 Regeringsbeslut S2020/06171/FS. Uppdrag att inkomma med underlag inför en kommande 
nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention. 
69 Regeringsbeslut S2020/06171/FS. Uppdrag att inkomma med underlag inför en kommande 
nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention.  
70 Regeringsbeslut S2020/06171/FS. Uppdrag att inkomma med underlag inför en kommande 
nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention. 
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främjande och förebyggande arbetet i alla sektorer och på alla sam-
hällsnivåer. I arbetet ska jämställdhetsperspektivet liksom barnrätts-
perspektivet, ungdomsperspektivet och funktionshinderperspektivet 
beaktas. Vidare framgår att särskild hänsyn bör tas till de grupper som 
löper störst risk att utveckla psykisk ohälsa eller att begå självmord. 
Som exempel anges barn och unga, unga som varken arbetar eller 
studerar, personer med funktionsnedsättningar, äldre och hbtq-per-
soner. Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen ska slutredovisa 
uppdraget till regeringen senast 1 september 2023. Slutredovisningen 
ska innehålla ett samlat förslag till strategi med mål, prioriteringar och 
indikatorer för uppföljning. Syftet är att ge regeringen ett underlag 
inför det fortsatta arbetet och skapa förutsättningar för att utveckla 
insatserna inom området psykisk hälsa och suicidprevention.71 

7.5 Målsättning om en förstärkt vårdgaranti inom 
barn- och ungdomspsykiatri 

För barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) finns det sedan 2011 en 
målsättning om en förstärkt vårdgaranti som innebär att barn och 
ungdomar inte ska behöva vänta längre än 30 dagar på en första 
bedömning samt ytterligare 30 dagar till en fördjupad utredning eller 
behandling. Målsättningen är inte lagstadgad utan formulerad i över-
enskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR).72 Målet med satsningen är att öka tillgängligheten inom den 
specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin och att alla regioner, 
utöver de grundläggande kraven i den nationella vårdgarantin inom 
den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin, ska kunna erbjuda 
tid för bedömning inom högst 30 dagar och därefter beslutad för-
djupad utredning eller behandling inom högst 30 dagar.73 Precis som 
den lagstadgade vårdgarantin innebär målsättningen om en förstärkt 
vårdgaranti inom BUP inte en rättighet att få vård. Den anger heller 
inte vilken vård som ska ges eller hur prioriteringar ska ske. 

 
71 Regeringsbeslut S2020/06171/FS. Uppdrag att inkomma med underlag inför en kommande 
nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention. 
72 Dir. 2020:81. Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården. 
73 Överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om en förstärkt 
vårdgaranti för insatser till barn och unga med psykisk ohälsa. Överenskommelse för 2009. 
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7.5.1 Bakgrund till införandet av målsättningen om 
en förstärkt vårdgaranti inom BUP 

I slutbetänkandet Ambition och ansvar – Nationell strategi för utveck-
ling av samhällets insatser till personer med psykiska sjukdomar och 
funktionshinder (SOU 2006:100) föreslog Nationell psykiatrisamord-
ning (S 2003:09) en förstärkt vårdgaranti för barn- och ungdoms-
psykiatrin.74 

I juni 2007 ingick staten och SKR en överenskommelse där SKR 
åtog sig att genomföra ett projekt i syfte att kartlägga förutsättning-
arna för en förstärkt vårdgaranti inom BUP. I rapporten, Tillgäng-
lighet till insatser för att möta psykisk ohälsa hos barn och ungdomar, 
som SKR lämnade till regeringen i december 2007, konstaterade 
SKR att tillgängligheten till BUP var bristfällig på många håll i landet 
och att det var stora regionala skillnader. Vårdgarantins gränser, som 
vid den tiden var fastslagna i en överenskommelse, med en väntetid 
på högst tre månader för besök och bedömning och ytterligare tre 
månader för behandling ansågs vara en orimligt lång väntetid för barn 
och unga med psykisk ohälsa. SKR ansåg att en förstärkt vårdgaranti 
tillsammans med enhetliga medicinska indikationer och ett systema-
tiskt förbättringsarbete, på sikt skulle kunna skapa en god tillgäng-
lighet med rätt vård i rimlig tid. Förändringsarbetet behövde enligt 
SKR ha en långsiktig prägel och motsvaras av tillgång till personal 
med adekvat kompetens och tillräckliga resurser för att göra skillnad 
i verkligheten.75 

SKR föreslog en målsättning om en förstärkt vårdgaranti för barn 
och unga med psykisk ohälsa som innebar att en första bedömning 
inom den specialiserade vården skulle ges inom högst 30 dagar och 
att en fördjupad utredning eller behandling skulle ges inom ytter-
ligare högst 30 dagar. SKR bedömde dock att det utifrån resurserna 
och kompetensen som fanns i barnpsykiatrin inte var rimligt att 
införa en målsättning om 30 dagar för både första bedömning och 
utredning eller behandling inom ett år. SKR gjorde bedömningen att 
målvärdet 30 dagar för första bedömning var rimligt att nå efter ett 
år, medan målsättningen om 30 dagar för fördjupad utredning eller 
behandling först kunde nås 2011.76 

 
74 SOU 2006:100. Ambition och ansvar, Nationell strategi för utveckling av samhällets insatser 
till personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder, s. 392–393. 
75 SKR. 2007. Tillgänglighet till insatser för att möta psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. 
76 SKR. 2007. Tillgänglighet till insatser för att möta psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. 
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I rapporten från 2007 drar SKR en rad slutsatser, bland annat 
följande: 

• Barn- och ungdomars psykiska hälsa är ett prioriterat område. 
Det krävs både generella förebyggande insatser och riktade in-
satser grundade på enskilda behov. 

• För att nå en ökad tillgänglighet till barnpsykiatrin behövs ett 
helhetstänk och samverkan mellan olika aktörer, däribland skola, 
elevhälsovård, barnhälsovård, socialtjänst och primärvård. Hela 
kedjan måste optimeras. Arbete med att integrera instanserna på-
går på flera ställen. 

• Barnpsykiatrins uppdrag skiljer sig åt över landet och det finns 
behov av att uppdraget tydliggörs. Utöver uppdraget till barnpsy-
kiatrin behövs tydliga uppdrag för övriga aktörer som ska ansvara 
för det som inte ligger inom BUP. 

• Första linjens vård behöver ha kompetens och resurser för att ta 
hand om de insatser som inte kräver specialistinsatser. 

• Personalresurser med rätt kompetens är en förutsättning för att 
nå en ökad tillgänglighet. Metodutveckling behövs för snabbare 
bedömningar och effektivare insatser. 

• Det finns behov av nationell samverkan och samordning mellan 
regioner. Uppföljning och kvalitetsgranskning måste utvecklas 
både lokalt och nationellt.77 

Rapporten kom att leda fram till en överenskommelse 2009 mellan 
SKR och staten om en målsättning om en förstärkt vårdgaranti för 
insatser till barn och unga med psykisk ohälsa. I överenskommelsen 
framhölls betydelsen av att barn och ungdomar med psykisk ohälsa 
får hjälp i så tidigt skede som möjligt, eftersom det kan påverka deras 
fortsatta utveckling. En förbättring av tillgängligheten inom BUP 
bedömdes därför vara mycket angelägen. 78 

Målet med den förstärkta vårdgarantin var att öka tillgängligheten 
inom den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin och att alla 
regioner, utöver de grundläggande kraven i den nationella vårdgaran-
tin, senast 2011, inom den specialiserade barn- och ungdomspsykia-

 
77 SKR. 2007. Tillgänglighet till insatser för att möta psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. 
78 Överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om en förstärkt 
vårdgaranti för insatser till barn och unga med psykisk ohälsa. Överenskommelse för 2009. 
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trin, skulle kunna erbjuda tid för bedömning inom högst 30 dagar 
och därefter beslutad fördjupad utredning eller behandling inom 
högst 30 dagar.79 

I överenskommelsen konstaterades att regionerna behövde se 
över hur insatser för barn- och ungdomar med psykiska ohälsa och 
psykisk sjukdom erbjöds och gjordes tillgängliga för att nå målet. 
För att kunna möta ohälsan på tidigast möjliga nivå i sjukvårdssy-
stemet ansåg parterna att en första linjens vård och omsorg för barn 
och ungdomar med psykisk ohälsa och psykiska sjukdomar behövde 
utvecklas för att erbjuda åtgärder och behandling som inte kräver 
specialiserad vård. En tillgänglig första linje bedömdes ge förutsätt-
ningar för BUP att erbjuda korta väntetider för barn- och ungdomar 
med svårare och mer komplicerade behov. Ytterligare åtgärder som 
framhölls för att nå en ökad tillgänglighet var kompetensutveckling 
och implementering av kunskapsbaserade metoder på alla nivåer, tyd-
liggörande av aktörernas uppdrag samt samordning av insatser från 
kommuner och regioner.80 

Målsättningen om den förstärkta vårdgarantin inom BUP har 
därefter ingått som en del av överenskommelserna om fortsatta in-
satser för att förbättra patienters tillgänglighet till hälso- och sjuk-
vård under 2010–2012 och överenskommelserna om ökad tillgäng-
lighet i hälso- och sjukvården 2020–2022 samt överenskommelserna 
om stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2013–2015, 
2018 och 2019. Åren 2016 och 2017 fanns däremot ingen överens-
kommelse om en målsättning om en förstärkt vårdgaranti inom BUP. 
För mer information om respektive överenskommelse se avsnitt 7.6.1 
och bilaga 6. 

7.6 Statliga satsningar för att förbättra 
tillgängligheten till BUP och tillgängligheten 
generellt för barn och unga med psykisk ohälsa 

Sedan 1995 har flera statliga satsningar genomförts inom området 
psykisk hälsa. Nedan beskriver utredningen kortfattat de huvudsak-
liga satsningar som gjorts kopplade till målsättningen om en förstärkt 

 
79 Överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om en förstärkt 
vårdgaranti för insatser till barn och unga med psykisk ohälsa. Överenskommelse för 2009. 
80 Överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om en förstärkt 
vårdgaranti för insatser till barn och unga med psykisk ohälsa. Överenskommelse för 2009. 
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vårdgaranti inom BUP och tillgänglighet till BUP, samt kort även 
andra tillgänglighetsatsningar för barn och unga med psykisk ohälsa 
under 2016–2022. I bilaga 6 finns motsvarande beskrivning av sats-
ningarna under 2007–2015. 

7.6.1 Statliga satsningar för perioden 2016–2022 

2016–2019 – en ny strategi för området psykisk hälsa 

År 2015 utarbetade regeringen en ny strategi för arbetet inom om-
rådet psykisk hälsa för perioden 2016–2020. Strategin utgjorde grun-
den för kommande överenskommelser om stöd till riktade insatser 
inom området psykisk hälsa. Senare enades parterna om att strategin 
även skulle ange inriktningen för arbetet under perioden 2021–2022 
till dess att en ny strategi kommer på plats.81 

Följande fem fokusområden pekades ut som centrala för arbetet 
i regeringens strategi för området: 

1. insatser för att förebygga psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa, 

2. tidiga, tillgängliga insatser, 

3. utsatta grupper, 

4. delaktighet och rättigheter, 

5. ledarskap och organisation.82 

Varje fokusområde omfattade personer i alla åldrar. I stället för att 
förbättra specifika områden av psykisk ohälsa genom målprestatio-
ner var ambitionen med överenskommelserna 2016–2018 att skapa 
både förutsättningar och en bra grund för ett långsiktigt utveck-
lingsarbete på området psykisk hälsa där olika aktörer skulle ta ett 
gemensamt ansvar. Staten övergick nu från detaljstyrning till så kal-
lad tillitsstyrning. Styrningen innebar att kommuner och regioner 
fick frihet och ansvar att använda sina stimulansmedel utifrån en 
egen behovsanalys och utifrån insatser som de själva bedömde bäst 
svara mot behoven i kommunerna och regionerna. För att få ta del 

 
81 Insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2021–2022, Överenskommelse mel-
lan staten och Sveriges Kommuner och Regioner. 
82 Socialstyrelsen. 2019. Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa, Uppföljning och 
analys av överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 2016–2018, 
Slutrapport. 
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av medlen ställdes nu krav på regionerna att inkomma med analyser, 
målsättningar och handlingsplaner (2016–2018) samt redogörelser 
för hur resurser som erhållits använts. En annan viktig förändring 
var att inriktningen på psykisk ohälsa i stället ändrades till psykisk 
hälsa, vilket innebar en omställning till ett bredare arbete inom om-
rådet som omfattar både psykisk hälsa och psykisk ohälsa. I strategin 
betonas därför vikten av att ha en helhetssyn och att arbeta med att 
främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa, liksom att ge be-
handlande och stödjande insatser för personer som redan har drab-
bats av psykisk ohälsa.83 

År 2016 och 2017 fanns ingen överenskommelse om en målsätt-
ning om en förstärkt vårdgaranti inom BUP. I och med den tillits-
baserade styrformen var det inte lika tydligt specificerat vad statens 
stimulansmedel skulle användas till. 150 miljoner kronor per år av-
sattes till regionerna för att stimulera nya och rusta nya initiativ för 
att nå barn och unga genom överenskommelserna om stöd till riktade 
insatser inom området psykisk hälsa 2016 respektive 2017. Det kunde 
exempelvis handla om självinläggningsprojekt, första linjens psy-
kiatri och tvärprofessionell samverkan mellan huvudmän och verk-
samheter som möter barn och unga med psykisk ohälsa som vårdas 
utanför det egna hemmet.84 För att förstärka BUP och utveckla första-
linjeinsatser för psykiska symtom i primärvården tillfördes ytter-
ligare 100 miljoner kronor i vårändringsbudgeten för 2017.85 

I överenskommelsen om insatser inom området psykisk hälsa 
2018 uttrycktes att målsättningen om en förstärkt vårdgaranti inom 
BUP skulle gälla. Satsningen på att stimulera nya initiativ för att nå 
barn och unga kvarstod. Det framgick att satsningen gällde ökad 
tillgänglighet och förstärkning av stöd bland annat riktat till BUP 
och första linjens vård. Vidare angavs att förutsättningarna och 
organisationerna såg olika ut i landet, varför de lokala behoven fick 
styra prioriteringen av hur medlen (250 miljoner) användes. Det 
poängterades att tillgängligheten för barn och unga med psykisk 
ohälsa skulle komma att följas extra noga och redovisningskrav rela-

 
83 Socialstyrelsen. 2019. Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa, Uppföljning och 
analys av överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 2016–2018, 
Slutrapport. 
84 Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016, Överenskommelse mellan staten och 
Sveriges Kommuner och Landsting 2016 och Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 
2017, Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting. 
85 Insatser inom psykisk hälsa-området 2018, Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kom-
muner och Landsting. 
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terat till måluppfyllelsen av målsättningen om en förstärkt vård-
garanti inom BUP ingick i handlingsplanen.86 

År 2019 avsattes 250 miljoner kronor till regionerna för insatser 
som skulle syfta till att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga 
samt att säkerställa att barn och unga med psykisk ohälsa skulle få 
tidig och effektiv vård och behandling. Av skrivningarna framgick 
att målet för tillgänglighet var att vårdgarantin inom primärvården 
skulle uppfyllas för barn och unga med psykisk ohälsa. Ytterligare 
380 miljoner kronor avsattes till regionerna 2019 för insatser som 
syftade till att korta köerna och att uppnå målsättningen om en för-
stärkt vårdgaranti inom BUP.87  

2020–2022 – fortsatta överenskommelser och nytt strategiarbete 

År 2019 ingick SKR och staten en överenskommelse om en ny upp-
daterad kömiljard. Överenskommelsen syftade till att åstadkomma 
förnyad kraft i arbetet med att förbättra tillgängligheten. Parterna 
var överens om att det krävdes ett bredare synsätt och att fler mål-
sättningar skulle inkluderas än enbart vad som ingår i vårdgarantin 
och att kömiljarden så småningom skulle kunna omfatta hela vård-
kedjan, i enlighet med Januariavtalet. I överenskommelsen om ökad 
tillgänglighet i hälso- och sjukvården för 2020 gjordes därmed an-
passningar för att åstadkomma detta. Måluppfyllnad av målsätt-
ningen om en förstärkt vårdgaranti inom BUP kopplades återigen 
till prestationsbaserad ersättning inom denna överenskommelse.88 
294 miljoner kronor avsattes till dessa prestationskrav, men presta-
tionskraven ströks i mars 2020 på grund av covid-19-pandemin och 
stimulansmedel (300 miljoner kronor) betalades i stället ut utan krav 
på prestation, se bilaga 6. Dessutom var 80 miljoner kronor öron-
märkta till BUP i en andra del av överenskommelsen som handlade 
om strategiskt utvecklingsarbete och förbättrad väntetidsstatistik.89 

Därtill avsattes 370 miljoner kronor att användas till insatser i 
vårdkedjan som syftade till att korta köerna inom BUP och första 

 
86 Insatser inom psykisk hälsa-området 2018, Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kom-
muner och Landsting. 
87 Överenskommelse inom området psykisk hälsa 2019. Överenskommelse mellan staten och SKR. 
88 Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2020, Överenskommelse mellan staten och Sveriges 
Kommuner och Regioner. 
89 Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2020, Överenskommelse mellan staten och Sveriges 
Kommuner och Regioner och Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2020, Tilläggsöverens-
kommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner. 
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linjens vård genom överenskommelsen om insatser inom området 
psykisk hälsa 2020. Det framgår i överenskommelsen att ett syfte 
med att stärka första linjens vård, var att minska köerna till BUP och 
att minska behovet av insatser i specialiserad vård genom att tidigt 
möta den psykiska ohälsan bland barn och unga. I överenskom-
melsen angavs tre övergripande syften med överenskommelsen: 

1. Stödja ett fortsatt utvecklingsarbete utifrån de lokala och regio-
nala handlingsplaner som tagits fram i enlighet med 2016–2018 års 
överenskommelser. 

2. Bidra till bättre förutsättningar för regioner och kommuner att 
arbeta utifrån bästa tillgängliga kunskap. 

3. Initiera eller utveckla särskilda vårdformer och effektiva mål-
gruppsanpassade insatser för att förebygga psykisk ohälsa och 
öka tillgängligheten och kvaliteten i vården för de som redan har 
drabbats.90 

I juli 2020 gav regeringen Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen 
i uppdrag att ta fram ett underlag inför en ny strategi inom området 
psykisk hälsa och suicidprevention. Slutredovisning ska ske senast 
1 september 2023, se avsnitt 7.4.2 för mer information om uppdra-
get. I avvaktan på att den nya strategin är på plats har parterna enats 
om att den befintliga strategin och de tre övergripande syftena som 
fastlades i 2020 års överenskommelse om insatser inom området 
psykisk hälsa skulle användas som inriktning även för överenskom-
melserna under perioden 2021–2022.91 

Statens satsningar inom området tillgänglighet för barn och unga 
med psykisk ohälsa för 2021 liknade de för 2020. Totalt var 190 mil-
joner kronor avsatta till att fördelas via en prestationsbaserad modell 
kopplad till målsättningen om en förstärkt vårdgaranti inom BUP i 
överenskommelsen om en ökad tillgänglighet till hälso- och sjuk-
vården. I samma överenskommelse var ytterligare 190 miljoner kro-
nor öronmärkta till BUP i överenskommelsens andra del om strate-

 
90 Insatser inom området psykisk hälsa, Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner 
och Regioner (SKR) 2020. 
91 Insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2021–2022, Överenskommelse mel-
lan staten och Sveriges Kommuner och Regioner. 



95/22 Svar på remiss - Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22)  - KS2022/1251-2 Svar på remiss - Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22)  : SOU 2022_22 Vägen till ökad tillgänglighet.pdf

SOU 2022:22 Barn och ungas psykiska hälsa 

411 

giskt utvecklingsarbete och förbättrad väntetidsstatistik.92 Dessutom 
avsattes 370 miljoner kronor till insatser i vårdkedjan som syftade till 
att korta köerna inom BUP och första linjens vård till regionerna 
inom överenskommelsen om insatser inom området psykisk hälsa 
och suicidprevention 2021–2022.93 En tilläggsöverenskommelse har 
senare tecknats som innebär att 370 miljoner kronor även är avsatta 
för samma ändamål under 2022.94 I tillgänglighetsöverenskommel-
sen för 2022 är knappt 302 miljoner kronor avsatta att fördelas via 
en prestationsbaserad modell kopplad till målsättningen om en för-
stärkt vårdgaranti inom BUP. I överenskommelsens andra del om 
strategiskt utvecklingsarbete och rapportering till väntetidsdatabasen 
är ytterligare 80 miljoner kronor öronmärkta särskilt till att förkorta 
köerna till BUP.95 

Under samtliga år som staten tillämpat nuvarande strategi för 
psykiatriområdet har medel inom ramen för överenskommelser om 
psykisk hälsa även avsatts till ungdomsmottagningar för att främja 
psykisk hälsa och motverka psykisk ohälsa, totalt 820 miljoner kro-
nor under 2016–2021 samt ytterligare 150 miljoner kronor 2022. Med-
len till ungdomsmottagningarna har utbetalats till den aktör som 
regionen och länets kommuner anger som mottagare. I senare års över-
enskommelser är det tydligare formulerat att en ökad tillgänglighet 
till ungdomsmottagningar, som kan vara en del av första linjens vård, 
kan leda till ökad tillgänglighet till BUP.96 

 
92 Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2021, Överenskommelse mellan staten och Sveriges 
Kommuner och Regioner och Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2021, Tilläggsöverens-
kommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner. 
93 Insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2021–2022, Överenskommelse mel-
lan staten och Sveriges Kommuner och Regioner. 
94 Insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2022, Tilläggsöverenskommelse mel-
lan staten och Sveriges Kommuner och Regioner. 
95 Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2022, Överenskommelse mellan staten och Sveriges 
Kommuner och Regioner. 
96 Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016, Överenskommelse mellan staten och 
Sveriges Kommuner och Landsting 2016; Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 
2017, Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting; Insatser inom psy-
kisk hälsa-området 2018, Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Lands-
ting; Överenskommelse inom området psykisk hälsa 2019. Överenskommelse mellan staten och 
SKR; Insatser inom området psykisk hälsa, Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kom-
muner och Regioner (SKR) 2020; Insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 
2021–2022, Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner; Insatser inom 
området psykisk hälsa och suicidprevention 2022, Tilläggsöverenskommelse mellan staten och 
Sveriges Kommuner och Regioner. 
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7.6.2 Prestationsbaserad ersättning kopplad till 
målsättningen om en förstärkt vårdgaranti inom BUP 

Som framgår av avsnitt 7.6.1 samt i bilaga 6 har målsättningen om en 
förstärkt vårdgaranti inom BUP under flera år från och med 2009 
varit kopplad till prestationsmedel. Det innebär att medel har för-
delats i efterhand till de regioner som uppfyllt kraven för såväl vänte-
tider som kraven på inrapportering till väntetidsdatabasen. Kraven 
på inrapportering har främst handlat om svarsfrekvens och att rappor-
teringen skulle göras enligt gällande riktlinjer och rutiner. Fördelningen 
av medlen mellan de regioner som uppnått kraven har skett i relation 
till deras invånarantal. 

Villkoren för de prestationsbaserade statsbidragen har reglerats 
genom årliga överenskommelser mellan staten och SKR där kraven 
för måluppfyllelse fastställts, se bilaga 6 för prestationskraven för 
2009–2015 respektive 2020–2022. 

7.6.3 Summering av statliga medel avsatta till området 
under 2007–2021 

Som framgår av avsnitten ovan och bilaga 6 varierar den totala sum-
man medel som staten avsatt till regionerna för att uppnå målsätt-
ningen om en förstärkt vårdgaranti inom BUP samt för att förbättra 
tillgängligheten för barn och unga med psykisk ohälsa utifrån hur 
området avgränsas och vilka insatser som räknas in. Utöver de sats-
ningar som beskrivs i avsnitt 7.6.1 för 2016–2022 och i bilaga 6 för 
2007–2015 finns ytterligare generella satsningar som kan gälla även 
barn och unga, samt andra specifika insatser som inte haft samma till-
gänglighetsfokus. Exempel på sådana insatser är självskadebeteende-
projekt, samordnade individuella planer och insatser för att förbättra 
vård och behandling av traumatiserade asylsökande. Med beskriv-
ningen har utredningen försökt att ringa in och ge en bild av tillgäng-
lighetssatsningarna för barn och unga inom området, men gräns-
dragningarna är inte alltid självklara. 

Utifrån informationen i avsnitt 7.6.1 och i bilaga 6 uppskattar 
utredningen att staten under 2007–2021 avsatt 2,9 miljarder kronor 
till regionerna för att öka tillgängligheten till BUP och för att uppnå 
målsättningen om en förstärkt vårdgaranti inom BUP. Av dessa 
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medel har 1,8 miljarder kronor97 varit prestationsbaserade medel och 
betalats ut till de regioner som har uppnått prestationskraven kopp-
lade till medlen. 

Satsningarna uppgår till 4,7–4,9 miljarder kronor om analysen 
inkluderar även de statliga medel som avsatts till första linjen och 
satsningar som haft lite bredare ansats, men som också omfattat insat-
ser som syftat till att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga, 
säkerställa att barn och unga med psykisk ohälsa ska få tidig vård 
samt att öka tillgängligheten till BUP. Den lägre siffran i spannet 
gäller vid exkluderande av de satsningar som gjorts på första linjen 
som varit riktade till såväl regioner som kommuner (främst Modell-
områdesprojektet och Psynkprojektet) och den högre siffran vid inklu-
derande av dessa medel. Om även statens satsning på ungdomsmot-
tagningar under 2016–2021 inkluderas, som också har varit riktade 
till såväl regioner som kommuner beroende på länets organisation, 
uppgår summan till 5,8 miljarder kronor för 2007–2021. 

7.7 Utvärderingar av de statliga satsningarna 
för förbättrad tillgänglighet för barn och 
unga med psykisk ohälsa 

Flera myndigheter har haft i uppdrag att följa upp de statliga in-
satserna inom psykiatriområdet, däribland målsättningen om en för-
stärkt vårdgaranti inom BUP och andra tillgänglighetssatsningar för 
barn och unga med psykisk ohälsa. Sammanställningen nedan bygger 
i huvudsak på information som framkommit i uppföljningsrapporter 
som gjorts av Socialstyrelsen, Myndigheten för vård- och omsorgs-
analys, Folkhälsomyndigheten och Statskontoret. 

7.7.1 Uppfyllnadsgrad av prestationskrav kopplade till 
målsättningen om en förstärkt vårdgaranti inom BUP 

I tabell 7.1 nedan listas hur många regioner som bedömts uppfylla 
prestationskraven kopplade till målsättningen om en förstärkt vård-
garanti inom BUP 2009–2015. Informationen är hämtad från rap-
porter från de myndigheter som haft i uppdrag att följa upp överens-

 
97 Prestationsbaserade medel har beräknats utifrån att den största delen av 2020 års medel inte 
var prestationsbaserat i enlighet med tilläggsöverenskommelsen för 2020. 
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kommelserna (Socialstyrelsen98, Myndigheten för vård- och omsorgs-
analys99 samt Statskontoret100). 

Tabell 7.1 Uppfyllnadsgrad av prestationskrav kopplade till målsättningen 
om en förstärkt vårdgaranti inom BUP 2009–2015 

År Prestationskrav 1 
– första besök 

 
Antal regioner som 

klarat målet 

Prestationskrav 2 
– fördjupad utredning 

och behandling 
Antal regioner som 

klarat målet 

Både prestationskrav 
1 och 2 

 
Antal regioner som 
klarat båda målen 

2009* 20 19 18 
2010** 20 18 18 
2011*** 19 15 14 
2012*** 16 15 13 
2013*** 17 15 uppgift saknas 
2014*** 16 15 15 
2015*** 13 14 11 

* 80 procent av patienterna får ett första besök inom specialiserad vård inom högst 30 dagar. 
60 procent av patienterna får definierade behandlingar och fördjupade utredningar inom planerad 
specialiserad vård inom högst 60 dagar. 
** 90 procent av patienterna i regionen har väntat 30 dagar eller kortare på ett första besök. 
90 procent har väntat 60 dagar eller kortare på beslutad fördjupad utredning eller behandling. 
*** 90 procent av barn och unga med beslut om en första bedömning inom den specialiserade barn - 
och ungdomspsykiatrin, eller annan verksamhet med uppdrag kring psykisk ohälsa, har fått en 
bedömning inom 30 dagar. 80 procent av barn och unga med beslut om en fördjupad utredning eller 
behandling inom den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin, eller annan verksamhet med 
uppdrag kring psykisk ohälsa, har påbörjat fördjupad utredning eller behandling inom 30  dagar. De 
faktiska skrivningarna varierar något med åren. 
Källa: Utredningens sammanställning av uppgifter från uppföljningsrapporter från Socialstyrelsen för 
2009, 2011, 2012, Socialstyrelsen och Statskontoret för 2010 samt Myndigheten för vård- och omsorgs-
analys för 2013–2015. 

 
 
Av tabell 7.1 framgår att andelen regioner som klarade prestationskra-
ven sjönk över åren. Från att en majoritet av regionerna (18 regioner) 
inledningsvis klarat båda prestationskraven 2009, så sjönk andelen till 
ungefär hälften 2015. Det finns dock faktorer som försvårar jäm-
förelser över tid. Det faktum att prestationskraven förändrades steg-
vis från 2009 till 2011, det vill säga det år då man kommit överens 
om att målsättningen om en förstärkt vårdgaranti inom BUP skulle 

 
98 Socialstyrelsen. 2010. Satsning på en förstärkt vårdgaranti för insatser till barn och unga med 
psykisk ohälsa 2009, Uppföljning av statsbidrag; Socialstyrelsen. 2012. Insatser till barn och unga 
med psykisk ohälsa – uppföljning av landstingens insatser för den förstärkta vårdgarantin 2011; 
Socialstyrelsen. 2013. Tillgänglighetssatsning för barn och unga med psykisk ohälsa –uppföljning 
av landstingens insatser 2012. 
99 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2015. Psykisk hälsa – ett gemensamt ansvar, Lär-
domar från PRIO och tidigare statliga satsningar sedan 1995, rapport 2015:10, bilaga 4. 
100 Statskontoret. 2012. Statens psykiatrisatsning 2007–2011 – delrapport, rapport 2012:4. 
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uppnås, gör att dessa år inte är lämpliga för jämförelse med varandra. 
År 2011–2015 är målnivåerna för prestationskraven desamma, men 
även för dessa år bör man vara försiktig med jämförelser över tid då 
inrapporteringen och statistiken har utvecklats med åren. En viktig 
förändring var införandet av faktisk väntetid för rapportering och 
fördelning av medel 2011, vilket innebär att väntetiderna läses av varje 
månad utifrån hela månadens patienter och antalet dagar som gått 
från beslut om insats tills att den inleds.101,102 Ett annat exempel på 
förändringar är att vilka enheter som skulle registrera har förändrats 
med åren. Ytterligare exempel på en skillnad har varit längden på av-
stämningsperioden och införandet av patientvald väntan. 

Förändringarna är dels ett uttryck för att kraven skärpts med 
åren, dels ett pågående förändringsarbete för ökad tydlighet och kva-
litet på uppföljningen.103 Socialstyrelsen och Statskontoret konsta-
terar att förändringarna försvårar jämförelse över tid, men har syftat 
till att leda till en mer korrekt bild av kötiderna.104 

År 2020 följdes prestationskraven upp och ersattes med medel 
för januari och februari. Därefter ströks prestationskraven på grund 
av covid-19-pandemin. Ungefär hälften av regionerna klarade inte kra-
ven för någon av de tre mätpunkterna (första besök, fördjupad utred-
ning och behandling) någon av de två månaderna. En region, Region 
Gotland, klarade dem i samtliga fall.105 

År 2021 följdes prestationskraven upp genom medelvärdet för 
september till och med november. Nio regioner klarade prestations-
kraven för första besök, tre regioner för fördjupad utredning och tre 
regioner kraven för behandling. Region Jämtland Härjedalen och 
Region Skåne klarade två prestationskrav. En region, Region Gävle-
borg, klarade samtliga prestationskrav kopplade till målsättningen 
om en förstärkt vårdgaranti inom BUP.106  

 
101 Tidigare beräknades väntetider utifrån det antal som väntade vid en specifik tidpunkt varje 
månad. 
102 Statskontoret. 2012. Statens psykiatrisatsning 2007–2011 – slutrapport, rapport 2012:24. 
103 Socialstyrelsen. 2012. Insatser till barn och unga med psykisk ohälsa – uppföljning av lands-
tingens insatser för den förstärkta vårdgarantin 2011. 
104 Socialstyrelsen. 2012. Insatser till barn och unga med psykisk ohälsa – uppföljning av lands-
tingens insatser för den förstärkta vårdgarantin 2011 och Statskontoret. 2012. Statens psykiatri-
satsning 2007–2011 – slutrapport, rapport 2012:24. 
105 SOU 2021:59. Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan, s. 362. 
106 Skriftligt underlag från Regeringskansliet. Sammanställning av väntetidsstatistik. 
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7.7.2 Måluppfyllelse av målsättningen om en förstärkt 
vårdgaranti inom BUP 

Måluppfyllelse över tid 

Den uppmätta väntetidsstatistiken tyder på att tillgängligheten till 
BUP på riksnivå sett till andelen genomförda första besök och ett 
sammanvägt mått av tid till fördjupad utredning och behandling inom 
30 dagar legat stabilt på knappt 90 procent (första besök) och 80–
84 procent (tid till fördjupad utredning och behandling) under 2012–
2015. Under följande två år sjönk denna andel för både första besök 
och det sammanvägda måttet för fördjupad utredning och behand-
ling till cirka 75 procent 2017.107,108  

Som tabell 7.2 nedan visar försämrades väntetidsutvecklingen mätt 
i andel genomförda första besök inom 30 dagar ytterligare från 2017 
till 2020, då andelen sjunkit till 66 procent. Avseende fördjupad utred-
ning var andelen jämförbar 2017 och 2020 (64 procent respektive 
65 procent) efter att ha varit lägre 2018 och 2019. Andel behandlingar 
som genomförts inom 30 dagar visar en liknande bild, men nivåerna 
är högre (82 procent 2017 och 2020). Vid en jämförelse av ett genom-
snitt av antalet väntande per månad för respektive insats ses generellt 
en ökning av antalet väntande barn och unga från 2017 till 2020. Mot-
svarande jämförelse av antalet genomförda insatser per år ger en mer 
splittrad bild.109 Som diskuterats i avsnitt 7.7.1 kan förändringar i 
registrering och statistik under åren påverka och försvåra jämförelser 
mellan åren.   

 
107 Data saknas för Region Jämtland Härjedalen 2016–2019. Region Sörmland är exkluderat för 
hela 2018 i årsstatistiken. 
108 Skriftligt underlag från SKR. Sammanställning av väntetidsstatistik. 
109 Utredningens sammanställning av dataunderlag publicerat av Socialstyrelsen 2021. Covid-19-
effekter på produktion, köer och väntetider i barn- och ungdomspsykiatrin – Bilaga 1. Figurer och 
dataunderlag. Socialstyrelsens källa: Väntetidsdatabasen (SKR). 
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Tabell 7.2 Antal väntande respektive genomförda samt andel genomförda 
inom 30 dagar – första besök, fördjupad utredning 
och behandling för riket, 2017–2020 

Första besök 

År Antal väntande, 
genomsnitt per månad1 

Antal genomförda, 
genomsnitt per månad1 

Andel genomförda inom 
30 dagar2 

2017 4 652 3 561 75 % 
2018 4 913 3 601 74 % 
2019 5 656 3 766 66 % 
2020 5 730 3 545 66 % 

Fördjupad utredning 

År Antal väntande, 
genomsnitt per månad1 

Antal genomförda, 
genomsnitt per månad1 

Andel genomförda inom 
30 dagar2 

2017 4 538 1 123 64 % 
2018 5 197 1 253 57 % 
2019 6 237 1 204 54 % 
2020 5 636 1 311 65 % 

Behandling 

År Antal väntande, 
genomsnitt per månad1 

Antal genomförda, 
genomsnitt per månad1 

Andel genomförda inom 
30 dagar2 

2017 2 410 1 730 82 % 
2018 2 484 1 644 78 % 
2019 2 609 1 683 77 % 
2020 3 052 1 820 82 % 

1. Inklusive patientvald väntan och medicinskt orsakad väntan. 
2 Exklusive patientvald väntan och medicinskt orsakad väntan. 
Källa: Utredningens sammanställning av dataunderlag publicerat av Socialstyrelsen 2021. Covid-19-
effekter på produktion, köer och väntetider i barn- och ungdomspsykiatrin – Bilaga 1. Figurer och data-
underlag. Socialstyrelsens källa: Väntetidsdatabasen (SKR). 

Kommentarer och slutsatser från myndigheter 

Den nationella samordnaren för utveckling och samordning av insat-
ser inom området psykisk hälsa drar i sitt slutbetänkande För att 
börja med något nytt måste man sluta med något gammalt – Förslag för 
en långsiktigt hållbar styrning inom området psykisk hälsa (SOU 2018:90) 
slutsatsen att medlen som fördelats till regionerna inte tycks ha haft 
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några avgörande effekter på väntetiderna, men att resultaten försäm-
rades tydligt när prestationsmedlen togs bort 2016.110 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har haft ett regerings-
uppdrag att utvärdera PRIO-satsningen. De konstaterade i sin rapport 
2015 att köerna till BUP minskade betydligt mellan 2008–2009, det 
vill säga efter att SKR och staten slutit den initiala överenskommelsen 
om målsättningen om en förstärkt vårdgaranti inom BUP. Därefter 
var väntetiderna i stort sett oförändrade under de följande åren fram 
till 2015. Myndigheten påtalade dock att söktrycket fortsatte att öka 
med åren. I rapporten lyfte myndigheten också risken med att vänte-
tiderna kunde bli längre utan det ekonomiska incitament som pre-
stationsmedel medför. En annan aspekt som myndigheten tog upp 
var att det kunde vara så att patienter som tidigare köat för att kom-
ma in i hälso- och sjukvårdssystemet i stället köade inne i systemet 
efter att prestationsmedel infördes. Myndigheten såg en fördel med 
det, eftersom det är lättare att fånga upp barn och unga med akuta 
behov tidigt om de är inom och inte utanför systemet. Dessutom 
skulle det kunna bidra till möjligheter till att delta i stödgrupper med 
mera i väntan på bedömning eller fördjupad utredning.111 

Statskontoret, som har haft i uppdrag av regeringen att följa upp 
och utvärdera psykiatrisatsningen mellan 2007–2011, framhöll att en 
jämförelse mellan åren utifrån målvärdet om 30 dagar inte är möjlig 
på grund av de förändringar i sättet att mäta kötider som gjorts med 
åren. För att utvärdera väntetidssituationen före och efter införandet 
av målsättningen om en förstärkt vårdgaranti inom BUP gjordes 
därför en kompletterande jämförelse utifrån att ett första besök inom 
specialiserad vård, inklusive BUP, skulle erhållas inom 90 dagar enligt 
vårdgarantin. Utifrån denna jämförelse bedömde myndigheten att 
färre stod i kö för att få ett besök hos BUP 2011 än 2006. Det var 
också fler regioner som kunde erbjuda samtliga sökande besök inom 
tidsramen för den nationella vårdgarantin i december 2011 än decem-
ber 2006. Även för denna data fanns vissa skillnader i statistiken mel-
lan åren, då patientvald väntan infördes under denna period. Stats-
kontoret gjorde dock, efter konsultation med SKR, bedömningen 
att väntetidsstatistiken trots detta kunde användas för att undersöka 
hur väntetiderna hade utvecklats. SKR framförde till Statskontoret 

 
110 SOU 2018:90. För att börja med något nytt måste man sluta med något gammalt, Förslag för 
en långsiktigt hållbar styrning inom området psykisk hälsa, s. 210. 
111 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2015. Psykisk hälsa – ett gemensamt ansvar, Lär-
domar från PRIO och tidigare statliga satsningar sedan 1995, rapport 2015:10, bilaga 4. 
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att en förklaring till den minskande kön var att det ökade fokuset på 
väntetiderna hade bidragit till att regionerna uppmärksammade pro-
blemet och att regionerna därmed börjat gå igenom väntelistorna och 
också undersökt de väntandes reella behov. En annan förklarings-
faktor som lyftes var att BUP på flera ställen skärpt sina kriterier för 
att ta emot barn och unga till en följd av det ökade fokuset på till-
gänglighet. Myndigheten konstaterade att det faktum att färre stod 
i kö 2011 än 2006 kunde bero på kortare väntetider, men att även 
andra faktorer som förändrade inrapporteringssätt kunde ha påver-
kat utfallet. Slutligen framhöll Statskontoret svårigheten att veta vil-
ken roll statsbidragen har spelat eftersom flera satsningar hade genom-
förts både inom och utanför psykiatrisatsningen.112 Problemet med att 
det inte går att särskilja effekterna av de enskilda satsningarna från 
regionernas ordinarie satsningar eller andra pågående nationella sats-
ningar är något som även Socialstyrelsen och Myndigheten för vård- 
och omsorgsanalys lyft i sina uppföljningar.113 

I Socialstyrelsens uppföljningsrapport av överenskommelserna 
mellan staten och SKR om stöd till riktade insatser inom området 
psykisk hälsa 2016–2018 konstaterade myndigheten att det fanns 
stora skillnader i tillgänglighet mellan regioner. Myndigheten drog 
slutsatsen att en större andel barn och unga 2018 hade fått fördjupad 
utredning och behandling inom 30 dagar i regioner med högre 
befolkningstäthet. Även när det gällde första besök hade regionerna 
med högst befolkningstäthet störst andel barn och unga som fått 
första besök inom 30 dagar och regionerna med lägst befolknings-
andel den lägsta andelen. En annan aspekt som myndigheten lyfte var 
att det fanns brister i rapportering till väntetidsdatabasen avseende 
omfattning och kvalitet.114 
  

 
112 Statskontoret. 2012. Statens psykiatrisatsning 2007–2011 – slutrapport, rapport 2012:24. 
113 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2015. Psykisk hälsa – ett gemensamt ansvar, Lär-
domar från PRIO och tidigare statliga satsningar sedan 1995, rapport 2015:10 och Socialstyrel-
sen. 2012. Insatser till barn och unga med psykisk ohälsa – uppföljning av landstingens insatser för 
den förstärkta vårdgarantin 2011. 
114 Socialstyrelsen. 2019. Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa, Uppföljning och 
analys av överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 2016–2018, 
Slutrapport. 
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7.7.3 Hur medlen har använts 

Nedan beskrivs vad som rapporterats in för året 2020. I bilaga 6 
redogörs även för 2007–2012 samt 2018. 

I Folkhälsomyndighetens och Socialstyrelsens delredovisning 2021 
av uppdraget att följa, utvärdera och stödja genomförandet av statens 
insatser inom området psykisk hälsa 2020–2023 redogörs för insat-
ser som regioner och kommuner rapporterat in inom ramen för 
2020 års arbete. Inom området insatser för att främja psykisk hälsa 
bland barn och unga framkommer att samtliga regioner använde 
stimulansmedel för att arbeta med olika former av verksamhetsut-
veckling. Det handlade om att utveckla och att se över organisation 
och planering, patientflöden, arbetssätt och processer samt att koppla 
arbetet till samverkan och dialoginsatser. Flera regioner arbetade exem-
pelvis med att utveckla En väg in och kontaktcenter. Andra exempel 
på genomförda insatser är översyn och utvecklande av remisshan-
teringsrutiner och rutiner för vårdkedjor. Därutöver gjordes projekt-
satsningar exempelvis för mer sammanhållna utredningar och för att 
ta fram stödsystem för arbetet med psykisk ohälsa i primärvården.115 

Samverkanssatsningar var ett annat område som prioriterades. 
Det gällde både intern samverkan inom regionen (12 regioner) och 
extern samverkan. Den externa samverkan avsåg framför allt samver-
kan med skola och elevhälsa (14 regioner) samt samverkan med social-
tjänsten (13 regioner). Övriga insatser som regionerna redovisade 
sorterades in under kategorierna; kunskaps- och kompetenshöjande 
insatser (10 regioner), metod- och kunskapsutveckling (åtminstone 
13 regioner) samt uppföljning, utvärdering och analys (åtminstone 
7 regioner). Den sista kategorin handlade bland annat om utredning 
av orsaker till bristande tillgänglighet och uppföljning i samband med 
produktionsstyrning.116 

Utifrån regionernas enkätsvar identifierades en mängd effekter av 
de bedrivna aktiviteterna. Det gällde exempelvis ökad tillgänglighet, 
bättre samverkan och samarbete, effektiviserade flöden, förändrade 
arbetssätt, mer likvärdiga bedömningar, tydligare ansvarsfördelning, 
kompetensutbyte, ökad kunskap bland medarbetare och fördelning 

 
115 Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen. 2021. Uppdraget att följa, utvärdera och stödja 
genomförandet av statens insatser inom området psykisk hälsa 2020–2023 inom överenskom-
melsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner, Delredovisning 2021. 
116 Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen. 2021. Uppdraget att följa, utvärdera och stödja 
genomförandet av statens insatser inom området psykisk hälsa 2020–2023 inom överenskom-
melsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner, Delredovisning 2021. 
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till rätt vårdnivå direkt. Socialstyrelsen konstaterade att insatserna 
överlag låg väl i linje med målen för området inom överenskom-
melsen för 2020, som bland annat innebar att förbättra tillgänglig-
heten och korta köerna till BUP och ta fram nya former för att ge 
effektiva insatser.117 

7.7.4 Regioners erfarenheter av de statliga satsningarna 
på ökad tillgänglighet för barn och unga med psykisk 
ohälsa 

I uppföljningsrapporterna från Socialstyrelsen (för 2009, 2011, 2012, 
2016–2018) finns sammanställningar av regionernas erfarenheter av 
de statliga satsningarna på målsättningen om en förstärkt vårdgaranti 
inom BUP och tillgänglighetssatsningarna på barn och unga med 
psykisk ohälsa. Utredningen har gjort en sammanfattning nedan av 
dessa. 

Regionerna har lyft såväl positiva som negativa sidor av statens 
satsningar på en ökad tillgänglighet till BUP. Flera regioner har lyft 
att det varit positivt att de statliga satsningarna bidragit till att en 
viktig grupp satts i fokus.118 Det har också framförts att tillgänglig-
hetssatsningen gett en tydlig inriktning mot nationella mål och sporrat 
till förbättringsarbete. Flera regioner har framhållit att statsbidraget 
haft en avgörande betydelse för att klara tillgänglighetssatsningen. 
Statsbidraget har medfört att bland annat kompetens- och rekryte-
ringssatsningar (vakanser, nyrekryteringar, hyrläkare) och köp av ut-
redningar kunnat genomföras vilket ökat tillgängligheten.119 

På den negativa sidan lyftes att det starka fokuset på tillgänglighet 
lett till en ensidig fokusering på tillgänglighet och kvantitet vilket inte 
behöver betyda hög kvalitet, hög patientsäkerhet och effektivt resurs-

 
117 Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen. 2021. Uppdraget att följa, utvärdera och stödja 
genomförandet av statens insatser inom området psykisk hälsa 2020–2023 inom överenskom-
melsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner, Delredovisning 2021. 
118 Socialstyrelsen. 2010. Satsning på en förstärkt vårdgaranti för insatser till barn och unga med 
psykisk ohälsa 2009, Uppföljning av statsbidrag; Socialstyrelsen. 2012. Insatser till barn och unga 
med psykisk ohälsa – uppföljning av landstingens insatser för den förstärkta vårdgarantin 2011; 
Socialstyrelsen. 2013. Tillgänglighetssatsning för barn och unga med psykisk ohälsa – uppföljning 
av landstingens insatser 2012. 
119 Socialstyrelsen. 2012. Insatser till barn och unga med psykisk ohälsa – uppföljning av lands-
tingens insatser för den förstärkta vårdgarantin 2011 och Socialstyrelsen. 2013. Tillgänglighets-
satsning för barn och unga med psykisk ohälsa – uppföljning av landstingens insatser 2012. 
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utnyttjande.120 Att fokuset legat på bedömning, start av utredning 
och start av behandling har medfört risk för att slutförande av be-
handling prioriterats ned menade några regioner. Särskilt risken för 
undanträngning av patienter med mer komplexa problem lyftes 
fram.121 Exempelvis tog några regioner upp risken för att den höga 
efterfrågan på neuropsykiatriska utredningar gav risk för undanträng-
ning av behandlingar som drar ut på tiden.122 Regioner har också lyft 
risken för att fokuset på tillgänglighet till BUP riskerar att gå ut över 
andra verksamheter och patientgrupper inom psykiatrin.123 

En annan sak som tagits upp är att det förekom skillnader i vad 
ett första besök och fördjupad utredning innebar i praktiken och hur 
de registrerades i olika regioner. Vad som i en region registrerades 
som ett första besök kunde i en annan region registreras som en för-
djupad utredning.124 

Några regioner tog också upp den administrativa insats som kom-
mer med överenskommelserna, såsom planering, rapportering och 
uppföljning. Även otydligheter exempelvis kring oklara redovisnings-
krav nämndes i detta sammanhang.125 I uppföljningsrapporten för 
2016–2018 framkommer att inrapporteringen av fördjupad utred-
ning och behandling uppfattades som mer bristfällig och tidskräv-
ande än inrapporteringen av första besök. En anledning till det som 
framfördes var att regionerna inte har motsvarande strukturerade 
rutiner för inrapportering av fördjupad utredning och behandling 
som man har för första besök. Inrapporteringen i den specialiserade 
vården upplevdes dock fungera bättre än inom första linjen.126 

 
120 Socialstyrelsen. 2010. Satsning på en förstärkt vårdgaranti för insatser till barn och unga med 
psykisk ohälsa 2009, Uppföljning av statsbidrag; Socialstyrelsen. 2012. Insatser till barn och unga 
med psykisk ohälsa – uppföljning av landstingens insatser för den förstärkta vårdgarantin 2011; 
Socialstyrelsen. 2013. Tillgänglighetssatsning för barn och unga med psykisk ohälsa – uppföljning 
av landstingens insatser 2012. 
121 Socialstyrelsen. 2012. Insatser till barn och unga med psykisk ohälsa – uppföljning av lands-
tingens insatser för den förstärkta vårdgarantin 2011 och Socialstyrelsen. 2013. Tillgänglighets-
satsning för barn och unga med psykisk ohälsa – uppföljning av landstingens insatser 2012. 
122 Socialstyrelsen. 2013. Tillgänglighetssatsning för barn och unga med psykisk ohälsa – uppfölj-
ning av landstingens insatser 2012. 
123 Socialstyrelsen. 2012. Insatser till barn och unga med psykisk ohälsa – uppföljning av lands-
tingens insatser för den förstärkta vårdgarantin 2011. 
124 Socialstyrelsen. 2013. Tillgänglighetssatsning för barn och unga med psykisk ohälsa – uppfölj-
ning av landstingens insatser 2012. 
125 Socialstyrelsen. 2012. Insatser till barn och unga med psykisk ohälsa – uppföljning av lands-
tingens insatser för den förstärkta vårdgarantin 2011 och Socialstyrelsen. 2013. Tillgänglighets-
satsning för barn och unga med psykisk ohälsa – uppföljning av landstingens insatser 2012. 
126 Socialstyrelsen. 2019. Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa, Uppföljning och 
analys av överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 2016–2018, 
Slutrapport. 
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Regionerna hade också synpunkter kopplade till bidragens ut-
formning. Bland annat lyftes problematiken med kortsiktiga medel 
och osäkerheten som prestationsbaserad ersättning innebär.127  

7.7.5 Utmaningar som regionerna har lyft för att uppnå en 
god tillgänglighet för barn och unga med psykisk 
ohälsa 

I Socialstyrelsens uppföljningsrapporter (för 2009, 2011, 2012, 
2016–2018) har regionerna pekat på flera utmaningar för att uppnå 
en god tillgänglighet för barn och unga med psykisk ohälsa. Nedan 
listas de utmaningar som utredningen fångat upp: 

• Vägen till vård128 eller första linjen129 för barn och unga är ofta 
otydlig och behöver förtydligas. Att fånga upp barn och unga 
tidigt och säkerställa tillgång till rätt kompetenser ses som en möj-
lighet för att minska köerna till BUP.130  

• Gränsdragningsproblem och otydlig ansvarsfördelning förekom-
mer både mellan verksamheter inom regioner som mellan regio-
ner och kommuner. 

– Gränsdragningen och samverkan mellan specialiserad vård och 
första linjen behöver förtydligas.131 

 
127 Socialstyrelsen. 2012. Insatser till barn och unga med psykisk ohälsa – uppföljning av lands-
tingens insatser för den förstärkta vårdgarantin 2011 och Socialstyrelsen. 2013. Tillgänglighets-
satsning för barn och unga med psykisk ohälsa –uppföljning av landstingens insatser 2012. 
128 Socialstyrelsen. 2019. Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa, Uppföljning och 
analys av överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 2016–2018, 
Slutrapport. 
129 Socialstyrelsen. 2010. Satsning på en förstärkt vårdgaranti för insatser till barn och unga med 
psykisk ohälsa 2009, Uppföljning av statsbidrag. 
130 Socialstyrelsen. 2019. Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa, Uppföljning och 
analys av överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 2016–2018, 
Slutrapport. 
131 Socialstyrelsen. 2012. Insatser till barn och unga med psykisk ohälsa – uppföljning av lands-
tingens insatser för den förstärkta vårdgarantin 2011; Socialstyrelsen. 2013. Tillgänglighetssats-
ning för barn och unga med psykisk ohälsa – uppföljning av landstingens insatser 2012; Social-
styrelsen. 2019. Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa, Uppföljning och analys av 
överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 2016–2018, Slutrapport. 
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– En välfungerande samverkan med skolans elevhälsa är mycket 
viktigt, inte minst i de neuropsykiatriska utredningarna.132 Det 
finns en stor variation i hur väl samverkan fungerar i landet.133 

• Svårigheter med rekrytering och bemanning 

– Att bibehålla och rekrytera personal beskrivs som en utmaning 
och som ett viktigt fokusområde.134 Personalbrist anges vara den 
primära orsaken till att regioner inte kan tillgodose den vård 
som efterfrågas.135 

– Även brist på kompetens hos den befintliga personalen rap-
porteras som en utmaning för regionerna.136 

• Behovet av vård för psykisk ohälsa bland barn och unga ökar stän-
digt. Inte minst trycket på utredning av neuropsykiatriska diag-
noser.137 

• BUP har för stort fokus på utredningar bland annat som en effekt 
av en ökad efterfrågan och en vilja att klara målsättningen om en 
förstärkt vårdgaranti inom BUP. Ökningen av nybesök och ut-
redningar bidrar till minskad tid för behandlingar, återbesök och 
konsultationer.138 

 
132 Socialstyrelsen. 2012. Insatser till barn och unga med psykisk ohälsa – uppföljning av lands-
tingens insatser för den förstärkta vårdgarantin 2011 och Socialstyrelsen. 2013. Tillgänglighet-
ssatsning för barn och unga med psykisk ohälsa – uppföljning av landstingens insatser 2012. 
133 Socialstyrelsen. 2013. Tillgänglighetssatsning för barn och unga med psykisk ohälsa – upp-
följning av landstingens insatser 2012. 
134 Socialstyrelsen. 2012. Insatser till barn och unga med psykisk ohälsa – uppföljning av lands-
tingens insatser för den förstärkta vårdgarantin 2011; Socialstyrelsen. 2013. Tillgänglighetssats-
ning för barn och unga med psykisk ohälsa – uppföljning av landstingens insatser 2012; Social-
styrelsen. 2019. Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa, Uppföljning och analys av 
överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 2016–2018, Slutrapport. 
135 Socialstyrelsen. 2019. Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa, Uppföljning och 
analys av överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 2016–2018, 
Slutrapport. 
136 Socialstyrelsen. 2019. Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa, Uppföljning och 
analys av överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 2016–2018, 
Slutrapport. 
137 Socialstyrelsen. 2012. Insatser till barn och unga med psykisk ohälsa – uppföljning av lands-
tingens insatser för den förstärkta vårdgarantin 2011; Socialstyrelsen. 2013. Tillgänglighetssatsning 
för barn och unga med psykisk ohälsa – uppföljning av landstingens insatser 2012; Socialstyrelsen. 
2019. Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa, Uppföljning och analys av överens-
kommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 2016–2018, Slutrapport. 
138 Socialstyrelsen. 2012. Insatser till barn och unga med psykisk ohälsa – uppföljning av lands-
tingens insatser för den förstärkta vårdgarantin 2011. 
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• Sena återbud och uteblivna besök till BUP medför en låg produk-
tivitet, vilket leder till längre väntetider.139 

7.7.6 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys om de 
statliga satsningarna inom psykiatriområdet 

Myndigheten för vård- och omsorganalys har i sitt regeringsuppdrag 
om att utvärdera de statliga satsningarna inom psykiatriområdet 
under 1995–2011 samt särskilt PRIO-satsningen under 2012–2015 
dragit några övergripande slutsatser om de statliga satsningarna. Av 
rapporten framkom bland annat att satsningarna bidragit till att syn-
liggöra situationen för personer med psykisk ohälsa. Myndigheten 
konstaterade också att flera av satsningarnas fokusområden utveck-
lats positivt, bland annat lyfts att attityderna till psykisk ohälsa har 
förbättrats och att patient- och brukarrörelsens ställning har stärkts. 
Däremot framhölls att effekterna för målgruppen, det vill säga patien-
terna med psykisk ohälsa och brukare, är oklar eftersom målen delvis 
varit otydliga och svåra att följa upp. Svårigheterna att följa upp är 
dels en effekt av att datakällor och indikatorer saknats, dels att det 
är svårt att isolera effekterna av satsningarna från andra initiativ. 
Myndigheten konstaterade att fokus i tidigare uppföljningar som gjorts 
således har varit hur medlen använts snarare än insatsernas effekter ur 
ett patientperspektiv. Inte heller uppföljningen av användning av 
medlen har varit oproblematiskt eftersom det funnits svårigheter att 
följa vad de utbetalade medlen använts till. Myndigheten konsta-
terade också att de enskilda statliga satsningarna varat under relativt 
begränsad tid och inte bidragit till långsiktighet och att det är oklart 
i vilken mån insatserna lett till hållbara förändringar. Det kan exem-
pelvis vara svårt att upprätthålla projekt efter att de statliga satsning-
arna har avslutats. Myndigheten framhöll att staten bör säkerställa 
att de initiativ som tas har en tydlig verksamhetsnytta så att det finns 
incitament att arbeta vidare med initiativen inom ordinarie verk-
samheter. Myndigheten påpekade också att kostnaden för de statliga 
satsningarna har utgjort en relativt liten andel av samhällets totala 
resurser för psykisk ohälsa.140 

 
139 Socialstyrelsen. 2019. Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa, Uppföljning och 
analys av överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 2016–2018, 
Slutrapport. 
140 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2015. Psykisk hälsa – ett gemensamt ansvar, Lär-
domar från PRIO och tidigare statliga satsningar sedan 1995, rapport 2015:10. 
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När det gäller prestationsmålen i överenskommelserna inom PRIO-
satsningen bedömde myndigheten att de fokuserade på relevanta om-
råden och att måluppfyllelsen var förhållandevis god. Däremot menade 
myndigheten att kraven under PRIO-satsningen var förhållandevis 
lågt satta för att motsvara målgruppens behov. Dessutom ansåg myn-
digheten att utformningen av prestationskraven generellt ledde till för 
stort fokus på arbetet som skulle bedrivas snarare än det önskade 
utfallet. Det vill säga för stor del av arbetet lades till exempel på planer, 
dokumentation, administration i stället för på praktiskt arbete. Presta-
tionsmålen kopplade till målsättningen om en förstärkt vårdgaranti 
inom BUP lyftes i detta sammanhang som ett positivt exempel där 
individen står i centrum.141 

Ett problem med prestationsmodeller som lyftes var att de regio-
ner som från början har sämre förutsättningar får svårare att klara de 
uppsatta kraven. I det fall dessa regioner inte klarar kraven och inte 
får ta del av medlen är risken att de halkar efter ännu mer. En kombi-
nation av prestationsbaserade medel och stöd till utvecklingsprojekt 
skulle därför kunna vara en möjlig strategi menade myndigheten.142 

7.7.7 Socialstyrelsen om de statliga satsningarna inom 
psykiatriområdet 2016–2018 

Socialstyrelsen har i sin slutrapport för uppdraget att följa upp och 
analysera överenskommelserna mellan staten och SKR om stöd till 
riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016–2018 dragit ett 
antal övergripande slutsatser, bland annat: 

• Fokusbreddningen från psykisk ohälsa till psykisk hälsa, liksom 
övergången till tillitsstyrning, beskrevs av kommuner och regio-
ner överlag som positiva förändringar. Det bidrog till en mer över-
gripande helhetssyn inom området samt en ökad medvetenhet 
om problematiken kring psykisk hälsa och ohälsa. 

• Kommunerna och regionerna upplevde att otydliga ramar, avsak-
nad av konkreta målsättningar i överenskommelserna liksom för-
änderliga instruktioner kring redovisningar var försvårande och 

 
141 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2015. Psykisk hälsa – ett gemensamt ansvar, Lär-
domar från PRIO och tidigare statliga satsningar sedan 1995, rapport 2015:10. 
142 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2015. Psykisk hälsa – ett gemensamt ansvar, Lär-
domar från PRIO och tidigare statliga satsningar sedan 1995, rapport 2015:10. 
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gjorde det svårt att förstå förväntningar från nationellt håll. Där-
emot uppfattade många intervjuade att arbetet varit lärorikt och de 
såg behovsanalyser och handlingsplaner som viktiga verktyg för 
det fortsatta arbetet. 

• Eftersom kommunerna och regionerna gavs möjlighet att lokalt 
och regionalt definiera fokus, målgrupper och strategier för det 
egna arbetet avgjorde den lokala kontexten hur kommuner och 
regioner implementerade överenskommelserna. På nationell nivå 
innebar det således en mångfald av målgrupper, perspektiv och 
strategier. Socialstyrelsen framhöll att detta försvårade eller omöj-
liggjorde en nationell jämförelse av resultat av överenskommel-
serna. Socialstyrelsen bedömde att utformningen av den statliga 
satsningen inte bidrog till ökad jämlikhet i vård och omsorg i 
Sverige vad gäller psykisk hälsa. I stället såg myndigheten att det 
förelåg en viss risk för att satsningens utformning kunde förstärka 
ojämlikheter i vård och omsorg inom området psykisk hälsa. 

• Socialstyrelsen bedömde att de utvecklingsarbeten som genom-
fördes med hjälp av stimulansmedlen stärkte förutsättningarna för 
bättre vård och omsorg. Utvecklingsarbetet som bedrevs inom 
ramen för överenskommelserna syftade i huvudsak till att öka 
personalens kompetens, implementera behandlings- eller arbets-
metoder och arbetssätt, öka samverkan, utveckla de operativa verk-
samheterna och att öka tillgänglighet till vård och omsorg. Social-
styrelsen kunde dock inte fastställa om och i vilken utsträckning 
detta utvecklingsarbete också medförde lokalt och regionalt för-
bättrad tillgänglighet till vård och omsorg av högre kvalitet än 
tidigare. 

• Både regeringens strategi och de aktuella överenskommelserna 
under perioden 2016–2018 saknade konkreta målformuleringar 
för vad regeringen och SKR önskade åstadkomma. Det medförde 
svårigheter att följa upp och utvärdera det genomförda arbetet. 
För att kunna utföra en ändamålsenlig uppföljning av de statliga 
satsningarna behöver målen vara tydliga, konkreta och realistiska 
för vad regeringen vill åstadkomma inom en tidsperiod. Social-
styrelsen menade dock att det inte behöver stå i motsats till tillits-
styrning utan kommunerna och regionerna kan ges frihet att 
prioritera och utveckla utifrån lokala förutsättningar inom tydligt 
givna ramar. 
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• Socialstyrelsen poängterade också att det är viktigt att inkludera 
ett utvärderingsperspektiv redan vid utformningen av framtida 
satsningar. I de sammanställningar som redovisas i rapporten var 
det stor variation exempelvis gällande primärvårdens, första lin-
jens och ungdomsmottagningarnas organisation och uppdrag att 
arbeta med psykisk hälsa. Socialstyrelsen framhöll att avsaknaden 
av enhetliga begreppsdefinitioner försvårar eller omöjliggör jäm-
förelser mellan kommuner och mellan regioner och gör det svårt 
att presentera en korrekt bild av det nationella läget samt att följa 
förändringar. 

• Socialstyrelsen drog slutsatsen att behoven av utveckling inom 
området psykisk hälsa var stora och att fortsatta långsiktiga sats-
ningar inom området var nödvändiga.143 

7.7.8 Synpunkter på målsättningen om en förstärkt 
vårdgaranti inom BUP inhämtade från utredningens 
möten med nätverk inom psykiatri 

Utredningen har haft flera möten med olika nätverk inom psykiatri, 
varav en del kopplade till SKR, bestående av verksamhetschefer på 
olika nivåer (BUP, första linjen och styrning och ledning inom psy-
kiatri). Vid dessa möten har utredningen bland annat inhämtat syn-
punkter på målsättningen om en förstärkt vårdgaranti inom BUP. 
Överlag kan konstateras att synpunkternas innehåll väl överensstäm-
mer med regionernas synpunkter som tidigare framkommit i Social-
styrelsens uppföljningsrapporter, sammanfattade ovan i avsnitt 7.7.4. 

När det gäller utformningen av målsättningen om en förstärkt 
vårdgaranti inom BUP har bland annat följande lyfts: 

• Flertalet av företrädarna har framfört att målet om 30 dagar till 
första bedömning fungerar bra och är rimligt, men att framför allt 
utredningsdelen är svårare och har fått för stort fokus. Samtidigt 
har det lyfts att det finns en risk med att ta bort målet om 30 dagar 
till utredning och behandling, eftersom det kan leda till att vänte-
tiderna ökar. 

 
143 Socialstyrelsen. 2019. Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa, Uppföljning och 
analys av överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 2016–2018, 
Slutrapport. 
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• Registreringen av utredning och behandling upplevs av en del för-
svåra arbetssättet med stegvis vård. Stegvis vård kan innebära att 
man börjar med behandling innan utredning och att man arbetar 
med utredning och behandling parallellt. Andra har poängterat 
att ordningen på utredning och behandling kan vara vilken som, 
det vill säga man behöver inte tänka nybesök – utredning – behand-
ling, och att det egentligen inte finns något som hindrar stegvis 
vård. 

• Några har framfört att det stora fokuset på utredning i vissa fall 
bidragit till att barn och ungdomar fått en diagnos som de i ett 
senare skede i livet vill bli av med. 

• Det har också framförts att målsättningen kan leda till ett fel-
aktigt arbetssätt genom att fokus hamnar på väntetiderna och inte 
på vad som är bäst för patienten. Ett exempel som lyfts av flera 
företrädare är att regionerna ibland upphandlar utredningar, fram-
för allt neuropsykiatriska, för att klara målsättningen. En del före-
trädare menar att det är en tveksam insats och att det finns flera 
nackdelar med detta arbetssätt, exempelvis blir det svårare att 
hålla ihop vårdkedjan med utredning och behandling i och med 
flera vårdaktörer. 

• En annan synpunkt som tagits upp under mötena är att företrä-
darna ser att målsättningen kan medföra risker för undanträng-
ningseffekter. Det gäller framför allt risken för att patienter med 
mer omfattande behov av behandling trängs undan till förmån för 
patienter som väntar på första besök, start av utredning och start 
av behandling, det vill säga de mätpunkter som ingår i målsätt-
ningen. Det har också påtalats att BUP bara är en del i en hel 
vårdkedja där målsättningen kan leda till för stort fokus på den 
specialiserade vården på bekostnad av tidiga insatser på primär-
vårdsnivå. 

När det gäller registreringen av väntetiderna kopplade till målsätt-
ningen om en förstärkt vårdgaranti inom BUP påtalas att den är pro-
blematisk. Det anmärks på att det inte finns tillräckligt tydliga anvis-
ningar för registreringen, vilket enligt företrädarna medför att man 
gör lite olika i regionerna. Rent generellt förefaller tilltron till stati-
stiken i väntetidsdatabasen kring målsättningen vara låg och flera före-
språkar ett omtag. 
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När det gäller modellen för de statliga medel som avsatts till 
regionerna i samband med satsningarna på målsättningen om en för-
stärkt vårdgaranti inom BUP och tillgänglighet till BUP har det 
bland annat framförts att medlens kortsiktighet och även den osäker-
het som prestationsmodellen innebär medför svårigheter att arbeta 
med mer långsiktiga lösningar som exempelvis att rekrytera personal. 
I stället används kortsiktiga lösningar såsom inköp av utredningar. 

De flesta företrädarna var tveksamma till att lagstiftning av mål-
sättningen om en förstärkt vårdgaranti inom BUP skulle råda bot på 
tillgänglighetsproblematiken. 

7.8 Aktuella betänkanden och rapporter 

7.8.1 God och nära vård – Rätt stöd till psykisk hälsa 

Den statliga utredningen Samordnad utveckling för god och nära 
vård (S 2017:01) överlämnade slutbetänkandet God och nära vård – 
Rätt stöd till psykisk hälsa (SOU 2021:6) i juni 2021. I betänkandet 
föreslås att primärvårdens grunduppdrag i hälso- och sjukvårdslagen 
ska synliggöra att regioners och kommuners primärvård ska tillhanda-
hålla hälso- och sjukvårdstjänster för vanligt förekommande såväl 
fysiska som psykiska vårdbehov, det vill säga att de psykiska vård-
behoven lyfts fram jämfört med tidigare.144 

Utredningen menade att det gick att identifiera principer för 
arbetet med ett skyndsamt och ändamålsenligt omhändertagande av 
psykisk ohälsa i primärvården och ansåg därmed att det var relevant 
att lämna bedömningar inom området. I betänkandet görs bland annat 
följande bedömningar: 

• Det ska vara lätt och begripligt var man vänder sig som invånare 
vid behov av stöd med psykisk ohälsa. 

• Regionens primärvård ska erhålla en enkel och skyndsam väg in. 

• Regionerna behöver förtydliga primärvårdens uppdrag som första 
linjen för psykisk ohälsa. 

• Regionerna behöver säkerställa tillgänglighet till första bedömning 
i enlighet med vårdgarantin i primärvården (även till behandling). 

 
144 SOU 2021:6. God och nära vård, Rätt stöd till psykisk hälsa, s. 229. 
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• Användandet av strukturerade bedömningsinstrument behöver 
öka. 

• Kommunernas primärvård bör ha rutiner och relevanta kunskaps-
stöd för personalen för att identifiera misstänkt psykisk ohälsa 
hos de patienter som får hälso- och sjukvård av kommunen. 

• Kommunernas primärvård bör utveckla rutiner för att säkerställa 
att när misstänkt psykisk ohälsa identifieras ges patienten tillgång 
till medicinsk bedömning av regionens eller kommunens primär-
vård.145 

Om organiseringen av primärvårdens insatser mot psykisk ohälsa 
görs följande bedömningar: 

• Huvudmännen bör organisera omhändertagandet av psykisk ohälsa 
i stegvisa och väl sammanhängande insatser. 

• Insatser som omfattas bör utgå från relevanta kunskapsunderlag 
så som Socialstyrelsens nationella riktlinjer och underlag från den 
nationella kunskapsstyrningen. 

• Det finns behov av att samla och lyfta framgångsrika metoder och 
arbetssätt specifikt tillämpade i primärvårdssammanhang.146 

7.8.2 Börja med barnen! En sammanhållen god och nära 
vård för barn och unga 

I uppdraget till den statliga utredningen Sammanhållen god och nära 
vård för barn och unga (S 2019:05) ingick bland annat se över hur 
den nära vården kan erbjuda stöd för barn och unga som lider av 
psykisk ohälsa och att föreslå hur en samlad uppföljning av barn och 
ungas fysiska och psykiska hälsa kan utformas. 

I delbetänkandet Börja med barnen! En sammanhållen god och nära 
vård för barn och unga (SOU 2021:34) bedömde utredningen att 
problem med köer till BUP i huvudsak beror på systembrister i vår-
den och att problemen med köerna inte kan hanteras genom insatser 
som riktas enbart mot BUP. Utredningen såg i stället behov av lång-
siktiga systemförändringar som tar sikte på hur barn och unga kan 

 
145 SOU 2021:6. God och nära vård, Rätt stöd till psykisk hälsa, s. 259–264. 
146 SOU 2021:6. God och nära vård, Rätt stöd till psykisk hälsa, s. 266. 
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få hjälp tidigt och samordnat enligt modellen stegvis vård. Utred-
ningen bedömde också att det organisationsinriktade målet om en kö-
fri BUP framöver behöver bytas ut mot ett tydligare barn- och unga-
perspektiv som tar sin utgångspunkt i barn och ungas vårdbehov. 
Vidare bedömde utredningen att målet i nuläget i stället bör vara en 
nära och tillgänglig BUP, som mer visar vad som behöver ske inom 
ramen för den pågående omställningen till en god och nära vård.147 

Utredningen bedömde att följande sex steg systematiskt behöver 
vidtas i vården för att få till stånd en mer sammanhållen, likvärdig, 
ändamålsenlig och samordnad hälso- och sjukvård för barn och unga 
med psykisk ohälsa: 

1. Ett bredare förhållningssätt till psykisk hälsa, bland annat inklu-
derande hälsofrämjande insatser och tvärsektoriell samverkan. 
Huvudmännen inom skolväsendet bör i större utsträckning genom-
föra universella och riktade insatser till barn och unga för att 
främja psykisk hälsa och förebygga ohälsa. 

2. Ett nationellt hälsovårdsprogram för barn- och unga, med skärpt 
fokus på psykisk hälsa, som erbjuds av en sammanhållen barn- 
och ungdomshälsovård. 

3. Ökad tydlighet i primärvårdsuppdraget när det gäller psykiska 
vårdbehov hos barn och unga. 

4. Primärvården och den nära vården behöver stärkas med resurser, 
kompetenser och metoder för att kunna möta barn och unga med 
psykiska vårdbehov. 

5. Den specialiserade vården behöver stärka sin konsultativa roll och 
bli mer nära och tillgänglig för primärvården och elevhälsan. 

6. Den specialiserade vården, socialtjänsten, förskola, skola och elev-
hälsan behöver samordna sig kring barn och unga med stora och 
långvariga behov.148 

I september 2021 gav regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att genom-
föra en förstudie i syfte att se över hur ett nationellt hälsovårds-
program för barn och unga bör utformas och implementeras med 
utgångspunkt från utredningens förslag. Vid genomförandet av upp-

 
147 SOU 2021:34. Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga, s. 335. 
148 SOU 2021:34. Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga, 
s. 334–362. 
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draget ska Socialstyrelsen samverka med ett flertal myndigheter, där-
ibland Folkhälsomyndigheten och Statens skolverk, och föra dialog 
med SKR, kommuner och regioner samt med enskilda och kommu-
nala skolhuvudmän. Uppdraget ska slutredovisas senast 31 oktober 
2022.149 

7.8.3 Psykiatrin i siffror, Barn- och ungdomspsykiatri 
– Kartläggning 2020 

I rapporten Psykiatrin i siffror, Barn- och ungdomspsykiatri – Kart-
läggning 2020 från Uppdrag Psykisk Hälsa vid SKR konstateras att 
tillgängligheten till BUP fortfarande är otillräcklig. Trots den ökade 
kapaciteten och det ökande antalet besök som regionerna åstadkom-
mit har de flesta regionerna inte lyckats möta det ökade söktrycket 
inom tidsgränserna för målsättningen om en förstärkt vårdgaranti 
inom BUP.150 

I rapporten framhålls att det kan behövas flera olika insatser bero-
ende på regionala skillnader och förutsättningar för att förbättra till-
gängligheten till BUP. Tre förslag på insatser presenteras: 

1. Implementera arbetssätt för en stegvis vård – Stegvis vård är ett 
arbetssätt som handlar om att anpassa behandlingens intensitet 
efter patientens behov av vård. Om vården inte är tillräcklig blir 
vård på nästkommande nivå aktuell, men alla patienter behöver 
inte passera samtliga nivåer. I de fem vård- och insatsprogram som 
finns framtagna (schizofreni, självskada, ångest och depression, 
missbruk och beroende samt adhd) finns stöd för vilka insatser 
som ska ges av respektive aktör vid olika psykiatriska tillstånd. 
I vård- och insatsprogrammet för adhd påtalas vikten av att ge 
tidiga insatser och att många insatser kan ges redan innan diagnos 
ställts. Utredning och insatser löper parallellt och ges utifrån bar-
net och familjens behov av olika aktörer inom skola, socialtjänst 
och hälso- och sjukvård. 

2. Bygg ut primärvårdsnivån – En rätt dimensionerad primärvård 
och användandet av stegvis vård ökar tillgängligheten till BUP för 

 
149 Regeringsbeslut S2021/06171. Uppdrag att genomföra en förstudie avseende ett nationellt 
hälsovårdsprogram för barn och unga. 
150 SKR, Uppdrag Psykisk Hälsa. 2020. Psykiatrin i siffror, Barn- och ungdomspsykiatri – Kart-
läggning 2020. 
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de som behöver specialiserad vård. En tidig kartläggning av den 
sökandes aktuella besvär och situation följt av triagering bidrar 
sannolikt både till effektiv resursanvändning och att barn och 
ungdomar får den hjälp de behöver. Flera regioner har organiserat 
mottagandet i en gemensam kontaktväg, kallat En väg in som 
hanterar inkommande samtal, remisser och andra kontakter och 
snabbt ger en första bedömning av vårdbehov. Ibland kan rådgiv-
ning vara tillräckligt och i andra fall bokas tid till första linjen, 
primärvård eller till BUP. 

3. Skapa effektivare arbetssätt för ökad produktivitet och digitalisering 
– Produktiviteten räknat i antal besök per behandlare har ökat 
successivt inom BUP, men arbetet med att utveckla effektiva 
arbetssätt behöver fortsätta. Nationellt samarbete och samord-
nad utveckling av digitala lösningar och nya arbetssätt tillsammans 
med målgruppen barn och unga kan leda till såväl ökad tillgäng-
lighet som förbättrade behandlingsresultat.151 

7.9 Utredningens bedömningar 

7.9.1 Utredningens utgångspunkter för bedömningarna 

Allmänt om utredningens utgångspunkter för bedömningarna 

Utifrån den bakgrund som presenteras i avsnitten 7.2–7.8 har utred-
ningen gjort några allmänna iakttagelser och dragit vissa slutsatser som 
ligger till grund för samtliga bedömningar som utredningen presen-
terar i avsnitten 7.9.2–7.9.5. 

Kvarstående problem med väntetider 

Trots att en målsättning om en förstärkt vårdgaranti inom BUP fun-
nits genom överenskommelse i cirka tio år finns i dag betydande vänte-
tider till BUP och det är få regioner som uppfyller målsättningen, se 
avsnitt 7.7.1–7.7.2. Tillgängligheten varierar dock mycket mellan 
regionerna och det finns exempel på regioner där man nu har en god 
tillgänglighet till BUP, däribland Region Gävleborg. Det finns dock 

 
151 SKR, Uppdrag Psykisk Hälsa. 2020. Psykiatrin i siffror, Barn- och ungdomspsykiatri – Kart-
läggning 2020. 
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både brister och förändringar i rapporteringen och uppföljningen av 
väntetidsstatistiken genom åren vilket försvårar möjligheterna att 
dra långtgående slutsatser om utvecklingen över tid. 

Utredningen anser att det är betydelsefullt att väntetidsstati-
stiken är tillförlitlig för att tillåta adekvata jämförelser mellan regio-
ner och över tid. Detta gäller förstås inte bara för BUP, utan även 
primärvården och rent generellt. I utredningens delbetänkande Vägen 
till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan föreslogs 
därför en utvidgad och fördjupad granskning av väntetidsdatabasens 
kvalitet.152 Socialstyrelsen har därefter fått i uppdrag att utveckla 
förutsättningar för insamling av väntetidsdata.153 Utredningen före-
slog också i delbetänkandet att regeringen skulle tillsätta en kom-
mitté för regelbunden och återkommande uppföljning och dialog 
med varje region kring regionens tillgänglighetsläge.154 I mars 2022 
gav regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att strategiskt, långsiktigt 
och kontinuerligt följa upp och föra dialog om hälso- och sjukvårdens 
tillgänglighet, med fokus på väntetider och vårdköer.155 Förutom en 
god uppföljning konstaterar utredningen att en god tillsyn är viktig 
för att väntetiderna ska ligga inom den författningsreglerade vård-
garantins tidsgränser, se kapitel 4, avsnitt 4.3.3. 

Samtidigt kan utredningen konstatera att efterfrågan på vård bland 
barn och unga inom området psykisk ohälsa har ökat under de senaste 
tio åren, se avsnitt 7.2.4–7.2.7. Vad som ligger bakom den ökade 
upplevda psykiska ohälsan hos barn och unga är inte fastställt. Flera 
orsaker kan tänkas. Troligast är det en kombination av förutsätt-
ningar och förändringar i samhället, där skolan som arena ses som en 
påverkande faktor. Många menar att skolans ökade fokus på kun-
skapskrav i de yngre åldrarna har gjort att flera barn än tidigare inte 
klarar av kraven i svensk skola. Barn och unga lyfter själva att kraven 
i samhället upplevs som ouppnåeliga och att pressen på att både 
lyckas i skolan och på fritiden påverkar deras hälsa negativt. Andra 
förklaringsfaktorer som brukar lyftas fram är ökad medvetenhet och 
med åren ökad acceptans för att söka vård för psykiska besvär. 

 
152 SOU 2021:59. Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan, s. 377. 
153 Regeringsbeslut S2021/06332. Uppdrag att utveckla förutsättningar för insamling av vänte-
tidsdata. 
154 SOU 2021:59. Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan, s. 137. 
155 Regeringsbeslut S2022/01664. Uppdrag att strategiskt, långsiktigt och kontinuerligt följa upp 
och föra dialog om hälso- och sjukvårdens tillgänglighet. 
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Sammantaget menar utredningen att det är svårt att dra slutsatser 
om vilka effekter målsättningen om en förstärkt vårdgaranti inom 
BUP och övriga statliga insatser inom området haft på tillgänglig-
heten i form av väntetider för barn och unga med psykisk ohälsa. 
Utredningen kan dock konstatera att det finns mycket kvar att göra 
inom området för att förbättra tillgängligheten och minska vänte-
tiderna. 

Tidig upptäckt, tidigt omhändertagande och en välfungerande 
samverkan i hela vårdkedjan är de viktigaste åtgärderna för att 
främja barn och ungas psykiska hälsa 

Utredningen menar, i likhet med många andra, att väntetiderna till 
BUP inte är en isolerad fråga. För att komma till rätta med vänte-
tiderna till BUP behövs flera åtgärder även inom andra delar av vård-
kedjan. Även om statliga, regionala och kommunala satsningar gjorts 
och görs även inom primärvården konstaterar utredningen att 
målsättningen om en förstärkt vårdgaranti inom BUP kan ha bidra-
git till ett stort fokus på BUP. 

Utredningen bedömer att ett större grepp behövs för hela om-
rådet psykisk hälsa för barn och unga, där tidig upptäckt av psykisk 
ohälsa och tidigt omhändertagande tillsammans med en välfungerande 
samverkan i hela vårdkedjan är de viktigaste åtgärderna för att främja 
barn och ungas psykiska hälsa. Med tidiga och stegvisa insatser kan 
barn och unga med lätta och medelsvåra symtom få snabbare tillgång 
till stöd efter behov, samtidigt som risken för förvärrade besvär och 
därmed behov av specialiserad vård minskar. Detta kan i förläng-
ningen leda till bättre tillgänglighet till specialiserad vård inom BUP 
för barn och unga med mer omfattande besvär. Samtidigt som BUP 
kan utveckla sin konsultativa roll för den tidiga vården. 

Skolan är en viktig arena för barns hälsa 

Eftersom barn och unga spenderar en stor del av sin vardag i skolan 
är skolan en viktig arena för barns hälsa. Skolans elevhälsa ska vara 
främjande för elevernas fysiska och psykiska hälsa. Utredningen 
menar därför att skolan, bland annat med hänsyn till dess verksam-
het inom elevhälsan, är en betydelsefull aktör i att tidigt upptäcka 
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tecken på psykisk ohälsa. Skolans viktiga roll för barn och ungas psy-
kiska mående och skolans roll i att tidigt identifiera tecken på psy-
kisk ohälsa och att vidta åtgärder är något som påtalats vid i stort 
sett samtliga möten som utredningen haft om barn och ungas psy-
kiska hälsa. Det har också framkommit att det finns en otydlighet 
och oenighet kring vilket åtagande skolan har, både inom ramen för 
elevhälsans verksamhet och övrig verksamhet i skolan, när det gäller 
att tillhandahålla insatser och åtgärder för de problem som identi-
fieras hos skolbarnen. Det har till utredningen även framförts att den 
stora efterfrågan på neuropsykiatriska utredningar delvis förklaras 
av krav från skolan på diagnos för att få hjälp, och att den stora 
efterfrågan har medfört långa väntetider för utredning, tid då barnet 
eller den unga inte får hjälp för sina besvär och tid som kan förvärra 
situationen. Utredningen bedömer att det inte är en ändamålsenlig 
ordning. Att lägga förslag kring skolan ligger dock utanför utred-
ningens direktiv. 

Nationellt gemensamt arbete specifikt för barn och ungas psykiska 
hälsa, där hela vårdkedjan finns representerad 

För att undvika att barn och unga faller mellan stolarna menar utred-
ningen att det är nödvändigt att komma ifrån stuprörstänk och bedö-
mer att det behövs samverkan specifikt för barn och ungas psykiska 
hälsa såväl kommunalt, regionalt som nationellt. För att komma dit 
behövs en nationell samsyn kring stöd och insatser till barn och unga 
i hela vårdkedjan – främjande, förebyggande och tidiga insatser lik-
som behandling vid svårare tillstånd. 

Utredningen har under utredningens gång deltagit i flera möten 
med SKR:s olika nätverk och grupperingar inom psykiatriområdet. 
Utredningen ser positivt på den typ av nationell samverkan som sker 
inom sådana nätverk och grupperingar mellan regionerna. Utred-
ningen menar dock att det finns behov av en eller flera komplet-
terande nationella arenor för bred samverkan kring barn och ungas 
psykiska hälsa mellan vårdnivåer för att motverka stuprörstänk, öka 
förutsättningarna för samsyn kring hela vårdkedjan och därmed också 
få en effektivare vård. 
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7.9.2 Nationell strategi för barn och ungas psykiska hälsa 

Bedömning: Regeringen bör tillse att en konkret och långsiktig 
strategi för barn och ungas psykiska hälsa tas fram. 

Skäl 

Trots att regeringen under lång tid har gjort stora satsningar inom 
området barn och ungas psykiska hälsa kan utredningen konstatera 
att mycket arbete återstår såväl inom primärvård som BUP. Dess-
utom behöver en större samverkan ske med skolan, inklusive de som 
arbetar med elevhälsan. En konkret nationell strategi skulle kunna 
ligga till grund för ett långsiktigt arbete med såväl nationella som 
regionala insatser för barn och ungas psykiska hälsa. En god förebild 
för en nationell strategi kan vara den nationella cancerstrategin156 som 
legat till grund för omfattande förbättringar inom cancerområdet 
under mer än tio års tid. 

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har sedan 2020 upp-
draget att i nära samverkan med ytterligare 23 myndigheter ta fram 
ett underlag till en nationell strategi inom området psykisk hälsa och 
suicidprevention, se avsnitt 7.4.2. Uppdraget ska slutredovisas till 
regeringen senast 1 september 2023. Slutredovisningen ska innehålla 
ett samlat förslag till strategi med mål, prioriteringar och indikatorer 
för uppföljning. Syftet är att ge regeringen ett underlag inför det fort-
satta arbetet och skapa förutsättningar för att utveckla insatserna 
inom området psykisk hälsa och suicidprevention.157 

I regeringsbeslutet anges att särskild hänsyn bör tas till de grup-
per som löper störst risk att utveckla psykisk ohälsa eller att begå 
självmord. Barn och unga lyfts som ett av flera exempel på en sådan 
grupp.158 Utredningen menar att en konkret strategi med långsiktig 
inriktning är nödvändig för att motverka utvecklingen av psykisk 
ohälsa hos barn och unga och förbättra vården inom området. Utred-
ningen bedömer därför att, i det fall den nationella strategi inom om-
rådet psykisk hälsa och suicidprevention som myndigheterna redo-

 
156 SOU 2009:11. En nationell cancerstrategi för framtiden. 
157 Regeringsbeslut S2020/06171/FS. Uppdrag att inkomma med underlag inför en kommande 
nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention. 
158 Regeringsbeslut S2020/06171/FS. Uppdrag att inkomma med underlag inför en kommande 
nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention. 
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visar i september 2023 inte innehåller en sådan konkret del, bör 
regeringen tillse att en sådan kommer tillstånd. 

7.9.3 Nationella kunskapsstöd för hela vårdkedjan 
samt kunskapsstöd utgående från symtomkomplex 

Bedömning: Den nationella kunskapsstyrningsorganisationen bör 
ta fram nationella kunskapsstöd för hela vårdkedjan för barn och 
ungas psykiska hälsa samt nationella kunskapsstöd som utgår från 
symtomkomplex. Insatserna för barn och unga bör vara stegvisa 
men sammanhängande. Vid framtagandet av de nationella kun-
skapsstöden bör alla vårdnivåer vara representerade, vilket bör gälla 
även annan nationell samverkan kring barn och ungas psykiska 
hälsa. Regeringen bör stödja arbetet med de nationella kunskaps-
stöden med riktade ekonomiska medel.  

Skäl 

Utredningen bedömer att nationellt framtagna kunskapsstöd ökar 
förutsättningarna för samsyn och samverkan både på nationell och 
lokal nivå. De framtagna vård- och insatsprogrammen inom området 
psykisk hälsa är ett bra exempel på kunskapsstöd för att uppnå ökad 
samsyn mellan vårdnivåer och viktiga aktörer. Vård- och insatspro-
grammen som bygger på nationella riktlinjer och andra kunskaps-
sammanställningar syftar till att tillgängliggöra evidens- och erfaren-
hetsbaserad kunskap på ett användarvänligt sätt och är anpassade 
efter olika yrkesgruppers behov. Vård- och insatsprogrammen inne-
håller samlad kunskap för såväl skola, socialtjänst, primärvård och 
specialistpsykiatri. Målet är att vård- och insatsprogrammen ska vara 
ett gemensamt kunskapsunderlag över hela processen för de som 
möter barn och unga och att det ska ge ökade förutsättningar för 
mer likvärdiga insatser utifrån en helhetssyn samt ökad förståelse 
och samsyn mellan verksamheter, se avsnitt 7.4.1.159 

Ett annat exempel på kunskapsstöd är personcentrerade och sam-
manhållna vårdförlopp som syftar till att öka jämlikheten, effektivi-

 
159 SKR, Uppdrag Psykisk Hälsa. Nationella vård- och insatsprogram, www.uppdragpsykiskhalsa.se/ 
kunskapsutbyte/arbetsgang-for-arbetsgruppen/, uttag 2022-03-13. 
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teten och kvaliteten i vården utan att det medför onödig administra-
tiv börda för sjukvården. Regeringen har sedan några år, genom över-
enskommelser med SKR, stött framtagandet och regionernas im-
plementering av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp.160 

Förutom att bidra till en kunskapsbaserad, ändamålsenlig och 
jämlik vård menar utredningen att den här typen av kunskapsstöd 
som omfattar hela vårdkedjan, och i fallet av vård- och insatsprogram 
även berör aktörer såsom skola och socialtjänst, även bidrar till att 
vården blir mer sammanhängande för barnen och de unga. 

För att ytterligare förbättra möjligheterna för barn och unga att 
få stöd i ett tidigt skede för sina psykiska besvär anser utredningen 
att det vore värdefullt att komplettera kunskapsstöd som utgår från 
diagnos med kunskapsstöd som utgår från symtomkomplex. Utred-
ningen menar att det inte ska behövas en diagnos för att få stöd och 
enklare insatser för psykiska besvär. Som framgår ovan ser utred-
ningen att tidiga insatser kan minska risken för förvärrade besvär och 
därmed behov av specialiserad vård, vilket i förlängningen kan leda 
till bättre tillgänglighet till specialiserad vård inom BUP för barn och 
unga med mer omfattande besvär. Det finns i dagsläget framtagna 
regionala kunskapsstöd utgående från symtomkomplex till exempel 
i Region Gävleborg. 

Som framgår av avsnitt 7.4.1 tas de nationella vård- och insatspro-
grammen och de personcentrerade sammanhållna vårdförloppen fram 
av en nationell arbetsgrupp (NAG) inom ramen för det nationella 
programområdet (NPO) för psykisk hälsa som är en del av Natio-
nellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.161 NPO för 
psykisk hälsa omfattar såväl barn och ungas som vuxnas och äldres 
psykiska hälsa.162 Utredningen vill framhålla att det vid framtagandet 
av de nationella kunskapsstöden är ytterst viktigt att det finns sär-
skild kompetens om barn och ungas psykiska hälsa och inte enbart 
om vuxnas psykiska hälsa. Utredningen har erfarit att mycket av det 
arbete som tidigare gjorts utgått från den specialiserade vårdens logik 
och menar att även primärvårdsföreträdare som arbetar med barn 
och ungas psykiska hälsa behöver vara med vid framtagandet av 

 
160 Sammanhållen, jämlik och säker vård 2022, Överenskommelse mellan staten och Sveriges 
Kommuner och Regioner. 
161 SKR, Uppdrag Psykisk Hälsa för Nationellt programområde psykisk hälsa. Nationella vård- och 
insatsprogram, Om programmen, https://vardochinsats.se/om-programmen/, uttag 2022-03-13. 
162 SKR, Uppdrag Psykisk Hälsa. Nationellt programområde psykisk hälsa, 
www.uppdragpsykiskhalsa.se/kunskapsutbyte/, uttag 2022-03-13. 
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nationella kunskapsstöd. Enligt utredningen är representation av alla 
vårdnivåer centralt även vid annan nationell samverkan kring barn 
och ungas psykiska hälsa. 

För att de nationellt framtagna kunskapsstöden ska få genomslag 
behöver de implementeras lokalt efter lokala förutsättningar och 
behov. Utredningen har förstått att detta är ett omfattande och tids-
krävande arbete, som liksom i överenskommelsen om sammanhållen, 
jämlik och säker vård 2022163 behöver fortsätta stödjas såväl av staten 
som regionerna. Den lokala implementeringen kräver samverkan 
både mellan professioner och mellan de som arbetar inom primär-
vård och specialiserad vård. 

För att stödja och påskynda utvecklingen bedömer utredningen 
att regeringen bör rikta ekonomiska medel till arbetet med fler natio-
nella kunskapsstöd såsom personcentrerade och sammanhållna vård-
förlopp och vård- och insatsprogram, men även nationella kunskaps-
stöd utgående från symtomkomplex, specifikt för barn och unga med 
psykisk ohälsa. 

7.9.4 En gemensam väg in för barn och unga som upplever 
psykisk ohälsa 

Bedömning: Varje region bör erbjuda en gemensam väg in för 
barn och unga som upplever psykisk ohälsa. I En väg in bör pri-
märvården och BUP ingå och gemensam triagering bör ske. Sam-
verkan med elevhälsan bör eftersträvas. 
 
Bedömning: Regeringen bör rikta ekonomiska medel i syfte att 
stödja regionerna och huvudmännen för skolan att ta fram nya 
och hållbara arbetssätt som ska underlätta samverkan mellan elev-
hälsan, primärvården och BUP kopplat till arbetet med En väg in. 

 
163 Sammanhållen, jämlik och säker vård 2022, Överenskommelse mellan staten och Sveriges 
Kommuner och Regioner. 
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Skäl 

Varje region bör erbjuda En väg in 

För att öka tillgängligheten till vård och stöd för barn och unga med 
psykisk ohälsa och för att undvikande bollande av barnen och de 
unga och deras familjer har några regioner arbetat för att bygga upp 
ett regionalt samarbete med en gemensam kontaktväg in till primär-
vården och den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin, en så 
kallad En väg in. I många regioner omhändertas barn med lindriga 
och måttliga symtom på psykisk ohälsa av första linjens vård. Första 
linjens vård är ett primärvårdsuppdrag men vårdenheten kan vara 
organiserad på olika sätt inom såväl primärvård som specialiserad 
vård, se avsnitt 7.3.1. Syftet med En väg in är att ha en gemensam 
ingång till vården, dit barnen och de unga och deras närstående kan 
vända sig. Remisser från till exempel skolan kan också omhändertas 
via En väg in. Arbetssättet En väg in innebär att personalen triagerar 
mellan primärvården och den specialiserade vården, så att den som 
söker hjälp får vård på rätt vårdnivå från början, se avsnitt 7.3.2.164 

En väg in finns etablerat i sex regioner och ytterligare tre regioner 
planerar för implementering.165 Erfarenheter visar att det regionge-
mensamma arbetssättet och även arbetet med att etablera arbetssättet 
En väg in i regionen tydliggör och bidrar till en samsyn kring de olika 
vårdnivåernas uppdrag i organisationen. Det finns även erfarenheter 
av att En väg in bidrar till mer jämlik vård genom att bedömningen 
av barn och ungas behov av vård blir mer lika i regionen.166 

Sammantaget konstaterar utredningen att det finns flera potenti-
ella fördelar med arbetssättet En väg in: 

• barn och unga får hjälp till rätt vårdnivå, vilket i vissa fall kan ge 
snabbare vård och tidiga insatser 

• den gemensamma triageringen minskar risken för bollande av 
patienter 

• den gemensamma triageringen bör leda till en mer jämlik bedöm-
ning av vårdbehov 

 
164 Socialstyrelsen. 2021. Kartläggning av första linjens verksamhet för barn och unga med psykisk 
ohälsa. 
165 SKR. 2021. Första linjen 2020. Nulägesbeskrivning av hälso- och sjukvårdens första linje för 
barn och ungas psykiska hälsa. 
166 Socialstyrelsen. 2021. Kartläggning av första linjens verksamhet för barn och unga med psykisk 
ohälsa. 
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• samverkan mellan de som arbetar inom de olika vårdnivåerna som 
arbetssättet berör bör medföra en ökad samsyn och samverkan. 

Samverkan med elevhälsan kopplat till arbetet med En väg in bör 
utvecklas 

För att ännu bättre kunna möta upp mot barn och ungas behov av 
stöd och tidiga insatser vid psykisk ohälsa har det i utredningens 
möten med företrädare för En väg in uttryckts en vilja att öka sam-
arbetet med företrädare för elevhälsan. Företrädare som arbetar med 
En väg in har beskrivit svårigheter med samverkan med personal 
inom elevhälsan och ett behov av att hitta former för samverkan. Det 
finns i en del regioner samverkan mellan de som arbetar inom den 
regionala primärvården, BUP och elevhälsan, men utifrån utredningens 
kännedom sker samverkan inte kopplat till arbetssättet En väg in. 

Skolans viktiga roll för barn och ungas psykiska mående och att 
tidigt identifiera tecken på psykisk ohälsa är något som påtalats vid i 
stort sett samtliga möten som utredningen haft om barn och ungas 
psykiska hälsa. För att komma ett steg längre i strävan mot tidiga 
insatser och en sammanhängande vård menar utredningen att det där-
för är eftersträvansvärt att regionen samverkar med de som arbetar 
inom elevhälsan även kopplat till regionens arbete med En väg in. 
Utredningen anser att samverkan med elevhälsan inom arbetet med 
En väg in bör öka förutsättningarna för att ge tidiga samt rätt sam-
manhängande och stegvisa insatser med en god samverkan mellan de 
olika aktörerna som möter barnen. 

I syfte att stödja regionerna och huvudmännen för skolan med att 
ta fram nya och hållbara arbetssätt som ska underlätta samverkan 
mellan de som arbetar inom elevhälsan, primärvården och BUP kop-
plat till arbetet med En väg in bedömer utredningen att regeringen 
bör avsätta riktade ekonomiska medel för detta ändamål. 

Utredningen anser att medlen ska fördelas via ett ansökningsför-
farande. Ansökan bör innehålla en beskrivning av hur det gemen-
samma arbetet mellan region och huvudmän för skolan ska bedrivas 
samt redogörelse för hur medlen ska användas. 

Utredningen bedömer också att det statliga stödet bör vara fler-
årigt för att få till en långsiktighet och att regionerna och huvud-
männen för skolan även i de regioner som är på väg att bygga upp En 
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väg in ska kunna ansöka och ta del av statsbidrag för utvecklingen av 
nya arbetssätt för samverkan. Vid en eventuell prioritering bör för-
utsättningar för att implementera långsiktigt hållbara arbetssätt i de 
ordinarie verksamheterna samt förutsättningar för kunskaps- och 
erfarenhetsspridning prioriteras. I arbetet med En väg in behöver de 
aktörer som ingår beakta vad som gäller i fråga om personuppgifts-
behandling, sekretess och tystnadsplikt. 

Utredningen vill även lyfta fram funktionen fast vårdkontakt 
som också kan förenkla för barnen och de unga och deras närstående 
och bidra till en ökad samordning mellan olika aktörer. När det gäller 
barn och unga med psykisk ohälsa kan det exempelvis vara särskilt 
relevant i samordningen av insatser hos olika delar av den regionala 
hälso- och sjukvården och elevhälsans medicinska delar, när det är 
möjligt utifrån bestämmelser om sekretess och tystnadsplikt. 

Inom ramen för överenskommelsen för god och nära vård 2022 
finns flera olika insatser som är kopplade till fast läkarkontakt och 
fast vårdkontakt som på lång sikt handlar om att en allt större andel 
av befolkningen ska erbjudas och få en namngiven fast läkarkontakt 
eller fast vårdkontakt. Bland annat finns insatser för utarbetande av 
rutiner för dokumentation och registrering.167 Utredningen menar 
att det är viktigt att regionerna också utarbetar rutiner för att erbjuda 
en fast vårdkontakt inom såväl primärvård som specialiserad vård för 
barn och unga med psykisk ohälsa. 

7.9.5 Målsättningen om en förstärkt vårdgaranti inom BUP 
bör i nuläget kvarstå 

Bedömning: Den nationella målsättningen om 30 dagar till första 
bedömning och ytterligare 30 dagar till fördjupad utredning eller 
behandling inom BUP bör i nuläget kvarstå. 

Skäl 

Utredningen har i uppdrag att bedöma om målsättningen om 30 dagar 
till första bedömning och ytterligare 30 dagar till fördjupad utred-

 
167 God och nära vård 2022, En omställning av hälso- och sjukvården med primärvården som 
nav, Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner. 
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ning eller behandling inom BUP bör kvarstå och i så fall regleras som 
en del av en differentierad vårdgaranti. Utredningen ska också lämna 
nödvändiga författningsförslag.168 

I kapitel 4 om en utökad vårdgaranti gör utredningen bedöm-
ningen att målsättningen inom BUP inte bör författningsregleras 
som en del av en differentierad vårdgaranti. Skälen för det framgår i 
avsnitt 4.4.12. 

Som framgår i utredningens utgångspunkter för sina bedömningar, 
avsnitt 7.9.1, menar utredningen att det är svårt att dra slutsatser om 
vilka effekter målsättningen om en förstärkt vårdgaranti inom BUP 
haft på tillgängligheten till BUP. Söktrycket efter vård inom området 
psykisk ohälsa har ökat under ungefär samma tidsperiod, se av-
snitt 7.2.4–7.2.7. Utredningen kan dock konstatera att långa vänte-
tider till BUP är ett kvarstående problem. 

I utredningsarbetet har utredningen sammanställt regioners och 
verksamhetsföreträdares erfarenheter av målsättningen som fram-
kommit i uppföljningsrapporter från myndigheter och i utredningens 
möten, se avsnitt 7.7.4 och 7.7.8. De fördelar som lyfts med målsätt-
ningen är främst att målsättningen har ett viktigt signalvärde, riktar 
sig till en sårbar patientgrupp och kan genom att förkorta väntetider 
leda till tidigare insatser så att svårare symtom inte hinner utvecklas. 
Framför allt har 30 dagar till första besök stöd i verksamheterna. 
Utredningsdelen har inte samma stöd, den upplevs svårare och det 
har framförts att den leder till för stort fokus på utredning. Samtidigt 
har det lyfts att det finns risker med att ta bort utredningsdelen, efter-
som det kan leda till längre väntetider. 

En nackdel med målsättningen som lyfts fram är att det lett till 
ensidigt fokus på tillgänglighet i form av väntetider vilket inte be-
höver betyda hög kvalitet, hög patientsäkerhet och effektivt resurs-
utnyttjande. Det har också framförts att målsättningen kan innebära 
en risk för undanträngningseffekter, framför allt att behandling av 
patienter med omfattande behov kan trängas undan till förmån för 
patienter som väntar på första besök, start av utredning respektive 
behandling. 

Precis som den lagstadgade vårdgarantin innebär målsättningen 
om en förstärkt vårdgaranti inom BUP inte en rättighet att få vård. 
Den anger inte vilken vård som ska ges, kvaliteten på vården eller 
hur prioriteringar ska ske. Alla prioriteringar inom hälso- och sjuk-

 
168 Dir. 2020:81. Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården. 
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vården ska göras utifrån de etiska principer som ligger till grund för 
prioriteringar i hälso- och sjukvården som riksdagen beslutat om, se 
kapitel 4, avsnitt 4.2.1. Undanträngningseffekter är en komplex fråga 
och har även diskuteras länge när det gäller vårdgarantin, särskilt ut-
ifrån att sådant som inte ingår i vårdgarantin riskerar att trängas 
undan till förmån för sådant som ingår, se kapitel 4, avsnitt 4.4.2. 
Bland annat mot bakgrund av detta har utredningen haft i uppdrag 
att utreda för- och nackdelar med en utökad vårdgaranti. Utred-
ningen lämnar också förslag som innebär att vårdgarantin ska utökas. 
Bland annat föreslås att vårdgarantin ska omfatta undersökning 
inom såväl primärvården som den specialiserade vården, se kapitel 4, 
avsnitt 4.4.4. Skälen till det förslaget är bland annat att undersök-
ningar är en väsentlig del av hälso- och sjukvårdens insatser, att vänte-
tider till undersökningar kan bli långa och att vårdgarantin bör inne-
hålla fler delar av vårdkedjan för att minska risken för undanträng-
ningseffekter. 

Enligt professionen inom psykiatrin kan målsättningen också på-
verka synen på utredning parallellt med behandling och stegvis vård 
negativt. Utredningen menar dock att registreringen inte ska påverka 
hur eller i vilken ordning utredning och behandling erbjuds, utan att 
det bör vara en fråga om utbildningsinsatser och klargörande anvis-
ningar för registreringen. Även kvaliteten på väntetidsstatistiken har 
ifrågasatts. Utredningen instämmer i att det är betydelsefullt att vänte-
tidsstatistiken är tillförlitlig för att tillåta adekvata jämförelser mellan 
regioner och över tid. Även här menar utredningen att det sannolikt 
kan åtgärdas med tydliga riktlinjer för att nå en likformighet i regi-
streringen såväl lokalt som nationellt. Som framgår av avsnitt 7.9.1 har 
Socialstyrelsen ett regeringsuppdrag om att utveckla förutsättningar 
för insamling av väntetidsdata.169 Socialstyrelsen har också i mars 
2022 fått i uppdrag av regeringen att strategiskt, långsiktigt och kon-
tinuerligt följa upp och föra dialog om hälso- och sjukvårdens till-
gänglighet, med fokus på väntetider och vårdköer.170 

Vidare har det lyfts att målsättningen ger för stort fokus på BUP 
i stället för på tidiga insatser. Utredningen bedömer också enligt 
utgångspunkterna för bedömningarna ovan, avsnitt 7.9.1, att ett större 
grepp behövs för hela området psykisk hälsa för barn och unga, där 

 
169 Regeringsbeslut S2021/06332. Uppdrag att utveckla förutsättningar för insamling av vänte-
tidsdata. 
170 Regeringsbeslut S2022/01664. Uppdrag att strategiskt, långsiktigt och kontinuerligt följa upp 
och föra dialog om hälso- och sjukvårdens tillgänglighet. 
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tidig upptäckt av psykisk ohälsa och tidigt omhändertagande tillsam-
mans med en välfungerande samverkan i hela vårdkedjan är de vik-
tigaste åtgärderna för att främja barn och ungas psykiska hälsa. Utred-
ningens övriga bedömningar inom området syftar till att bidra till att 
detta uppnås. Med tidiga och stegvisa insatser kan barn och unga 
med lätta och medelsvåra symtom få snabbare tillgång till stöd efter 
behov, samtidigt som risken för förvärrade besvär och därmed behov 
av specialiserad vård minskar. Detta kan i förlängningen leda till 
bättre tillgänglighet till specialiserad vård inom BUP för barn och 
unga med mer omfattande besvär. Utredningen menar också att en 
konkret och långsiktig nationell strategi behövs för att motverka ut-
vecklingen av psykisk ohälsa hos barn och unga och förbättra till-
gängligheten till vård inom området. 

Utredningen konstaterar att det finns både för- och nackdelar 
med målsättningen om en förstärkt vårdgaranti inom BUP. I utred-
ningens direktiv anges att det är extra viktigt att barn och unga får 
hjälp i tid, och eftersom väntetiderna till BUP fortsätter att öka är det 
särskilt relevant att beakta väntetiderna till denna del av vården.171 
Utredningen ser dock risker med att styra för hårt mot tillgänglighet 
inom ett visst vårdområde i stället för andra där det också finns bråds-
kande vårdbehov, det vill säga att prioritera horisontellt. Personer med 
lika stora behov ska prioriteras lika oavsett vilken sjukdomsgrupp de 
tillhör, vilket är en av anledningarna till att utredningen inte föreslår 
en differentierad vårdgaranti. Samtidigt kan utredningen konstatera 
att väntetiderna till BUP i dagsläget generellt är för långa och att det 
är svårt att förutse konsekvenserna av att i nuläget efter cirka tio år 
med målsättningen och med rådande alltför långa väntetider ta bort 
målsättningen. Målsättningen har också ett signalvärde som utred-
ningen för närvarande bedömer är viktigt att bevara. 

Sammantaget bedömer utredningen att det i detta skede är olämp-
ligt att ta bort målsättningen och att den därför i nuläget bör kvarstå. 
Däremot menar utredningen att målsättningen om en förstärkt vård-
garanti inom BUP i sig inte är tillräcklig för att lösa problemet med 
de långa väntetiderna till BUP eller generellt för barn och unga med 
psykisk ohälsa och bedömer enligt ovan att det behövs ett helhets-
grepp för området och att fler insatser måste till med fokus på tidig upp-
täckt, tidiga insatser och samverkan mellan vårdnivåer. Bedömningen 

 
171 Dir. 2020:81. Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården. 
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om målsättningen ska ses tillsammans med övriga bedömningar och 
förslag som lämnas av utredningen. 



95/22 Svar på remiss - Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22)  - KS2022/1251-2 Svar på remiss - Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22)  : SOU 2022_22 Vägen till ökad tillgänglighet.pdf

 

449 

8 Regionala handlingsplaner 
för ökad tillgänglighet 

Det här kapitlet beskriver först utredningens uppdrag och gör där-
efter en kort sammanfattning av arbetet fram till delbetänkandet 
samt av bedömningar och förslag i delbetänkandet. Därefter beskrivs 
utredningens arbete efter delbetänkandet och kapitlet avslutas med 
synpunkter inför fortsatt myndighetsarbete. Inga bedömningar eller 
förslag läggs avseende detta uppdrag i slutbetänkandet. 

8.1 Utredningens uppdrag 

Enligt statens och Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) över-
enskommelse om en ny uppdaterad kömiljard år 2019 och fortsatta 
överenskommelser 2020–2021 skulle regionerna ta fram regional nu-
lägesrapport hösten 2019 samt regional handlingsplan för tillgänglig-
heten i den egna regionen. I handlingsplanen som inlämnades 31 mars 
2021 skulle regionen bland annat redogöra för regionens målsätt-
ningar för ökad tillgänglighet till hälso- och sjukvården. Utredningens 
uppdrag var att 

– stödja regionerna i arbetet med att ta fram regionala handlings-
planer, 

– inom ramen för det arbetet stödja utvecklingen av ökad tillgäng-
lighet till vård och stöd för barn och unga med psykisk ohälsa och 
stödja regionerna i arbetet med att säkerställa tillgängligheten 
såväl under som efterutbrottet av covid-19, och 

– sammanställa och analysera de regionala nulägesrapporterna och 
handlingsplanerna som stöd för regionerna och som information 
till regeringen. 
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Dessa delar av utredningens uppdrag redovisades i delbetänkandet 
30 juni 2021.1 

Till slutbetänkandet har utredningen följande deluppdrag:  

– stödja regionerna i deras arbete med att genomföra de åtgärder 
som anges i de regionala handlingsplanerna, och 

– om det finns behov, föreslå andra insatser som bedöms nöd-
vändiga för att förbättra tillgängligheten i hälso- och sjukvården 
med fokus på kortare väntetider. 

8.2 Delbetänkandets innehåll, bedömningar 
och förslag 

I delbetänkandet fördes ett resonemang kring begreppet att stödja 
som för en statlig utredning inte har någon tydlig definition. Utred-
ningen valde att ta fasta på direktivets skrivningar om att stödja sam-
arbeten och samordna dialoger samt delegationens råd om: 

– att följa regionernas arbete genom att ställa frågor som manar till 
eftertanke – hur ser regionens mål ut? Vad vill regionen uppnå på 
kort respektive lång sikt? Finns koppling till de insatser som 
planeras? 

– att bidra med information och ensade data, 

– att föra dialog om vilket stöd staten kan bidra med, och 

– jämförelser och återkoppling. 

I delbetänkandet redovisades det stödjande arbete utredningen utfört 
i samverkan med regionernas utsedda kontaktpersoner; dialogen kring 
nulägesrapporter 2019, dialogen under framtagandet av regional hand-
lingsplan 2021 samt spridning av goda exempel på väl genomfört 
tillgänglighetsarbete. Utredningens analys av de regionala handlings-
planerna med återkoppling till regionerna såväl muntligt som skrift-
ligt, tillsammans och till varje region lämnades i juni 2021.  

Mot bakgrund av erfarenheterna från det stödjande arbetet ansåg 
utredningen att det strategiska långsiktiga arbetet behöver stärkas och 
lämnade i delbetänkandet följande bedömningar: 

 
1 SOU 2021:59. Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan.  
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• Regeringen och regionerna bör gemensamt planera för ett lång-
siktigt tillgänglighetsarbete. Arbetet bör omfatta årliga regionala 
handlingsplaner och årliga uppföljningar. Ett årshjul som i största 
möjliga mån tillfredsställer såväl statens som regioners behov av 
tidsmässig planeringscykel bör eftersträvas. Långsiktighet behövs 
för att få vårdens medarbetares engagemang i tillgänglighetsarbetet 
och minskar också det administrativa arbetet. 

• Alla överenskommelser mellan staten och SKR, där tillgänglighet 
i hälso- och sjukvården finns med, bör från och med år 2022 sam-
ordnas i sina delar om tillgänglighet med överenskommelsen som 
för år 2021 benämns Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården. 

• Den regionala handlingsplanen för ökad tillgänglighet bör, genom 
statens överenskommelse med SKR, utvecklas till att vara varje 
enskild regions handlingsplan för ökad tillgänglighet och utgå från 
mätbara och tidsatta mål med insatser för att nå målen och beskriv-
ning av hur regionen avser att följa upp insatserna. Det är viktigt 
att handlingsplanen är regionens egen handlingsplan, inte ett admi-
nistrativt svar som villkor för att erhålla ekonomiska medel i en 
överenskommelse. 

• Statens uppföljning av det gemensamma strategiska tillgänglig-
hetsarbetet, genom överenskommelse med SKR, bör bland annat 
bestå av en årlig rapport från regionen gällande om insatserna i 
den regionala handlingsplanen för tillgänglighet genomförts och 
hur resultatet är i förhållande till regionens mål. 

Utredningen lämnade också följande förslag: 

• Regeringen ska tillsätta en kommitté för regelbunden återkom-
mande uppföljning och dialog med varje region kring regionens 
tillgänglighetsläge och resultat i förhållande till den regionala hand-
lingsplanen. Dialogen ska ske vid platsbesök. Målet ska vara att 
genom dialogen stimulera utveckling och förändringsarbete för 
bättre tillgänglighet. Kommittén för tillgänglighetsdialog ska också 
vara en del av en utökad statlig uppföljning. Kommitténs ledamöter 
utses av regeringen efter samråd med regionerna.  
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8.3 Arbetssätt inför slutbetänkandet 

Utredningen har genomfört en rad stödjande insatser gentemot regio-
nernas kontaktpersoner. Det handlar om information och dialog kring 
långväntare, redovisning av delbetänkandet, möte med goda exempel 
på väl genomfört tillgänglighetsarbete, presentation av internationell 
jämförelse, dialog om utvecklingen av vårdgarantin och samman-
fattande redovisning av nulägesrapporterna. Utredningen har också 
kontinuerligt informerat kontaktpersonerna om regeringsbeslut med 
mera som rört tillgänglighet. På grund av fortsatt covid-19-pandemi 
har arbetet liksom tidigare skett digitalt med undantag för ett fysiskt 
besök i Västra Götalandsregionen där utredningen fick en djupare 
och mer detaljerad bild av regionens generella tillgänglighetsarbete 
och det specifika arbetet kring barn och ungdomars psykiska hälsa. 

8.3.1 Information och dialog kring långväntare 

En uppgift som, enligt överenskommelse mellan regeringen och SKR, 
ingick i regionala handlingsplanen var att ge en beskrivning av hur 
regionen skulle säkerställa omhändertagande i rimlig tid även för de 
patienter som har väntat längre än 90 dagar till besök och operation 
eller annan åtgärd inom den specialiserade vården. På www.vante-
tider.se finns ingen närmare redovisning av de som väntat längre än 
90 dagar men utredningen redovisade i delbetänkandets bilaga 1 
s. 475 fördjupad information om de så kallade långväntarna utifrån 
väntetidsdatabasens uppgifter gällande december 2020. Vid möte 
14 juni 2021 med regionernas kontaktpersoner med flera regionala 
representanter redovisade utredningen underlaget med uppdelning i 
regioner och vårdområden. 

Sammanfattningsvis redovisades vid mötet att många får vänta 
längre än vårdgarantins maximala tidsgräns om 90 dagar och fler än 
23 000 patienter hade väntat mer än ett år varav en mindre andel 
väntat riktigt länge – flera år. Det är viktigt med uppdaterade vänte-
listor, regelbunden genomgång och kontakt med de patienter som 
väntat länge för att kunna bedöma aktuellt vårdbehov och erbjuda 
dem den vård de behöver. Det diskuterades om det går att samarbeta 
mer mellan regionerna eftersom långväntarna är ojämnt fördelade inom 
vårdområden mellan regionerna. Produktions- och kapacitetsstyr-
ningen bör drivas framåt snabbare. Vissa regioner har hittat sätt att 
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minska problemen inom barn- och ungdomspsykiatri (BUP) vilket 
bör kunna inspirera andra. Goda exempel finns även inom många 
andra områden. 

8.3.2 Dialog kring delbetänkandet 

I september 2021 presenterade och diskuterade utredningen delbe-
tänkandet med regionernas kontaktpersoner med flera.  

Diskussionen berörde till stora delar förslaget om ett vårdsök-
system och möjligheter respektive svårigheter med att utveckla ett 
sådant. Vid mötet diskuterades också regionernas pågående arbete med 
nulägesrapporter, se avsnitt 8.3.6. 

Vid mötet diskuterades även det förslag till mall som utredningen 
tillsammans med SKR tagit fram för nulägesrapporten. 

8.3.3 Möten med goda exempel 

Utredningen hade före delbetänkandet två möten med goda exempel 
där totalt sex exempel på väl utfört tillgänglighetsarbete med påvisat 
resultat redovisades. I november 2021 anordnade utredningen ytter-
ligare ett möte med följande tre exempel från den regionala primär-
vården. 

1. Tydliga vårdflöden minimerar väntetider för barn med psykisk 
ohälsa i Region Gävleborg.2  
Region Gävleborg har arbetat med 

– tidiga insatser,  

– stegvis vård,  

– gemensamma vårdprogram för alla vårdnivåer,  

– prata om symtom i stället för diagnos,  

– tid i handen, och 

– öppna tidböcker.   

 
2 Jennifer Wellin, vårdutvecklare, Region Gävleborg. 
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Framgångsfaktorer i arbetet har varit 

– en organisation som främjar nära samarbete mellan vårdnivåerna 
(gemensamt verksamhetsområde och verksamhetschef),  

– gemensam En väg in med bemanning från både primärvården/ 
första linjen och BUP, 

– bra verktyg såsom rutiner, viktningstabell, C-GAS, BCFPI3, 

– arbete med gruppidentitet, handledning och teamtid (fysiskt möte 
tillsammans), 

– att lita till och använda strukturerade metoder, 

– implementeringen av standardiserade vårdflöden, och 

– fokus på vikten av en god livsföring och tidiga insatser (vården, 
skolan/elevhälsan och vårdnadshavaren) och därigenom acceptans 
för att börja med sömn, kost och rörelse. 

2. Helgöppen vårdcentral med arbetsglädje i Region Halland.4  
Neptunuskliniken i Region Halland har knappt 14 000 listade 
patienter men klarar att ha kvällsöppet och helgöppet några 
timmar alla dagar under året. Därmed minskas antalet som söker 
på akutmottagningen i området. Alla patienter har utsedd ansva-
rig läkare. Kliniken satsar på kontinuitet och bra arbetsmiljö vil-
ket ger arbetsglädje och därmed mindre rekryteringsproblem. 

3. Så arbetar vi för framtidens bemanning – unga läkarvikarier vik-
tiga för Ölands tillgänglighet!5  
Från Borgholms vårdcentral i Region Kalmar län deltog verksam-
hetschef samt en vikarierande läkare.  

Den vikarierande läkaren hade under sommarens studieledig-
het arbetat under handledning på vårdcentralen och därefter stannat 
som läkarvikarie. Verksamhetschefen och läkarvikarien berättade 
från sina utgångspunkter om arbetets upplägg.  

Inslaget var en del i att finna vägar för framtidens rekrytering 
av allmänläkare. 

 
3 C-GAS (Children’s Global Assessment Scale) är en etablerad skattningsskala som används för 
att bedöma barns och ungas förmåga att fungera i vardagen. BCFPI (Brief child and family 
phone interview) är ett instrument som används för triagering och screening. 
4 Sverker Nilsson, specialist i allmänmedicin, före detta verksamhetschef, Neptunuskliniken i 
Varberg, Region Halland. 
5 Åke Åkesson, verksamhetschef och Anna Borgström, vikarierande underläkare Borgholms 
vårdcentral, Region Kalmar län. 
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8.3.4 Stödmaterial för fast läkarkontakt 

I samband med goda exempelmötet i november 2021 presenterade 
och delade utredningen Socialstyrelsens remissunderlag för stöd-
material för fast läkarkontakt. Att arbeta med materialet kan bidra 
till en god arbetsmiljö för allmänläkarna och därmed en bättre beman-
ning långsiktigt. 

8.3.5 Jämförelse av vårdgarantier och tillgänglighet med 
andra länder samt dialog kring svenska vårdgarantin 

I december 2021 presenterade utredningen, för kontaktpersonerna i 
regionerna med flera, en jämförelse mellan Sverige och andra länder 
samt förde en diskussion om den svenska vårdgarantin. 

Jämförelse mellan Sverige och andra länder 

Utredningen presenterade en av utredningen sammanställd jäm-
förelse av hälso- och sjukvården med fem länder i Sveriges närom-
råde avseende några grundläggande fakta om ländernas sjukvård, vård-
garantier och väntetider. Länderna som presenterades var Finland, 
Norge, Danmark, Nederländerna och Storbritannien.  

Jämförelsen visade att Sveriges hälso- och sjukvårdskostnader 
som andel av BNP var högre än de jämförda ländernas, men att Norge 
hade högst hälso- och sjukvårdskostnader per invånare.  

Sverige hade lägst antal besök till läkare per invånare och läkarna 
hade det lägsta antalet konsultationer per person. Sverige hade lägst 
andel allmänläkare per 1 000 invånare, lägsta antalet vårdplatser men 
näst högst tillgång till diagnostiska undersökningar.  

Jämförelsen visade också att i Sverige lever befolkningen längst 
med god hälsa, i Sverige är den förebyggbara dödligheten lägst, och 
den behandlingsbara dödligheten näst lägst. Sverige hade inte bara den 
snabbast ökande medellivslängden och största antalet friska levnadsår 
utan även den jämnaste livslängden av de jämförda länderna. De friska 
levnadsåren ökar snabbast i Sverige, de ökar dessutom snabbare än 
medellivslängden. 

Utredningen redovisade jämförelser av väntetider i olika länder 
med utgångspunkt från några olika källor. Inspektionen för vård och 
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omsorgs rapport Internationell jämförelse – Tillsyn av tillgänglighet i 
hälso- och sjukvården utgjorde ett underlag som visade att utveck-
lingen av väntetider ser olika ut för åtta jämförda länder. Australien, 
Danmark, England, Finland, Island, Nederländerna och Norge jäm-
fördes med Sverige under perioden 2010–2019. Varje land hade 
bedömts utifrån sina egna väntetidsmål. Australien, Danmark, Finland 
och Island hade en positiv utveckling av tillgänglighet under tids-
perioden. Norge hade oförändrat läge med långa väntetider och 
England, Nederländerna och Sverige försämrades.6 

Utredningen redovisade också ländernas vårdgarantier, varav en 
del av dem redovisas i kapitel 4, avsnitt 4.2.4 om utökad vårdgaranti. 

Dialog om den svenska vårdgarantin 

Vid mötet presenterades också den nuvarande svenska vårdgarantin, 
utredningens uppdrag om för- och nackdelar med en utökad vård-
garanti och några frågeställningar som utredningen särskilt önskade 
synpunkter på.  

Inför mötet hade utredningen distribuerat en film där en verk-
samhetschef inom psykiatrin i Region Halland beskriver sin syn på 
väntetider och vad som krävs för att få bort dem. Filmens innehåll är 
giltigt för alla verksamheter i hälso- och sjukvården.7 

8.3.6 Nulägesrapporterna med dialog 

Regionerna skulle senast 15 oktober 2021, i enlighet med överens-
kommelsen om ökad tillgänglighet 2021, inkomma med en nuläges-
rapport för att följa upp regionens arbete med de insatser och åtgär-
der som beskrevs i den regionala handlingsplanen i mars 2021.  

Nulägesrapporten skulle utgå från den regionala handlingsplanen 
och skulle innehålla en statusuppdatering vad gällde regionens arbete 
med handlingsplanens genomförande under 2021. Rapporten skulle 
också innehålla en beskrivning av hur regionen vid rapporttillfället 

 
6 Inspektionen för vård och omsorg. 2021. Tillsyn av tillgänglighet i hälso- och sjukvården. Slut-
redovisning av regeringsuppdrag att beskriva risker med bristande tillgänglighet och lämna förslag 
på hur tillsynen kan utvecklas. 
7 En film från Psykiatrin Halland – Rätt vård i rätt tid – Varför är flöden så viktiga, att de blir vår 
strategi? Aslak Iversen, verksamhetschef, Psykiatri, Region Halland, https://vimeo.com/ 
588282019/3b8fef8d0d.  
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låg till i förhållande till sina mål samt en redogörelse för det fortsatta 
arbetet för att uppnå de målsättningar för väntetider och vårdköer 
som hade angivits i handlingsplanen. 

Utöver detta skulle regionerna också beskriva sitt arbete med kvali-
tetssäkring och implementering av den nya modellen för uppföljning 
av specialiserad vård samt eventuella brister i täckningsgrad och in-
rapportering. 

Utredningen tog tillsammans med SKR fram en mall bestående av 
elva frågor som stöd för regionernas arbete med rapporten, se bilaga 7. 
Mallen användes av nästan samtliga regioner. Utredningen har tagit 
del av samtliga nulägesrapporter och givit regionernas kontaktper-
soner med flera en sammanfattande bild vid möte 25 januari 2022. 

Det långsiktiga arbetet utvecklas men målen för 2021 nåddes 
inte 

Utredningen anser att nulägesrapporterna visade att det långsiktiga 
arbetet med att sätta mätbara mål och följa upp mot dessa har utveck-
lats men att arbetet behöver fortsätta. Flera regioner påtalade också 
i nulägesrapporterna att arbete med långsiktiga målsättningar pågår. 

Nulägesrapporterna visade att regionerna generellt inte nådde de 
regionalt satta målen för år 2021, vare sig vid tidpunkten för rappor-
ten eller beräknat vid årets slut. 

Flera regioner påpekade att om patienter med medicinskt orsakad 
väntan och patientvald väntan ingått i väntetidsdatabasen hade resul-
taten varit ännu sämre eftersom dessa grupper ökat under pandemin.  

Vårdproduktionen var under 2021 generellt högre än under 2020. 
Produktionen närmade sig eller nådde samma värde som hösten 2019 
för en del, andra låg fortfarande under 2019. Ingen region angav pro-
duktion över 2019 års nivå. Distanskontakter ökade i antal även 
under 2021 hos de flesta regioner. 

Anledningarna till att målen inte nåddes förklarades i första hand 
vara pandemiorsakade 

–  covidvården, testning, smittspårning och vaccinering, särskilda 
”covidspår” på mottagning och avdelningar, 

– rekryteringssvårigheter, 
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– trött organisation och ledigheter för personalen sommaren 2021, 
semesterperioden har förlängts, och 

– sjukdomar hos personalen samt vård av sjuka barn.  

Flera regioner hade insatser på gång som förväntades ge utfall först 
i slutet av året 2021. Det kunde röra sig om upphandlingar av andra 
vårdgivare, införande av vårdlotsar/vårdgarantienheter, stödfunktio-
ner för verksamheternas arbete, samordning av utförarna i regioner med 
beställar-utförarmodell, digitaliseringsutveckling, samordning inom 
egna regionen med mera. 

Utredningen bedömer att flera av dessa insatser kan ha effekt 
men det blir mätbart först under 2022. Det framgår av rapporterna att 
en del regioner hade pausat vårdflödesarbeten då de ansåg att det inte 
var möjligt att genomföra under pandemi medan andra bedrev detta 
parallellt med pandemin.  

Utredningen bedömer också att arbetet med produktions- och 
kapacitetsplanering inte har det fokus som behövs för att påverka 
väntetiderna och i rapporterna beskrevs inte heller någon större reell 
samverkan mellan fler regioner med syfte att effektivisera tillgäng-
lighetsarbetet. 

8.4 2 miljarder kronor till uppdämda vårdbehov 

Vid utredningens möte med regionala kontaktpersoner 25 januari 
2022 informerades också om regeringens beslut 20 januari att med 
2 miljarder kronor stödja arbetet med de uppdämda vårdbehoven för-
delat efter befolkningsunderlag. Socialstyrelsen fick uppdraget att 
förmedla och följa upp medlens användning. De åtgärder som regio-
nerna kan använda medlen till framgår av tabell 8.1. Regionerna kan 
välja att använda medlen till en, flera eller alla insatser.8 
  

 
8 Regeringsbeslut S2022/00456. Uppdrag att fördela medel till regionerna för hantering av de 
uppdämda vårdbehoven.  
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Tabell 8.1 Insatser till vilka medel för uppdämda vårdbehov kan användas 
av regionerna  

Område Insats 

Hälsofrämjande 
och rehabilitering 

• Riktade hälsosamtal 

Nära vård • Mobila team som uppsöker patienten i hemmet 

• Direktkonsultation 

Patientinflytande • Webbtidbok och kapacitetsplanering som möjliggör för patienter 
och anhöriga att direkt boka, av- eller omboka besök 

• Vårdlotsar som arbetar primärt för att hjälpa patienter med vård 
inom vårdgarantin 

Kapacitetsstyrning • Regiongemensam kvalitetssäkring av inflödet och visualisering av 
gapet mellan behov, produktion och kapacitet 

• Identifiering av gemensamma komponenter i olika regionala 
modeller för produktions- och kapacitetsstyrning 

• Regiongemensam produktions- och kapacitetsplanering 

• Regionövergripande upphandlingar av privata vårdgivare 
Kunskapsstyrning • Uppföljning av nationella riktlinjer och riktade informationsinsatser  

till vård för kroniskt sjuka 

Källa: Regeringsbeslut S2022/00456. Uppdrag att fördela medel till regionerna för hantering av de upp-
dämda vårdbehoven. 

8.5 Flera regeringsuppdrag med anknytning 
till utredningen 

Vid möte med de regionala kontaktpersonerna den 21 mars 2022 
informerade utredningen om regeringens beslut den 3 mars att ge  
E-hälsomyndigheten i uppdrag att genomföra en förstudie om hur 
ett nationellt vårdsöksystem kan utvecklas, organiseras och förvaltas i 
statlig regi. Systemet ska i realtid kunna se ledig vårdkapacitet, sär-
skilt inom specialiserad vård, och informera om avtal med vårdgivare 
och villkor för nyttjande av avtalen. Enligt regeringen ska detta bli 
en hållbar del av en förvaltningsgemensam digital infrastruktur.9 

Utredningen informerade också om regeringens beslut den 3 mars 
2022 att ge Socialstyrelsen i uppdrag att stödja regionernas produk-

 
9 Regeringsbeslut S2022/01372. Uppdrag att genomföra en förstudie om hur ett nationellt vård-
söksystem kan utvecklas, organiseras och förvaltas.  
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tions- och kapacitetsplanering, lämna förslag på målvärden för antal 
vårdplatser och genomsnittlig beläggningsgrad samt målvärden för 
intensivvårdsplatser och förslag på vilken information om tillgänglig 
vårdkapacitet som är relevant och lämplig att presentera publikt. I den 
delen ska Socialstyrelsen särskilt samverka med E-hälsomyndighe-
ten i dess uppdrag gällande vårdsöksystem.10  

Det tredje regeringsbeslutet som utredningen informerade om 
togs den 17 mars 2022 och innehåller ett uppdrag till Socialstyrelsen 
att strategiskt, långsiktigt och kontinuerligt följa upp och föra dialog 
om hälso- och sjukvårdens tillgänglighet, med fokus på väntetider och 
vårdköer. Det uppdraget beskrivs närmare nedan under avsnitt 8.6.2. 
Socialstyrelsen ska också beskriva hur myndigheten ska utveckla sin 
digitala presentation och analys av väntetidsdata så att den blir kon-
tinuerlig, lätt tillgänglig och publik. Myndigheten ska analysera och 
lämna förslag på hur myndigheten kan ansvara för en långsiktig insam-
ling av data kopplat till belagda och disponibla vårdplatser.11 

Kontaktpersoner med flera deltagare erhöll under mötet en pre-
sentation av utredningens planerade förslag inom vårdgarantiområ-
det och förslagen diskuterades livligt. Förslag som rönte diskussion 
var bland annat tidsgräns för medicinsk bedömning i primärvården 
och undersökning som ny del i vårdgarantin. Praktiska frågor vid 
eventuellt införande av utvidgad vårdgaranti diskuterades och beho-
vet av fungerande uppföljning framhölls. 

8.6 Gemensamt, långsiktigt och strategiskt 
tillgänglighetsarbetet 

8.6.1 Överenskommelse om gemensamt tillgänglighetsarbete 

I januari 2022 slöt regeringen och SKR en tillgänglighetsöverens-
kommelse för 2022. I överenskommelsen anges att det är viktigt att 
staten och regionerna planerar för ett långsiktigt tillgänglighetsarbete 
gemensamt och att styrsignalerna till hälso- och sjukvårdens verk-
samheter blir enhetliga och ändamålsenliga. Arbetet med tillgäng-
lighet ska vara prioriterat, strategiskt och systematiskt. Överenskom-

 
10 Regeringsbeslut S2022/01373. Uppdrag att stödja och stärka regionernas produktions- och 
kapacitetsplanering samt lämna förslag på målvärden för antalet vårdplatser. 
11 Regeringsbeslut S2022/01664. Uppdrag att strategiskt, långsiktigt och kontinuerligt följa upp 
och föra dialog om hälso- och sjukvårdens tillgänglighet. 
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melsen bygger på två block varav ett handlar om prestationsmedel 
och ett om långsiktigt och strategiskt arbete.12 

I det långsiktiga och strategiska arbetet ingår att regionerna ska 
uppdatera handlingsplanen från mars 2021 med bland annat tidsatta 
och mätbara såväl kortsiktiga som långsiktiga mål. Den uppdaterade 
handlingsplanen ska redovisas i september 2022 till Socialstyrelsen 
och regeringen. Samtidigt ska status för handlingsplanens genomfö-
rande och arbetet för att uppnå uppsatta mål redovisas.13 

Utredningen anser att den tidsmässiga förläggningen av handlings-
planernas inlämnande möjliggör att såväl 2022 års mål som planerat 
arbete för 2023 kan redovisas och därmed ökar förutsättningen för 
att handlingsplanen kan bli en del i ett årshjul hos regionerna och 
vara utgångspunkten för regionens interna arbete, inte bara ett admi-
nistrativt svar på en överenskommelse.  

I prestationsdelen kan regionerna erhålla medel för antingen hög 
måluppfyllelse eller förbättring jämfört det egna resultatet föregå-
ende år. I prestationsdelen finns dels mätningar om måluppfyllelse 
för 60 dagar vilket kan driva på arbetet att klara vårdgarantins yttersta 
gräns om 90 dagar för besök respektive operation eller annan åtgärd, 
dels en prestationsdel för att arbeta bort långväntarna. Utredningen 
menar att detta kan vara ett sätt att stegvis nå målet att alla patienter 
ska hanteras inom vårdgarantins ram, men vill betona vikten av pro-
duktions- och kapacitetsplanering för att säkerställa att grundpro-
blemet med för låg produktion i förhållande till inflödet löses. Hittills 
har inte prestationsersättning lett till någon långvarig lösning på vänte-
tidsproblemen, se kapitel 3. 

I överenskommelsen anges också att uppföljning i högre grad ska 
fokusera på resultat och måluppfyllelse och mindre på process. Dels 
ska regionerna i handlingsplanen beskriva sin egen uppföljning för 
att nå sina mål, dels vilka åtgärder som behöver vidtas om uppsatta 
mål inte nås. De regionala handlingsplanerna ska utgöra grunden för 
dialog mellan staten och regionerna för att följa upp tillgänglighets-
arbetet. 

 
12 Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2022, Överenskommelse mellan staten och Sveriges 
Kommuner och Regioner. 
13 Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2022, Överenskommelse mellan staten och Sveriges 
Kommuner och Regioner. 
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8.6.2 Myndighetsuppdrag om fördjupad uppföljning 

Regeringen har 17 mars 2022 givit Socialstyrelsen i uppdrag att stra-
tegiskt, långsiktigt och kontinuerligt följa upp och föra dialog om 
hälso- och sjukvårdens tillgänglighet, med fokus på väntetider och 
vårdköer. Socialstyrelsen ska inledningsvis ta fram en plan för arbetet, 
beskriva hur uppföljning av regionernas handlingsplaner ska ske och 
hur det ska ligga till grund för årlig dialog mellan region och myndig-
het. Årliga dialoger ska starta senast 2023.  

I Socialstyrelsens uppdrag ingår att sammanställa regionernas 
handlingsplaner och redovisningar i enlighet med ingångna överens-
kommelser. Utredningen anser att det är av största vikt att arbetet med 
att stödja regionala handlingsplaner fortsätter som en naturlig del 
kopplad till Socialstyrelsens uppdrag. Den regelbundna, långsiktiga 
och systematiska uppföljningen ska följas av dialog för att stimulera 
till lärande och utveckling. Utredningen menar att det är viktigt att 
återkoppling och dialog sker från en grupp med högt förtroende och 
hög legitimitet i vården. I delbetänkandet ger utredningen exempel 
på vilka kompetenser som skulle kunna ingå i grupp för återkoppling 
och dialog. I gruppen kan exempelvis linjechef med erfarenhet av vänte-
tidsarbete, person med kunskap och erfarenhet från genomförande 
av produktions- och kapacitetsplanering, kliniskt verksam person med 
erfarenhet av arbete i nationellt programområde och person med 
erfarenhet av regional organisation, styrnings- och ledningsfrågor ingå.  

Utredningen anser att det är viktigt att Socialstyrelsen som under-
lag för uppföljning och dialog sammanställer olika myndigheters upp-
följningar samt regionernas nulägesrapporter och årsrapporter gäl-
lande överenskommelser om tillgänglighet. I uppföljningen bör om 
möjligt patienters erfarenheter och upplevelser av vården i aktuell 
region ingå. De beskrivna underlagen bör tillsammans kunna ge en 
detaljerad bild av resultatet av varje regions tillgänglighetsarbete under 
året samt om regionen nått uppsatta mål. 

Utredningen bedömer att uthållighet i arbetet med regionala hand-
lingsplaner och en vässad uppföljning från statens sida efterföljt av 
årlig dialog med varje region kring utvecklingen av tillgänglighet är 
en viktig komponent i att komma till rätta med väntetider och köer. 
Detta bör göras samtidigt som erfarenheterna från pandemin, med 
bland annat det nära ledarskapet, satsningen på kärnverksamhet och 
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samverkan mellan olika enheter, tas tillvara vilket beskrivs i betän-
kandets inledning Utredaren har ordet. 
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9 Andra överväganden 

I detta kapitel beskriver utredningen vissa övergripande övervägan-
den som har gjorts kring frågor på tre skilda områden. Utredningen 
menar att de frågor som tas upp i kapitlet har beröringspunkter med 
frågan om tillgänglig vård på olika sätt och att de är viktiga att kort 
belysa i detta betänkande. De områden som berörs är hanteringen av 
intyg i hälso- och sjukvården, uppföljningen av patienter med adhd i 
behov av narkotikaklassade läkemedel samt valfrihet inom den slutna 
vården. Gällande hanteringen av intyg i hälso- och sjukvården lämnar 
utredningen en bedömning. 

9.1 Överväganden avseende intygshanteringen 
i hälso- och sjukvården 

9.1.1 Bakgrund 

Intygsskrivning är ett område som ofta lyfts av läkarkåren som 
onödigt tidskrävande. I dag utfärdas över 200 olika typer av intyg 
inom hälso- och sjukvården.1 Det intyg som det utfärdas flest av är 
läkarintyget för sjukpenning, vilket det utfärdas cirka två miljoner av 
per år. Det har beräknats att hälso- och sjukvårdens medarbetare 
lägger ner i storleksordningen tre miljoner arbetstimmar varje år på 
intygshantering. En grov uppskattning av lönekostnaden har gjorts 
till drygt två miljarder kronor per år. Till detta kommer de kostnader 
som belastar intygsmottagare och dess handläggare, samt förvalt-
ning, underhåll och utveckling av olika intygstjänster.2 

Viss utveckling har skett för att effektivisera hälso- och sjuk-
vårdens arbete med intyg. Delar av det arbetet och vissa förslag och 
bedömningar som tidigare har lämnats på området beskrivs nedan. 

 
1 Inera. 2020. Intygstjänster 2020. 
2 E-hälsomyndigheten. 2020. Elektroniska läkarintyg, en förstudie. 
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Förslag om myndighetsöverskridande arbete i Effektiv vård 

En nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- 
och sjukvården (S 2013:14) gjorde i sitt slutbetänkande Effektiv vård 
(SOU 2016:2) gällande att det finns många omotiverade rättsliga krav 
på att just läkare ska upprätta vissa intyg. I betänkandet föreslogs att 
det skulle utredas i vilken utsträckning den rättsliga regleringen kan 
göras professionsneutral.3 I betänkandet gjordes även gällande att 
vården får ägna för mycket tid åt många intyg. För att komma till 
rätta med detta förslog utredningen att regeringen skulle initiera ett 
myndighetsöverskridande arbete med syfte att samordna och be-
gränsa kraven på intyg som berörda myndigheter ställer.4 I förslaget 
ingick också att se över förutsättningarna för att inkludera kommu-
nerna, som mottagare av intyg, i arbetet.5 

Bedömningar om intygshantering i God och nära vård  
– En primärvårdsreform 

Utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) 
konstaterade i sitt betänkande God och nära vård – En primärvårds-
reform (SOU 2018:39) att flera myndigheter sett över sina intygs-
krav efter att förslag hade lämnats i Effektiv vård och att det under 
våren 2018 bedrevs omfattande arbete på flera håll för att bland annat 
utveckla vårdens roll i sjukförsäkringsprocessen.6 

Utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård läm-
nade flera bedömningar rörande intyg. Den utredningen bedömde 
bland annat att det kan finnas anledning att se över om förutsättning-
arna för en mer professionsneutral reglering finns på förordningsnivå 
i vissa fall samt att kommuner bör se över i vilken utsträckning kom-
petenskrav vid utfärdande av intyg i lokala tillämpningsföreskrifter 
kan göras mer professionsneutrala. Den utredningen bedömde också 
att verksamhetschefer inom vården bör säkerställa att det finns tyd-
liga riktlinjer om intygshantering. Regeringen bör enligt den utred-
ningen ge berörda myndigheter i uppdrag att se över om deras krav 
på intyg är ändamålsenliga samt att de vidtar nödvändiga åtgärder 
för att underlätta vårdens hantering av intyg. Kommunerna bedöm-

 
3 SOU 2016:2. Effektiv vård, s. 503. 
4 SOU 2016:2. Effektiv vård, s. 584 f.  
5 SOU 2016:2. Effektiv vård, s. 584 f.  
6 SOU 2018:39. God och nära vård – En primärvårdsreform, s. 242. 
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des också behöva se över sina behov av intyg från vården. Slutligen 
bedömde den utredningen att regioner och kommuner bör sam-
ordna sin intygshantering i syfte att skapa en god och jämlik intygs-
hantering i hela landet.7 

Arbete kring intyg vid Försäkringskassan 

Försäkringskassan har sedan flera år tillbaka bedrivit utvecklings-
arbete rörande intyg från hälso- och sjukvården på olika sätt. 2009 
startade arbetet för att göra det möjligt att skicka läkarintyg elektro-
niskt från hälso- och sjukvården till Försäkringskassan. Av Försäk-
ringskassans 20-tal intyg finns fyra av dem elektroniskt. Denna siffra 
är oförändrad sedan 2017.8 

Försäkringskassan har för närvarande ett pågående projekt tillsam-
mans med branchorganisationen Sveriges företagshälsor med målet 
att förenkla läkarintyg för sjukskrivning.9 

Socialstyrelsens insatser gällande intyg och försäkringsmedicin  

Socialstyrelsen har bedrivit arbete i frågor om intygshantering och 
försäkringsmedicin inom vården på flera sätt. Socialstyrelsen utfär-
dade 2018 nya föreskrifter om att utfärda intyg i hälso- och sjuk-
vården (HSLF-FS 2018:54). Socialstyrelsen har digitaliserat sitt för-
säkringsmedicinska beslutsstöd så att det sedan 2016 finns integrerat 
i systemet för intygsutfärdande Webcert och ger läkare bland annat 
rekommendationer om sjukskrivningstider. Tillsammans med Inera 
har Socialstyrelsen utvecklat ett ifyllnadsstöd till läkare för att be-
skriva funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar baserat på 
internationell klassifikation för funktionstillstånd, funktionshinder 
och hälsa, vilken driftsattes 2019.10 

 
7 SOU 2018:39. God och nära vård – En primärvårdsreform, s. 407 ff. 
8 Försäkringskassan. Medicinska underlag och blanketter. www.forsakringskassan.se/halso-
och-sjukvarden/medicinska-underlag-och-blanketter, uttag 2022-03-18. Även möte med re-
presentanter för Försäkringskassan, 16 december 2021, samt Inera. 2020. Intygstjänster 2020. 
9 Pagels, S. Sjukintyg kan förenklas med diagnoskod direkt ur journalen. Dagens Medicin. 16 februari 
2022. www.dagensmedicin.se/arbetsliv/arbetsmiljo/sjukintyg-kan-forenklas-med-diagnoskod-
direkt-ur-journalen/, uttag 2022-03-18. 
10 Socialstyrelsen. 2020. En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 
– Slutredovisning av Socialstyrelsens utvecklingsinsatser inom överenskommelsen mellan staten 
och SKR. 



95/22 Svar på remiss - Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22)  - KS2022/1251-2 Svar på remiss - Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22)  : SOU 2022_22 Vägen till ökad tillgänglighet.pdf

Andra överväganden SOU 2022:22 

468 

År 2020 beslutade Socialstyrelsen om en strategisk plan för hur 
myndighetens stöd inom området försäkringsmedicin kan utveck-
las.11 Under 2020 publicerades också en informationsspecifikation 
för tre vårdintyg och två intyg gällande godmanskap och förvaltar-
skap.12 Under 2021 utvecklades informationsspecifikationer för ytter-
ligare åtta digitaliserade intyg samt generella modeller gällande intyg 
togs fram. Informationsspecifikationerna och modellerna är enligt 
Socialstyrelsen användbara för att skapa förutsättningar för en 
strukturerad och enhetlig dokumentation i hälso- och sjukvården, 
för att kommunicera intyg elektroniskt samt vara ett stöd vid 
intygsutfärdandet genom att möjliggöra förifyllnad av intygsformu-
lär eller översikter av en patients journalinformation som är av bety-
delse för att besvara en intygsfråga.13 

Socialstyrelsen arbetar för närvarande med ett kunskapsstöd 
gällande försäkringsmedicin inom framför allt sjukskrivnings- och 
rehabiliteringsprocessen.14 

Utvecklingsarbete hos Sveriges Kommuner och Regioner  

År 2006 slöt staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
den första överenskommelsen kallad Sjukskrivningsmiljarden.15 Där-
efter har det fram till och med 2020 funnits överenskommelser kring 
sjukskrivning och rehabilitering med uppdrag kring intygsproces-
sen, framför allt gällande läkarintyg för sjukpenning. Enligt SKR har 
utvecklingsarbetet med digitala intyg och stödtjänster underlättat 
intygsutfärdandet och överföringen av läkarintyg och kommunika-
tion med Försäkringskassan. Sjukvårdens ärenden kan nu följas mer 
systematiskt i tjänsterna Intygsstatistik och Rehabstöd, vilket stödjer 
processen för patient och hälsoprofessioner.16  

Under 2017 pågick ett utvecklingsarbete inom SKR om vårdens 
intyg där det ingick att i samverkan med Arbetsförmedlingen se över 

 
11 Socialstyrelsen. 2020. Utvecklingsplan för försäkringsmedicin. 
12 Socialstyrelsen. 2020. Informationsspecifikation för intyg 2020. 
13 Socialstyrelsen. 2021. Informationsstruktur för intyg. 
14 Socialstyrelsen. 2021. Förstudie av innehållsmässig och digital utveckling av de övergripande 
principerna, FMB. 
15 SKR. 2013. Sjukskrivningsmiljarden 2013 – Vad innebär den nationella överenskommelsen? 
16 SKR. Överenskommelser om sjukskrivning och rehabilitering upphör.  
www.skr.se/skr/halsasjukvard/forsakringsmedicin/nyheterforsakringsmedicin/arkivforsakri
ngsmedicin/overenskommelseromsjukskrivningochrehabiliteringupphor.53534.html,  
uttag 2022-03-18.  



95/22 Svar på remiss - Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22)  - KS2022/1251-2 Svar på remiss - Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22)  : SOU 2022_22 Vägen till ökad tillgänglighet.pdf

SOU 2022:22 Andra överväganden 

469 

Arbetsförmedlingens behov av intyg. I utvecklingsarbetet ingick även 
att kartlägga kommunernas begäran om intyg och medicinska under-
lag. Målet med uppdraget var att kvalitetssäkra och effektivisera för-
frågningar om medicinskt underlag som ställs till hälso- och sjukvår-
den av olika aktörer. Där det var möjligt skulle begäran om medicinska 
underlag minska. Samordning och samverkan skulle förbättras på natio-
nell och regional nivå ur ett verksamhets-, ekonomiskt och juridiskt 
perspektiv. Ett långsiktigt mål var även att möjliggöra digitalisering 
inom ramen för det nationella arbetet kring informationsutbyte. 
Det beskrivna utvecklingsarbetet var en del i en årlig överenskom-
melse mellan staten och SKR.17 

Ineras intygstjänst 

Enligt Inera har arbete pågått sedan 2009 med att utveckla intygs-
hanteringen. Under 2011 började regionerna skicka elektroniska 
läkarintyg till Försäkringskassan som en del av utvecklingsarbetet i 
sjukskrivningsmiljarden.18 Ineras arbete på området har framför allt 
handlat om utveckling av webbapplikationer. Det övergripande målet 
för 2020 var att slutföra, kvalitetssäkra och vidareutveckla de digitala 
tjänster som hittills hade utvecklats inom överenskommelsen mellan 
staten och SKR om en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- 
och rehabiliteringsprocess.19 

Inera erbjuder i dag mot ersättning Intygstjänster som består av 
flera tjänster som tillsammans digitaliserar hanteringen av intyg 
mellan vård, myndigheter och invånare. Intygstjänster erbjuds till 
regioner, statliga myndigheter, kommuner och privata vårdgivare, 
både med och utan offentlig finansiering. Statliga myndigheter kan 
ansluta som intygsmottagare. I dagsläget är Försäkringskassan, Trans-
portstyrelsen, Skatteverket och Socialstyrelsen anslutna. I Webcert 
(portal, webbapplikation) kan vårdpersonal skapa digitala intyg för 
bland annat sjukpenning. Intygen lagras i en databas som tjänsterna 
Mina intyg, Rehabstöd och Intygsstatistik hämtar information från, så 
att invånare, vårdpersonal och myndigheter kan ta del av intygen på 

 
17 SOU 2018:39. God och nära vård – En primärvårdsreform, s. 253. 
18 SKR. 2013. Sjukskrivningsmiljarden 2013 – Vad innebär den nationella överenskommelsen? 
19 Inera. 2020. Intygstjänster 2020. 
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olika sätt. Ersättningen för anslutning till tjänsten finansierar Ineras 
förvaltning av Intygstjänster.20 

I slutrapporten från Inera gällande intygstjänster från december 
2020 skrivs bland annat följande: 

Med den infrastruktur som är framtagen av SKR och Inera finns stora 
möjligheter att snabbt digitalisera och samordna intygsutfärdandet i  
hälso- och sjukvården. En nationell infrastruktur ger också nya möjlig-
heter till analys och verksamhetsutveckling som får ett nationellt genom-
slag. Sammantaget leder detta till ett effektivare intygsutfärdande och 
positiva effekter hos inblandade myndigheter. 
    Effektivisering erhålls bland annat genom att sträva mot en så enhetlig 
hantering av intyg som möjligt samt att de frågeformuleringar som åter-
kommer mellan intyg och mellan myndigheter ses över och blir så lik-
tydiga som möjligt när de efterfrågar samma information. För att detta 
ska lyckas krävs en myndighetsgemensam styrning där stat och regioner 
kan möjliggöra den effektiviseringspotential som finns, ett behov som 
också har uttrycks i flera nationella utredningar de senaste åren. 
    Vi ser även stora möjligheter till effektivisering på flera andra områden, 
exempelvis: 
    Förbättringar i intygets struktur för att skapa ännu bättre förutsätt-
ningar för en bra införandeprocess och förvaltning av intyg – ett behov 
som kommer öka med en ökad efterfrågan efter nya intygstyper. 
    Tydliggöra vilken information som en myndighet verkligen behöver 
och har rätt att inhämta och vilken yrkeskompetens inom hälso- och sjuk-
vården som bäst kan tillgodose informationsbehovet för att avlasta läkare.21 

Uppdrag om samverkansmodell 

Enligt en överenskommelse mellan staten och SKR om en kvalitets-
säker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess skulle 
SKR och Försäkringskassan, i dialog med regionerna, Myndigheten 
för digital förvaltning (DIGG) och övriga intressenter under 2020 
utarbeta ett gemensamt förslag på en samverkansmodell för nyutveck-
ling, förvaltning, och finansiering av tjänster för elektronisk informa-
tionsöverföring mellan regioner och Försäkringskassan.22 

En avsiktsförklaring om samverkan skrevs mellan SKR och För-
säkringskassan i juni 2021. I avsiktsförklaringen anges att det finns 
behov av att effektivisera redan befintligt digitalt informationsutbyte 

 
20 Inera. Intygstjänster. www.inera.se/tjanster/alla-tjanster-a-o/intygstjanster/intygstjanster/, 
uttag 2022-03-28. 
21 Inera. 2020. Intygstjänster 2020. 
22 En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess – Överenskommelse mellan 
staten och Sveriges Kommuner och Regioner 2020, s. 12. 
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kring sjukförsäkringen genom att bland annat precisera vilken medi-
cinsk information som ska ligga till grund för beslut i sjukförsäkrings-
ärenden och hur hälso- och sjukvården på bästa sätt kan svara mot 
de behoven. Där finns också behov av att digitalisera informations-
utbyte kopplat till Försäkringskassans övriga försäkringsförmåner. 
I avsiktsförklaringen beskrivs att parterna ska ta fram en långsiktig 
plan för utveckling och förvaltning av digital infrastruktur för in-
formationsutbyte samt kortsiktigt gemensamt verka för en temporär 
lösning som möjliggör statlig delfinansiering av Ineras Intygstjänst.23 

I november 2021 lämnade Försäkringskassan en hemställan till 
regeringen om statlig delfinansiering av Ineras Intygstjänster under 
en period av tre år från och med 2022. Den statliga delfinansieringen 
skulle tillsammans med regionernas finansiering säkra förvaltning av 
Försäkringskassans intyg i tjänsten, bidra till en enkel och effektiv 
hantering av ändringar i Försäkringskassans intyg liksom driftsätt-
ning av nya intyg inom sjukförsäkringen eller andra försäkringsför-
måner. I hemställan angavs att den så kallade sjukskrivningsmiljarden 
har finansierat utvecklingen av infrastrukturen och digitala intyg 
inom sjukskrivningsområdet. Året 2021 var det första året utan överens-
kommelse och har inneburit att Försäkringskassan finansierar kost-
nader för förvaltning och utveckling av myndighetens Vårdgivartjänst, 
att regionerna finansierar kostnader i sina egna it-system och att 
regionerna finansierar kostnader för det mest nödvändiga för att 
hålla Intygstjänsterna hos Inera i drift samt mindre uppdateringar, en-
ligt hemställan. Det saknas enligt hemställan heltäckande finansier-
ing för förvaltning och ny- och vidareutveckling av Intygstjänsterna.24 
Försäkringskassan anger som bakgrund till sin hemställan följande: 

Försäkringskassan och SKR rapporterade i december 2020, inom ramen 
för överenskommelsen mellan regeringen och SKR, en gemensam redo-
visning av ett uppdrag om att utarbeta ett gemensamt förslag på en sam-
verkansmodell för nyutveckling, förvaltning och finansiering av tjänster 
för elektronisk informationsöverföring mellan regioner och Försäkrings-
kassan. 
    Intentionen inom uppdraget var bland annat att hantera finansiering 
av det digitala informationsutbytet mellan regioner och Försäkringskassan. 
    Inom ramen för det uppdraget och fortsatt arbete därefter har För-
säkringskassan utrett förutsättningarna för myndigheten att bidra till  

 
23 Försäkringskassan och SKR. 2021. Avsiktsförklaring mellan Försäkringskassan och Sveriges 
Kommuner och Regioner om vidareutveckling av informationsutbyte.  
24 Försäkringskassan. 2021. Framställan om statlig delfinansiering av Intygstjänster hos Inera. 
Skrivelse till regeringen. 
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finansieringen av Intygstjänsten. Utredningen har visat att en sådan finan-
siering riskerar att kringgå lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, 
LOU. Försäkringskassan har därför gjort ställningstagandet att sådan 
finansiering inte är aktuell.25 

Såvitt utredningen känner till är frågan om finansiering av utveckling 
av Intygstjänster samt delfinansiering av förvaltningen i skrivande stund 
olöst. 

Förstudie om elektroniska läkarintyg 

E-hälsomyndigheten gjorde under 2020 en förstudie om elektroniska 
läkarintyg. Förstudien syftade till att i första hand beskriva behov 
och utmaningar kring elektroniska medicinska intyg. Behoven beskrivs 
för en rad aktörer i intygsprocessen. Förstudien pekar bland annat på 
att intyg kan ses som informationsöverföring av redan dokumenterade 
data. För att kunna skapa en mer automatiserad informationsöver-
föring mellan hälso- och sjukvård och mottagare behöver grunddata 
(det vill säga det som dokumenteras i sjukvårdens informationssy-
stem) vara strukturerad och standardiserad.26 

En andel av de processer som i dag innebär hantering med läkar-
intyg skulle sannolikt kunna göras med högre grad av automatiserad 
informationsöverföring. I ett första steg kan detta innebära fortsatt 
intygsproduktion, men med högre grad av förifyllnad baserad på tidi-
gare dokumenterade data från hälso- och sjukvårdens informations-
miljöer.27 

Vid en effektivisering och gradvis automatisering finns sannolikt 
stora vinster att göra för invånare, hälso- och sjukvårdens medarbe-
tare, samt de myndigheter och organisationer som är mottagare av 
läkarintyg. Det finns olika potentiella principiella tekniska lösningar 
som beskrivs i förstudien, för att underlätta en intygsliknande in-
formationsöverföring i framtiden.28 

 
25 Försäkringskassan. 2021. Framställan om statlig delfinansiering av Intygstjänster hos Inera. 
Skrivelse till regeringen. 
26 E-hälsomyndigheten. 2020. Elektroniska läkarintyg, förstudie. 
27 E-hälsomyndigheten. 2020. Elektroniska läkarintyg, förstudie. 
28 E-hälsomyndigheten. 2020. Elektroniska läkarintyg, förstudie. 
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9.1.2 Utredningens bedömning 

Bedömning: Regeringen bör ge en lämplig myndighet i uppdrag 
att följa upp det utvecklingsarbete som har gjorts av statliga myn-
digheter i fråga om intygshantering. Det bör ingå i uppdraget att 
följa upp resultatet av det arbete som SKR och Inera har bedrivit 
på området med stöd av statliga medel. Myndigheten bör även få 
i uppdrag att ta fram en handlingsplan över de statliga insatser 
som krävs för att åstadkomma en mer effektiv och sammanhållen 
intygshantering inom hälso- och sjukvården. 

9.1.3 Skäl 

Intygshanteringen är förenad med stora kostnader i vården. För att 
få en effektiv och tillgänglig vård är det viktigt att minimera det intygs-
skrivande arbetet och den administration som intygsutfärdande inne-
bär för vården. Det har framhållits av flera utredningar. Flera myndig-
heter har också sett över sin intygshantering, och statliga medel har 
finansierat utvecklingsarbete kring intygshantering vid SKR och Inera. 

Samtidigt har utredningen inom ramen för sitt arbete uppmärk-
sammat att intygshanteringen inom vården fortfarande uppfattas 
som omfattande och att det kan finnas utvecklingspotential när det 
gäller samordning och effektivisering av intygsarbetet på nationell 
nivå. Utredningen bedömer därför att det är angeläget att följa upp 
vad utvecklingsarbetet kring intygshanteringen har medfört. Utifrån 
resultaten av en sådan uppföljning och behov som identifieras i övrigt 
bör en handlingsplan tas fram som anger vilka statliga insatser som 
krävs för att åstadkomma en mer effektiv och sammanhållen intygs-
hantering i hälso- och sjukvården. 

Utredningen har inom ramen för sitt arbete inte haft möjlighet 
att genomföra en sådan uppföljning eller ta fram en handlingsplan. 
Däremot har utredningen uppmärksammat ett antal frågor som kan 
vara relevanta att beakta vid framtagandet av en sådan handlingsplan. 

En fråga som utredningen bedömer är relevant att se över är om 
det vore möjligt och lämpligt att begränsa antalet intyg som begärs 
och att samordna olika myndigheters krav på bland annat utform-
ningen av intyg. I dag arbetar oftast myndigheter var och en för sig 
kring de intyg de begär. Framtagande av mallar för intyg som kan 
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användas av flera myndigheter bör exempelvis övervägas, liksom om 
det går att underlätta återanvändning av lämnade uppgifter. Det skulle 
ligga i linje med den Once Only-princip som går ut på att uppgifter 
som en gång har lämnats till den offentliga sektorn ska kunna åter-
användas.29 

Digitalisering av intyg är ett annat område som bör ses över med 
ambitionen att skynda på utvecklingen. Av Försäkringskassans intyg 
var endast fyra digitala 2017 och antalet har därefter inte ökat. Enligt 
E-hälsomyndighetens förstudie om elektroniska läkarintyg finns ett 
antal elektroniska intyg utvecklade från andra myndigheter, men på 
grund av oklarheterna kring framtida förvaltning och finansiering 
har dessa inte driftsatts. Förstudien anger att de hittills genomförda 
överenskommelserna mellan regeringen och SKR har uppnått sitt 
syfte att stimulera utveckling av digitala intyg men lämnar kvar-
stående frågor kring långsiktig förvaltning och fortsatt utveckling 
efter överenskommelsens slut.30 

Ett digitalt arbetssätt möjliggör också flera former av beslutsstöd 
som exempelvis förifyllnadsstödet som har utvecklats för ortope-
diska ingrepp.31 

Utredningen har fått bilden av att det råder olika uppfattningar 
bland involverade aktörer i fråga om finansieringsansvaret för arbetet 
med att digitalisera vissa intyg inom vården. Eventuella oklarheter 
vad gäller finansieringsansvaret bör därför identifieras. Såvitt denna 
utredning känner till är exempelvis frågan om finansiering av utveck-
ling av Intygstjänster samt delfinansiering av förvaltningen i skrivande 
stund olöst, vilket försenar arbetet med digitalisering av vårdens intyg. 

Dessutom bör en bedömning ske av om kretsen hälso- och sjuk-
vårdspersonal som utfärdar intyg kan vidgas. 

För det fall det identifieras juridiska hinder för en effektiviserad 
intygshantering bör dessa beskrivas i rapporteringen av det föreslagna 
myndighetsuppdraget, för att kunna hanteras så snart som möjligt. 

Utredningens bild är att exemplen ovan är centrala frågeområden 
att se över i syfte att effektivisera hälso- och sjukvårdens intygs-
arbete och därmed frigöra tid för kärnverksamheten så att bland 
annat väntetiderna i vården kan kortas. De insatser som föreslås i 

 
29 E-hälsomyndigheten. 2020. Elektroniska läkarintyg, förstudie. 
30 E-hälsomyndigheten. 2020. Elektroniska läkarintyg, förstudie. 
31 E-hälsomyndigheten. 2020. Elektroniska läkarintyg, förstudie. 
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handlingsplanen bör också skapa förutsättningar för att effektivisera 
för de myndigheter som begär in intyg från vården. 

Utredningen bedömer att det är viktigt att samråd med vårdens 
medarbetare sker inom ramen för arbetet med det föreslagna myn-
dighetsuppdraget. 

9.2 Överväganden avseende uppföljning av patienter 
med adhd i behov av narkotikaklassade läkemedel 

Utredningen har under utredningsarbetet tagit emot en skrivelse från 
Riksförbundet Attention. Skrivelsen innehöll ett förslag om att se 
över begränsningen i förskrivning av läkemedel för behandling av 
attention-deficit/hyperactivity disorder (adhd). Förbundet menade 
att allmänläkare inom primärvården bör kunna ta över uppföljning 
och förskrivning av läkemedel till psykosocialt välfungerande adhd-
patienter med en välinställd och fungerande behandling. Ändringen 
föreslogs åtföljas av kompetenssatsning och resursförstärkning i 
primärvården. Syftet med överföringen av uppföljningen och för-
skrivningen skulle vara att avlasta och korta väntetiderna till barn- 
och ungdomspsykiatrin (BUP). 

Förskrivningsrätten för adhd-läkemedel har varit en återkommande 
diskussion sedan många år. Enligt Läkemedelsverkets föreskrifter 
om begränsningar av förordnande och utlämning av vissa läkemedel 
(HSLF-FS 2017:74) (Läkemedelsverkets föreskrift) får läkemedel 
som innehåller narkotika och som är godkända för behandling av 
adhd lämnas ut från apotek endast om det förskrivits av läkare med 
specialistkompetens i barn- och ungdomspsykiatri, psykiatri, rätts-
psykiatri, neurologi eller barn- och ungdomsneurologi med habili-
tering (1 § Läkemedelsverkets föreskrift). Om det finns särskilda skäl 
kan Läkemedelsverket besluta om undantag (dispens) (6 § Läkemedel-
verkets föreskrift). Förskrivningsrätten utökades till att omfatta läkare 
med specialistkompetens i psykiatri och rättspsykiatri i december 
2008.32 Innan dess var förskrivningsrätten begränsad till specialister 
inom barn- och ungdomspsykiatri och barn- och ungdomsneurologi 

 
32 Läkemedelsverkets föreskrifter om ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2002:7) 
om förordnande av narkotikaklassade läkemedel för behandling av ADHD hos barn och ung-
domar (LVFS 2008:11) (upphävda). 
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med habilitering. Redan då fanns möjlighet till dispens.33 Läkemedels-
verkets förslag 2007 var att förskrivningsrätten skulle släppas fri, 
men i slutändan blev det således 2008 en viss utökad förskrivnings-
rätt, bland annat på grund av att risk för missbruksproblematik lyftes 
av remissinstanser.34 

Ämnet aktualiserades också nyligen då Svenska Föreningen för 
Barn- och Ungdomspsykiatri (SFBUP) tillsammans med Svenska 
Psykiatriska Föreningen och flera andra professionsföreningar lyfte 
frågan i en skrivelse till Läkemedelsverket. Läkemedelsverket ser dock 
ingen anledning i nuläget att ändra föreskriften om förskrivningsrätt 
av adhd-läkemedel och påpekade att läkare i primärvården i dag kan 
söka dispens för att skriva ut läkemedlen.35 

Utredningen har haft ett gemensamt möte i ämnet med företrädare 
från delegationen, Riksförbundet Attention, Svensk förening för all-
mänmedicin (SFAM), Nationella programområdet (NPO) psykisk 
hälsa och dess nationella arbetsgrupp för insatsområdet adhd. Vid 
mötet konstaterades att det i dagsläget saknas kapacitet främst i 
form av allmänläkare och kompetens i primärvården för att klara av 
att ta ansvar för och ge en god vård till patientgruppen. Diskussionen 
visade också att arbete återstår i implementeringen av vård- och insats-
programmet för adhd och det är angeläget och i nuläget viktigast att 
primärvården fortsätter med det arbete som specificeras i program-
met. Därmed menar utredningen att det i nuläget inte finns förut-
sättningar att föreslå ändringar gällande läkemedelsförskrivning av 
adhd-läkemedel. Utredningen ser dock att detta är en utveckling 
som kan vara aktuell på lång sikt som en del i den nära vårdens 
utveckling. När en omställning till nära vård kommit så långt att 
resurserna och kompetensen i primärvården ökat så kan frågan tas 
upp igen. Innan en sådan förändring av förskrivningsrätten och för-
skjutning av vården mellan vårdnivåer görs behöver dock frågan ut-
redas vidare för att avväga fördelar mot nackdelar, däribland risken 
för ökad missbruksproblematik. 

 
33 Läkemedelsverkets föreskrifter om förordnande av narkotikaklassade läkemedel för behand-
ling av ADHD hos barn och ungdomar (LVFS 2002:7) (upphävda). 
34 Läkartidningen. 2021. Läkare på BUP efterlyser avlastning från primärvården. 23–24/2021. 
35 Läkartidningen. 2021. Läkare på BUP efterlyser avlastning från primärvården. 23–24/2021.  
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9.3 Överväganden avseende valfrihet i sluten vård 

Utredningen har haft som en utgångspunkt för sitt arbete att verka 
för ökad tillgänglighet genom att stärka patientens ställning. 

Vid sidan om bland annat vårdgarantin har valfrihet för patienter 
i öppen vård varit ett sätt att genom lagstiftning stärka patientens ställ-
ning och öka tillgängligheten för patienten. 

9.3.1 Valfrihet i öppen vård är lagstadgad 

Sedan den 1 januari 2015 finns en lagstadgad möjlighet för en patient 
som omfattas av en regions ansvar för hälso- och sjukvård att inom 
eller utom denna region välja utförare av offentligt finansierad öppen 
vård (9 kap. 1 § patientlagen [2014:821]). Syftet med att införa den 
möjligheten var att stärka patientens ställning genom att ge inflytande 
över vården och möjligheten att utifrån egna behov och önskemål 
välja utförare i hemregionen eller i annan region (så kallad utomläns-
vård).36 En patients hemregion ersätter utomlänsvård när patienten 
själv väljer sådan, förutsatt att eventuella remisskrav från hemregionen 
har iakttagits (8 kap. 3 § hälso- och sjukvårdslagen [2017:30], HSL). 
Patienten svarar själv för merkostnader, för till exempel resor och 
uppehälle, som patienten får i samband med öppen vård som baserar 
sig på den lagstadgade valfriheten i en annan region.37 

9.3.2 Valfrihet i sluten vård är inte reglerad 

Lagstiftningen om valfrihet i hälso- och sjukvården omfattar enbart 
öppen vård, men i förarbetena till den lagstiftningen ingick över-
väganden om huruvida även den slutna vården skulle omfattas. 

I samband med regleringen av valfrihet i den öppna vården fanns 
remissinstanser som ansåg att även den slutna vården skulle ingå i 
den valfrihetsreglering som föreslogs för den öppna vården. 

I förarbetena till lagstiftningen om valfrihet i öppen vård framgår 
flera skäl till att lagen inte skulle omfatta den slutna vården. Det 
övervägdes både i delbetänkandet Patientlag (SOU 2013:2) och i pro-
positionen med samma titel. Men slutsatsen var att en sådan ordning 

 
36 Prop. 2013/14:106. Patientlag, s. 83. 
37 Prop. 2013/14:106. Patientlag, s. 89. 
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inte vore lämplig. Anledningarna till det var att det beskrevs som 
viktigt att beakta att den slutna vården är dyrare än den öppna vår-
den, platserna är begränsade och vårdepisoderna är längre. Sjukhus-
vård med den avancerade tekniska utrustningen, den personal och de 
lokaler som krävs för verksamheten beskrevs som kostsam. Sluten-
vårdens höga specialiseringsgrad angavs medföra att det finns större 
anledning för regionerna att vilja behålla kontrollen över resurser 
och kompetens för att på så sätt kunna skapa långsiktiga planerings-
förutsättningar.38 

Samtidigt som regeringen landade i att den nationella valfriheten 
skulle avgränsas till den öppna vården, påpekade regeringen att det 
är viktigt att patienternas önskemål får ett stort utrymme även inom 
den slutna vården. Regeringen framhöll att regionerna har vissa förut-
sättningar att beakta patientens önskemål om utförare även inom 
den slutna vården genom riksavtalet för utomlänsvård. I riksavtalet 
ingår en rekommendation från SKR om att regionerna bör erbjuda 
valfrihet även i slutenvården.39 

9.3.3 Utredningens överväganden om valfrihet i sluten vård 

Efter en översiktlig genomgång av detta område har utredningen 
övervägt om det skulle vara värdeskapande för patienterna att ut-
redningen fortsätter utreda valfrihet i slutenvård som en metod för 
att korta väntetiderna. Utredningen menar att valfrihet i sluten vård 
skulle kunna stärka patientens ställning och till viss del öka tillgäng-
ligheten i vården men anser att mycket talar emot att utredningen 
ska lämna ett sådant förslag. Utredningen ser positivt på ökad valfri-
het för patienterna. Utredningen bedömer dock att valfrihet i sluten 
vård är en fråga om valfrihet för patienter som i dag får vård inom 
vårdgarantins gränser och inte en faktor som i någon nämnvärd om-
fattning kommer att påverka köer och väntetider i vården. Utred-
ningen har i stället arbetat med olika bedömningar och förslag som, 
i fråga om flera delar av vårdgarantin, ska stärka patientens möjlig-
heter att få vård hos annan vårdgivare inom vårdgarantins gränser om 
patientens vårdgivare inte kan ge vård inom vårdgarantins gränser, 
se kapitel 4, avsnitt 4.4.13. 

 
38 SOU 2013:2. Patientlag och prop. 2013/14:106. Patientlag, s. 84–85. 
39 Prop. 2013/14:106. Patientlag, s. 85. 
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Utredningen har därmed av nedanstående anledningar valt att inte 
utreda frågan ytterligare eller lämna förslag om valfrihet i sluten vård.  

Regionerna kan erbjuda valfrihet i sluten vård redan i dag 

Regionerna kan teckna avtal med varandra om möjligheter för patien-
terna att välja även sluten vård i de regioner som avtalet omfattas av. 
Om och i vilken utsträckning sådana avtal finns har utredningen inte 
kännedom om. 

I Riksavtalet för utomlänsvård finns bestämmelser om vad som 
gäller när en person får vård utanför sin hemregion. I riksavtalet finns 
en rekommendation från styrelsen i SKR om valfrihet i sluten vård 
inom länssjukvården som lyder: 

Patienten ska erbjudas möjlighet att i andra landsting välja att få sin be-
handling i sluten vård vid sjukhus inom länssjukvården, efter det att be-
hovet har fastställts i hemlandstinget.40 

I vilken utsträckning denna rekommendation har följts har utred-
ningen inte funnit någon information om med undantag för Västra 
Götalandsregionen. De erbjuder inte valfrihet i sluten vård, men om 
patienten efterfrågar det försöker regionen tillgodose patientens önske-
mål även för sluten vård, inte bara i länssjukvård utan även för hög-
specialiserad vård. Det har framförts att rekommendationen om slu-
ten vård inte används i någon nämnvärd utsträckning vid olika möten 
utredningen haft. 

Redan i dag har regionerna alltså möjlighet att erbjuda patienten 
valfrihet i den slutna vården, vilket också rekommenderas i riksavtalet. 
Utredningen anser att regionerna bör följa rekommendationen om att 
erbjuda patienten valfrihet i sluten vård. 

Patientflöden över regiongränserna har påverkats marginellt 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har haft i uppdrag att 
följa upp patientlagens genomslag ur patientens perspektiv. I den 
senaste rapporten En lag som kräver omtag – Uppföljning av patient-
lagens genomslag med fördjupning av valfrihet lyfter myndigheten fram 

 
40 SKR.2014. Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer – med giltighet från och med den 
1 januari 2015. 
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att patienter uppskattar att kunna välja vårdgivare. Närhet till vård-
givaren är den faktor som har störst påverkan på val, särskilt i primär-
vård. Valfriheten nyttjas mer av yngre patienter och socioekonomiskt 
starka grupper. De flesta patienter i undersökningen svarar att de 
inte valt mellan olika vårdgivare och uppger att de inte har haft behov 
av att välja, särskilt när det gäller specialiserad vård i annan region. 
Men de lyfter också andra faktorer som att det är svårt att avgöra vad 
som skiljer vårdgivare åt, eller att det inte finns något att välja mellan 
eller att de inte kände till möjligheten.41 

Myndighetens analyser av registerdata visar att möjligheten att 
välja vårdgivare inte märkbart har påverkat de fysiska patientflödena 
mellan regioner över tid. Den digitala utomlänsvården har dock ökat 
markant och används särskilt av yngre kvinnor, storstadsbor och 
socioekonomiskt starka grupper.42 

Myndighetens analys av valfrihetens konsekvenser visar att brist-
fälligt reglerade valfrihetssystem också innebär en risk för mer ojäm-
lik vård. Myndigheten menar att valfrihet i kombination med ökad 
konkurrens mellan vårdgivare, kan ha positiva effekter på tillgänglig-
het och i vissa fall kvalitet, sett till patientnöjdhet och hälsoutfall. Men 
samtidigt tycks den ökade tillgängligheten framför allt gynna socio-
ekonomiskt starka grupper samt patienter med relativt lättare hälso-
besvär. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys menar också att 
det behövs mer kunskap om valfrihetens konsekvenser.43 

Myndigheten menar även att lagstiftning inte är tillräckligt för att 
stärka patientens ställning utan det behövs en samlad styrstrategi och 
insatser som kompletterar och stödjer intentionerna i patientlagen. 
Tre delar för strategin lyfts fram; ansvaret för lagens efterlevnad be-
höver förtydligas med normering och prioritering av resurser, det 
behövs en förstärkt uppföljning med fokus på lärande och det behövs 
tydligare incitament och ansvarsutkrävande. Myndigheten lämnar 
även förslag till åtgärder för regioner, kommuner och staten. Bland 
annat att huvudmän och vårdgivare bör ge tydligare information till 
patienter om de valmöjligheter som finns, samt stödja och vägleda 
patienter i att göra sina val, stärkta förutsättningar för uppföljning 
och kunskapsutveckling samt att regionerna bör beakta risk för mål-

 
41 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2021. En lag som kräver omtag – Uppföljning av 
patientlagens genomslag med fördjupning av valfrihet, rapport 2021:10. 
42 Ibid. 
43 Ibid. 
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konflikter som kan uppstå vid valfrihet när de organiserar och styr 
vården.44 

Nyttjandet av valfrihet i öppen vård och dess kostnad är okänd 
och följs inte upp nationellt 

Utredningens bedömning är att ett viktigt underlag för ställnings-
tagande till om valfrihet även bör omfatta den slutna vården är kun-
skap om förändringar i patientflöden som valfrihet i den öppna 
vården gett upphov till och vilka de ekonomiska konsekvenserna för 
regionerna blivit. Enligt Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 
har valfriheten inte märkbart påverkat de fysiska patientflödena 
mellan regionerna sedan lagen infördes, vilket utredningen menar kan 
tyda på att kostnaderna inte blivit så stora, med undantag för digital 
utomlänsvård. 

I de patientflöden som finns mellan regioner behöver man kunna 
skilja på utomlänsvård som getts med anledning av valfriheten och 
annan planerad och akut utomlänsvård. För att kunna beräkna kost-
naderna för vård som getts på grund av att patienten nyttjat valfri-
heten behöver hemregionens kostnader för om hemregionen gett 
motsvarande vård dras ifrån kostnaden för given utomlänsvård för 
att få en rättvisande bild. 

Utredningen har utgått från att de val patienten gör inom sin egen 
region rimligtvis inte påverkar regionens kostnader. Utredningen har 
frågat SKR och några regioner om kostnader för utomlänsvård till 
följd av valfrihet av vård i andra regioner. Det har visat sig svårt att 
få fram preciserade kostnader för utomlänsvård relaterat till valfrihet 
på grund av att det inte följs upp specificerat. Utredningen har där-
med dragit slutsatsen att kostnaderna bedömts som obetydliga av 
regionerna. Även den obetydliga förändringen av patientflöden som 
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys redovisat talar för att 
kostnaderna är obetydliga. 

Av förarbetena till regleringen gällande nationell valfrihet i öppen-
vården framgår att det är den enskilde patientens medicinska behov 
som ska vara avgörande för om öppen vård ska erbjudas i en annan 
region än den region där patienten är hemmahörande. Det innebär 
enligt regeringen rimligen att patientens hemregion ändå skulle fått 

 
44 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2021. En lag som kräver omtag – Uppföljning av 
patientlagens genomslag med fördjupning av valfrihet, rapport 2021:10. 
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bekosta vård för patienten. Enligt regeringen fick därför förslaget i 
allt väsentligt betecknas som ett ”nollsummespel” där regioner tar 
emot patienter från andra regioner, vilket genererar en intäkt för 
regionen, och bekostar öppen vård i andra regioner för patienter som 
valt att få sin vård där. Regeringen menade att det inte fanns något 
som talade för att patienter, som en direkt följd av förslaget, i så 
mycket högre grad än vad som skedde innan införandet av nationell 
valfrihet i öppenvården skulle resa till andra regioner i syfte att er-
hålla vård.45 

Antal fakturaposter köpt vård i Västra Götalandsregionen 

Två regioner har kunnat bistå utredningen med att ta fram uppgifter 
om köpt vård till följd av valfrihet. Den ena är Västra Götalands-
regionen som lämnat uppgifter om antalet fakturaposter. Den andra 
är Region Östergötland som lämnat uppgifter om antalet utomläns-
remisser, se nästa stycke. 

Västra Götalandsregionen definierar valfrihetsvård som planerad 
vård som patienten valt att få hos offentligt driven vårdgivare med 
annan huvudman än Västra Götalandsregionen eller offentligt finan-
sierad vård utförd av privata vårdgivare som har avtal med annan 
region än Västra Götalandsregionen. 

Valfrihetsvård gäller all öppenvård inklusive dagkirurgi, regionalt 
högspecialiserad vård och nationell högspecialiserad vård hos offent-
liga vårdgivare och hos privata vårdgivare som har avtal med annan 
region än Västra Götalandsregionen. Slutenvård omfattas i den mån 
patienter efterfrågat detta, men då krävs betalningsförbindelse (undan-
taget är viss slutenvård i Region Halland). 

Regionen har lämnat information om antal fakturaposter (bör 
kunna likställas med antal patienter) bokade på 2021 som fakturerats 
från andra regioner, dock saknas litet antal för senare delen av decem-
ber. Vården är utförd 2021 eller tidigare. Uppgifterna gäller för per-
soner som är folkbokförda i regionen, exklusive personer med skyd-
dade personuppgifter. 

Till största delen utgörs valfrihetsvården av öppen vård. Av all köpt 
vård utgör 27 procent valfrihetsvård, sett till antalet fakturaposter. 

 
45 Prop. 2013/14:106. Patientlag, s. 107. 
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Totalt var det 1 137 fakturerade poster för sluten vård, flest från 
Region Halland med 967 och Region Värmland med 126, övriga 17 
från Region Stockholm. De medicinska vårdområden som köpt sluten-
vård under år 2021 var i storleksordning; förlossningsvård, intern-
medicinsk vård, ortopedisk vård, allmänpsykiatrisk vård vuxna, 
kirurgisk vård, urologisk vård, psykiatrisk specialvård, gynekologisk 
vård, barn- och ungdomsmedicin, öron- näs- och halssjukvård, barn- 
och ungdomspsykiatrisk vård samt infektionssjukvård.46 

Uppgifter om utomlänsremisser från Region Östergötland 

Utredningen har även fått uppgifter från Region Östergötland om an-
talet remisser för valfri öppen vård. På utomlänsremisserna i Region 
Östergötlands system Köpt utomlänsvård (KUL) markeras om det 
är vård efter initiativ från hemlandstinget, vårdgaranti, akutvård eller 
patientens val. Under perioden 2019 – del av 2021 var det i Region 
Östergötland endast 140 valfrihetsremisser totalt för öppen och sluten 
vård och dagvård utomläns.47 

Kostnader för köp av sluten vård från andra regioner 

Om patientflödena skulle förändras på samma sätt som för öppen 
vård vid ett införande av valfrihet i slutenvård så skulle troligen kost-
naderna påverkas på samma försumbara sätt, trots att sluten vården 
är dyrare per patient. Detta eftersom kostnaderna för vården i hem-
regionen bör dras av i bedömningen av merkostnaderna. 

De kostnader som utredningen kunnat få fram om köp av sluten 
vård är hämtade från SCB:s statistik och tabellen Regionernas köp och 
försäljning av verksamhet efter verksamhetsområde, år 2012–2020. 
Totalt köpte regionerna hälso- och sjukvård för 13 126 miljoner kro-
nor. Regionernas köp av sluten vård utgör inom psykiatri 741 miljo-
ner kronor och inom den somatiska vården 6 716 miljoner kronor 
år 2020. För den slutna vården uppger SKR att kostnaderna fram-

 
46 Underlag från Västra Götalandsregionen. 
47 Underlag från kontakt med ekonomiansvariga personer i Region Östergötland.  
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för allt gäller högspecialiserad vård vid universitetssjukhusen48. Som 
visas av tabellen ökar kostnaderna för köp av sluten vård över tid, 
vilket kan bero på att andelen högspecialiserad vård eller kostnaderna 
för den högspecialiserade vården ökar. 

Tabell 9.1 Regionernas köp av sluten vård från regioner per år, totalt i riket  

Rikstotalen exklusive Region Gotland, i miljoner kronor  

Specialiserad sluten vård 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Somatisk sluten vård 5 435 5 323 5 601 5 975 6 067 6 240 6 529 6 942 6 716 
Psykiatrisk sluten vård 486 464 422 448 473 614 594 630 741 

Källa: SCB. 

Motiven för att inte införa valfrihet i slutenvård kvarstår 

Utredningen har översiktligt tittat på vad som kan ha förändrats 
sedan tillkomsten av den lagstadgade möjligheten till valfrihet inom 
den öppna vården och menar att de motiv som regeringen framförde 
för att inte lagstadga valfrihet i sluten vård fortfarande håller; 

• När det gäller argumenten för att den slutna vården är dyrare än 
den öppna vården på grund av avancerad teknisk utrustning, den 
personal som krävs och lokaler – det gäller alltjämt. Det är dess-
utom så att kostnaderna för den slutna vården ökar trots att allt 
färre patienter per 100 000 invånare ges åtgärder i sluten vård, 
vilket utredningen menar skulle kunna tala för att värna regioner-
nas planeringsförutsättningar än mer i dag än vad som var fallet 
vid tiden för lagstiftningen om valfrihet i öppen vård. 

• Den medicinska utvecklingen kan leda till alltmer specialiserad 
och resurskrävande vård när behandlingar eller åtgärder införs som 
inte tidigare kunnat utföras i vården, vilket skulle tala för att regio-
nernas planeringsförutsättningar försvåras om det råder valfrihet 
till den vården. 

• Det är begränsat antal vårdplatser – det gäller alltjämt, det är långa 
väntetider och få vårdplatser i Sverige. 

 
48 SKR. Tabeller till sektorn i siffror. https://skr.se/skr/ekonomijuridik/ekonomi/sektornisiffror/ 
tabellertillsektornisiffror.35770.html. Och SCB.2022. Statistikdatabas Regionernas köp och 
försäljning av verksamhet efter verksamhetsområde. År 2012–2020. 
www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__OE__OE0107__OE0107D/Forsalj
Verksamh/. 
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• Den höga specialiseringsgraden angavs som anledning för regio-
nerna att behålla kontrollen över resurser och kompetens för att 
på så sätt kunna skapa långsiktiga planeringsförutsättningar – det 
kan gälla fortfarande särskilt som kostnaderna för den slutna 
vården ökar över tid. Det pågår en utveckling av koncentration av 
nationellt högspecialiserad vård som innebär att den mest specia-
liserade vården ges på få ställen i landet. Det påverkar planerings-
förutsättningarna för regionerna som antingen driver sådan vård 
eller betalar andra regioner för sådan vård.  

Regionerna bör utveckla vårdgarantiremittering 

De patienter som i dag inte kan få sitt besök eller sin behandling i 
den specialiserade vården inom vårdgarantin ska hjälpas till annan 
vårdgivare av ansvarig region. Detta ska ske utan extra kostnad för 
patienten, (9 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen). 

Utredningen anser att regionerna bör förbättra såväl informatio-
nen till patienten om gällande regler som hjälpen till patienterna att 
få vård av en annan vårdgivare. Detta kan till exempel åstadkommas 
genom inrättande av vårdlotsar eller vårdserviceenheter samt genom 
att sluta ytterligare avtal med andra utförare. Utredningen föreslog i 
delbetänkandet Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategiskt 
och i samverkan ett uppdrag till Socialstyrelsen om kunskapshöjande 
insatser avseende regionernas ansvar och patientens möjligheter i 
enlighet med den lagstadgade vårdgarantin. Insatserna ska omfatta 
en bred målgrupp inkluderande patientorganisationer och vårdens 
medarbetare. Utredningen har också föreslagit ytterligare utredning 
om ett vårdsöksystem.49 Regeringen beslutade i mars 2022 att ge E-
hälsomyndigheten i uppdrag att göra en förstudie för ett nationellt 
vårdsöksystem. Systemet ska i realtid kunna visa var ledig kapacitet 
finns och avtalsvillkor för att nyttja ledig kapacitet.50 Till detta kom-
mer att arbetet med produktions- och kapacitetsplanering måste öka 
för att korta väntetiderna. Regeringen avsatte 2 miljarder kronor i 
januari 2022 till regionerna för insatser som omfattar produktions- 

 
49 SOU 2021:59. Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategiskt och i samverkan, s. 184. 
50 Regeringsbeslut S2022/01372. Uppdrag att genomföra en förstudie om hur ett nationellt vård-
söksystem kan utvecklas, organiseras och förvaltas. 



95/22 Svar på remiss - Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22)  - KS2022/1251-2 Svar på remiss - Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22)  : SOU 2022_22 Vägen till ökad tillgänglighet.pdf

Andra överväganden SOU 2022:22 

486 

och kapacitetsplanering.51 Socialstyrelsen fick i mars 2022 i uppdrag 
av regeringen att stödja regionernas arbete med produktions- och 
kapacitetsplanering.52 

Utredningen lämnar i kapitel 4 bland annat förslag om att patien-
ten ska få information inom 14 dagar om tidpunkten för viss vård, 
se kapitel 4, avsnitt 4.4.8 och 4.4.15. För att regionen ska kunna ge 
informationen inom den tiden krävs god planering och framförhåll-
ning. Om information om tidpunkten för vården inte kan lämnas 
inom 14 dagar ska regionen se till att patienten får vården hos en annan 
vårdgivare inom vårdgarantins tidsgräns, se kapitel 4, avsnitt 4.4.13. 
Om patienten själv hittar en ledig tid hos annan vårdgivare bör regio-
nen se positivt på detta. 

Utredningen menar att med de föreslagna förändringarna av vård-
garantin så kommer de patienter som inte beräknas få vård inom de 
yttersta tidsgränserna att i praktiken ha möjlighet till vård hos andra 
vårdgivare. Detta gäller redan i dag, men utredningen lämnar förslag 
som syftar till att stärka patientens ställning och ge förutsättningar 
för att det faktiskt sker i praktiken. 

En valfrihet gällande sluten vård skulle därmed i praktiken handla 
om de patienter som i dag får vård inom vårdgarantins gränser. Det 
skulle därmed bli mer av en ren valfrihetsfråga än en fråga om att 
korta väntetider i vården. 

Utredningen menar att om regionen ser till att patienten får vård 
inom vårdgarantins tidsgränser hos patientens vårdgivare eller annan 
vårdgivare skulle det påverka tillgängligheten mer än om det infördes 
en valfrihet i den slutna vården.

 
51 Regeringsbeslut S2022/00456. Uppdrag att fördela medel till regionerna för hantering av de 
uppdämda vårdbehoven. 
52 Regeringsbeslut S2022/01373. Uppdrag att stödja och stärka regionernas produktions- och 
kapacitetsplanering samt lämna förslag på målvärden för antalet vårdplatser. 
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10 Konsekvensbeskrivningar 

Kapitlet inleds med en sammanfattande beskrivning av utredningens 
finansieringsförslag. Därefter följer avsnitt om förslagens och bedöm-
ningarnas konsekvenser för den kommunala självstyrelsen, offentliga 
finanser, företag samt för patienter och befolkning. Sedan följer be-
skrivningar av förslagens och bedömningarnas konsekvenser för 
regional jämlikhet följt av beskrivningar av konsekvenserna för socio-
ekonomisk jämlikhet, jämställdhet samt för barn och unga. Det följs 
av en beskrivning av konsekvenserna för den personliga integriteten. 
Slutligen redovisas konsekvenser i övrigt av utredningens förslag och 
bedömningar, vilket inkluderar konsekvenser för sysselsättning och 
offentlig service i olika delar av landet, de integritetspolitiska målen, 
brottslighet och det brottsförebyggande arbetet samt för miljö och 
klimat. Där finns också en bedömning om föreslagen reglerings öve-
rensstämmelse med de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning 
till Europeiska unionen.  

Utredningens förslag avser förslag till författningsändringar. De 
bedömningar som konsekvensbeskrivs är sådana som utredningen anser 
medför nya statliga åtaganden. 

10.1 Finansieringsförslag 

Förslag om en utökad vårdgaranti 
 
Förslag: Med anledning av utredningens förslag om en utökad vård-
garanti föreslår utredningen att regionerna tillförs 40 miljoner kronor 
via anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning inom utgiftsom-
råde 25 för den ökade löpande insamlingen av uppgifter om väntetider 
som utredningen menar att förslaget kräver. Därutöver föreslår 
utredningen att regionerna tillförs 75 miljoner kronor per år i två 



95/22 Svar på remiss - Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22)  - KS2022/1251-2 Svar på remiss - Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22)  : SOU 2022_22 Vägen till ökad tillgänglighet.pdf

Konsekvensbeskrivningar SOU 2022:22 

488 

år via överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och 
Regioner för utvecklingen av den utökade insamlingen av uppgifter 
om väntetider, vilket dock bör bli föremål för dialog mellan parterna 
eftersom det är en överenskommelse. Finansiering föreslås ske via 
anslag 1:11 Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna eller 
anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård inom utgiftsområde 9 
Hälsovård, sjukvård och social omsorg. 
 
Förslag och bedömningar för en nära och tillgänglig vård och 
för barn och ungas psykiska hälsa 
 
Förslag: Med anledning av utredningens förslag om att det ska 
införas en ny bestämmelse i patientlagen (2014:821) som anger 
att patienten ska få information samlat och digitalt i den mån det 
är relevant för patienten att få information på det sättet föreslår 
utredningen att regionerna och kommunerna tillförs 185 miljo-
ner kronor för uppstartskostnader de tre första åren. Därutöver 
föreslår utredningen att regionerna och kommunerna tillförs 30 mil-
joner kronor via anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning 
inom utgiftsområde 25 för förvaltningskostnaden. Finansiering 
föreslås ske via anslag 1:6 Bidrag till Folkhälsa och sjukvård eller 
anslag 1:11 Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna inom 
utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg.  
 
Bedömning: Med anledning av utredningens bedömning om att 
regeringen bör rikta ekonomiska medel som stöd till det lokala 
omställningsarbetet i syfte att stimulera uppstart och implemen-
tering av nya konsultativa arbetssätt som stärker primärvårdens 
tillgänglighet och kontinuitet föreslår utredningen att det årligen 
under en femårsperiod avsätts 200 miljoner kronor. Finansiering 
föreslås ske via anslag 1:6 Bidrag till Folkhälsa och hälso- och sjuk-
vård eller anslag 1:11 Prestationsbundna insatser för att korta vård-
köerna inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg. 
 
Bedömning: Med anledning av utredningens bedömning om att 
regeringen bör rikta medel i syfte att stödja regionerna och huvud-
männen för skolan att ta fram nya och hållbara arbetssätt som ska 
underlätta samverkan mellan elevhälsan, primärvården och BUP 
kopplat till arbetet med En väg in föreslår utredningen att det årligen 
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under en treårsperiod avsätts 40 miljoner kronor. Finansiering före-
slås ske via anslag 1:8 Bidrag till psykiatri eller anslag 1:11 Presta-
tionsbundna insatser för att korta vårdköerna inom utgiftsområde 9 
Hälsovård, sjukvård och social omsorg. 
 
Bedömningar avseende nära vård med forskning, utbildning 
och utveckling 
 
Bedömning: Med anledning av utredningens bedömning om en 
regionaliserad läkarutbildning föreslår utredningen att staten stöd-
jer uppbyggnaden och ger ett permanent utökat anslag till de 
universitet som regionaliserat läkarutbildningen. Den uppskattade 
kostnaden beräknat utifrån det fall att alla universitet regiona-
liserat läkarutbildningen är totalt 426 miljoner kronor årligen, det 
tillkommer övriga kostnader som investeringar i kliniska tränings-
centra, litteratur, resor med mera. Kostnaderna föreslås belasta an-
slaget 2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor, utgifts-
område 16 Utbildning och universitetsforskning. 
 
Bedömning: Med anledning av bedömningen att regeringen före-
slås stödja regionernas planering och samverkan med respektive 
aktuellt universitetet i uppbyggnadsskedet av regionalisering av 
läkarutbildningen samt den löpande samverkan som därefter sker 
till följd av en regionaliserad läkarutbildning föreslår utredningen 
att kostnaderna, som skiljer sig åt mellan regionerna, blir föremål 
för diskussion med respektive region och hanteras genom häng-
avtal till regionala ALF-avtalet men ALF-anslaget behöver utökas. 
Kostnaderna föreslås belasta anslaget 2:66 Ersättningar för klinisk 
utbildning och forskning, utgiftsområde 16 Utbildning och univer-
sitetsforskning. Ett alternativ är att kostnaden belastar anslaget 1:6 
Bidrag till folkhälsa och sjukvård inom utgiftsområde 9 Hälsovård, 
sjukvård och social omsorg. 
 
Bedömning: Med anledning av utredningens bedömning om ett 
10-årigt Nationellt samverkansprogram för forskning och utveck-
ling för nära vård föreslår utredningen att  

– 107,5 miljoner kronor avsätts år ett,  

– 207,5 miljoner kronor avsätts år två, 
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– 307,5 miljoner kronor avsätts år tre,  

– 407,5 miljoner kronor avsätts år fyra respektive år fem,  

– 465 miljoner kronor avsätts år sex,  

– 515 miljoner kronor avsätts år sju,  

– 615 miljoner kronor avsätts för år nio respektive år tio. 
 
Det 10-åriga programmet behöver färdigfinansiera de projekt 
som fortgår efter år tio, vilket innebär en kostnad om 

– 450 miljoner kronor år elva, 

– 300 miljoner kronor år tolv, samt 

– 150 miljoner kronor år 13. 
 
Till detta kommer ersättning till Forskningsrådet för hälsa, arbets-
liv och välfärd (Forte) för administrering av programmet. Fortes 
administrering av programmet innebär en årlig kostnad om 8 mil-
joner kronor. Kostnaden föreslås belasta anslaget 6:1 Forsknings-
rådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning. För programmet 
föreslås en utökning av medlen på och belastning på anslaget 6:2 
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd. Anslagen finns inom 
utgiftsområdet 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg. 

 
Bedömning: Med anledning av utredningens bedömning om ett 
10-årigt Nationellt program för primärvårdsforskning föreslår 
utredningen att 

– 107,5 miljoner kronor avsätts år ett,  

– 207,5 miljoner kronor avsätts år två, 

– 307,5 miljoner kronor avsätts år tre, 

– 407,5 miljoner kronor avsätts år fyra respektive fem,  

– 465 miljoner kronor avsätts år sex,  

– 515 miljoner kronor avsätts år sju, och 

– 615 miljoner kronor avsätts för år nio respektive år tio. 
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Det 10-åriga programmet behöver färdigfinansiera de projekt som 
fortgår efter år tio, vilket innebär en kostnad om 

– 450 miljoner kronor år elva,  

– 300 miljoner kronor år tolv, samt 

– 150 miljoner kronor år 13. 
 
Nya medel föreslås tillföras anslaget 3:1 Vetenskapsrådet: Forsk-
ning och forskningsinformation inom utgiftsområde 16 Utbildning 
och universitetsforskning för Nationellt program för primärvårds-
forskning. Vetenskapsrådets administrering av programmet innebär 
en årlig kostnad om 7,5 miljoner kronor. Kostnaden föreslås be-
lasta anslaget 3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning inom utgiftsområde 
16 Utbildning och universitetsforskning. 
 
Bedömning: Med anledning av utredningens bedömning om att 
staten bör stödja utvecklingen av universitetssjukvårdsenheter inom 
primärvården i fler regioner föreslås utrymmet i ALF-avtalet ut-
ökas med 76 miljoner kronor årligen. Kostnaderna föreslås belasta 
anslaget 2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning, 
inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning. 

 

Skäl 

En kommitté ska när det gäller förslag som innebär kostnadsök-
ningar och intäktsminskningar för staten, kommuner eller regioner 
föreslå en finansiering (14 § kommittéförordningen [1998:1479]). 
Vad som sägs i kommittéförordningen om kommittéer och om ord-
förande i kommittéer gäller också särskilda utredare (1 § kommitté-
förordningen). Det är enligt utredningens tolkning inte i enlighet 
med detta finansieringskrav att allmänt föreslå att förslagen ska finan-
sieras genom besparingar på andra utgiftsområden i statens budget. 
Den typen av avvägningar och prioriteringar är en politisk fråga som 
förutsätter att olika verksamheters behov ställs mot varandra, vilket inte 
är en uppgift för en enskild statlig utredning med uppdrag inom ett 
begränsat område. Som utredningen ser det kan inte heller ett förslag 
som rymmer en allmän skrivning om att nya medel ska tillföras, utan 
närmare precisering, anses innebära att finansieringskravet uppfylls. 
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Även ett eventuellt reformutrymme i statsbudgeten bör vara föremål 
för politiska avvägningar och inte hänvisas till som finansieringslös-
ning av en enskild utredning. 

Den kommunala finansieringsprincipen innebär att staten inte 
ska ålägga kommuner och regioner nya uppgifter utan att ge dem ade-
kvat finansiering, vilket innebär att statliga reformer varken ska vara 
under- eller överfinansierade. Principen gäller således i båda riktningar; 
om staten fattar beslut som gör att kommunal verksamhet kan ut-
föras billigare (eller dyrare) ska de statliga bidragen enligt principen 
minskas (eller ökas) i motsvarande mån.1 

Mot denna bakgrund lämnar utredningen de finansieringsförslag 
som framgår av rutan ovan. 

10.2 Konsekvenser för den kommunala självstyrelsen 

Utredningen bedömer att följande förslag innebär inskränkningar i 
den kommunala självstyrelsen:  

– borttagande av begränsningen till nya alternativt oväntade eller 
kraftigt förändrade hälsoproblem i fråga om vårdgarantins del om 
en medicinsk bedömning inom primärvården (se kapitel 4, av-
snitt 4.4.2), 

– införande av en medicinsk bedömning av läkare eller annan legi-
timerad hälso- och sjukvårdspersonal inom den specialiserade vår-
den i vårdgarantin (se kapitel 4, avsnitt 4.4.3), 

– införande av en undersökning inom primärvården och den speciali-
serade vården, en behandling inom primärvården samt information 
om tidpunkten för viss vård i vårdgarantin (se kapitel 4, avsnitt 4.4.4, 
4.4.5 och 4.4.8), 

– utökning av regionens ansvar att erbjuda vårdgaranti inom viss 
typ av primärvård till fler personer (se kapitel 4, avsnitt 4.4.9),  

– förändring av bestämmelsen om att regionen ska se till att patienten 
får vården hos en annan vårdgivare under vissa förutsättningar (se 
kapitel 4, avsnitt 4.4.13), 

 
1 Riksrevisionen. 2018. Den kommunala finansieringsprincipen – tillämpas den ändamålsenligt? 
RiR 2018:8. 
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– förändring av startpunkten för beräkningen av tidsgränsen när det 
gäller behandling i specialiserad vård (se kapitel 4, avsnitt 4.4.14), 

– införande av nya samt förkortning av befintliga tidsgränser för 
vissa delar av vårdgarantin (se kapitel 4, avsnitt 4.4.15), 

– att patienten ska få information samlat och digitalt i den mån det 
är relevant för patienten att få information på det sättet (se 
kapitel 5, avsnitt 5.5.1), 

– att tidpunkten för vården så långt som möjligt ska väljas i samråd 
med patienten (se kapitel 5, avsnitt 5.5.2). 

I samtliga fall bedömer utredningen vid en proportionalitetsbedöm-
ning att inskränkningen är proportionerlig och därmed godtagbar med 
hänsyn till de ändamål som har föranlett den.  

Nedan redogör utredningen för sin bedömning av hur de ovan-
nämnda förslagen påverkar den kommunala självstyrelsen och varför 
den bedömer att inskränkningarna i den kommunala självstyrelsen 
är proportionerliga. 

10.2.1 Borttagande av begränsning i vårdgarantins del 
om en medicinsk bedömning inom primärvården  

Påverkan på den kommunala självstyrelsen 

Ett borttagande av begränsningen till nya alternativt oväntade eller 
kraftigt förändrade hälsoproblem i fråga om vårdgarantins del om en 
medicinsk bedömning inom primärvården innebär en utökning av 
regionernas ansvar, eftersom det innebär att fler patienter ska få en 
medicinsk bedömning inom primärvården inom viss tid. Det påver-
kar regionernas utrymme att planera och organisera verksamheten, var-
för förslaget innebär en inskränkning i den kommunala självstyrelsen.  

Proportionalitetsbedömning 

Syftet med förslaget är att åstadkomma en mer jämlik vård genom att 
ändra innebörden av en medicinsk bedömning och därmed tillförsäkra 
alla patienter en medicinsk bedömning inom primärvården under 
samma förutsättningar. Ett annat syfte är att minska risken för gräns-



95/22 Svar på remiss - Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22)  - KS2022/1251-2 Svar på remiss - Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22)  : SOU 2022_22 Vägen till ökad tillgänglighet.pdf

Konsekvensbeskrivningar SOU 2022:22 

494 

dragningsproblem och tolkningssvårigheter när det gäller vad som 
ingår i garantin och inte. Det enda möjliga sättet att åstadkomma dessa 
två syften på är att införa en ny författningsreglering med en annan 
innebörd än dagens reglering, vilket är vad utredningen föreslår.  

Syftet med förslaget är också att stärka den rättsliga ställningen för 
de patienter som inte bedöms ha nya alternativt oväntade eller kraftigt 
förändrade hälsoproblem när de söker primärvård. Om frågan inte 
författningsregleras kan det syftet inte infrias, eftersom författnings-
regleringens utformning och innebörd är av central betydelse för 
patientens rättsliga ställning.  

Det är alltså inte möjligt att åstadkomma något av syftena med för-
slaget på annat sätt än genom ny författningsreglering. Utredningen 
bedömer därför att inskränkningen i den kommunala självstyrelsen är 
proportionerlig.  

10.2.2 Införande av en medicinsk bedömning av läkare eller 
annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom 
den specialiserade vården i vårdgarantin 

Påverkan på den kommunala självstyrelsen 

Förslaget om att införa en garanti om en medicinsk bedömning av 
läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom den 
specialiserade vården i stället för en garanti om besök inom den 
specialiserade vården begränsar i viss mån regionernas möjligheter 
att besluta om hur verksamheten ska organiseras och bedrivas av tre 
skäl. Dels innebär användningen av begreppet en medicinsk bedöm-
ning en viss specificering av vad som ska göras inom viss tid i för-
hållande till att den enskilde ska erbjudas ett besök inom viss tid. 
Dels innebär förslaget att den medicinska bedömningen inte ska av-
gränsas av om det är fråga om ett nybesök eller inte, vilket är en följd 
av hur en medicinsk bedömning definieras. Dels innebär förslaget en 
begränsning i fråga om vilka yrkeskategorier som kan användas för 
att uppfylla kravet. Eftersom utrymmet för regionerna att bestämma 
hur verksamheten ska organiseras och bedrivas i viss mån minskar 
genom förslaget, innebär förslaget en viss inskränkning i den kom-
munala självstyrelsen. 

Att begreppet en medicinsk bedömning föreslås användas i stället 
för att bestämmelsen ska handla om besök kan dock även sägas inne-
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bära en viss utökning av regionernas handlingsutrymme, eftersom ett 
av syftena med den förändringen är att vidga möjligheterna för regio-
nerna att välja bland olika lämpliga kontaktsätt för den medicinska 
bedömningen.  

Proportionalitetsbedömning 

Ett syfte med förslaget är att göra det mer förutsägbart vad patienten 
kan förvänta sig av vården, både när det gäller vad som ska göras (en 
medicinsk bedömning) och vilken personal som ska göra den medi-
cinska bedömningen (legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal). Där-
med är syftet att stärka patientens rättsliga ställning. Det är inte möjligt 
att åstadkomma på annat sätt än genom att ändra författningsregler-
ingen. Vad som ska göras vid den medicinska bedömningen föreslås 
dock inte specificeras i särskilt hög grad, utan ett stort utrymme för 
beslut lämnas till huvudmän och vårdgivare.  

Syftet med att ta bort begränsningen när det gäller samband med 
tidigare besök, vilket är en följd av att begreppet medicinsk bedöm-
ning används, är att åstadkomma en mer jämlik vård genom att till-
försäkra fler patienter en medicinsk bedömning inom den specialiserade 
vården inom viss tid. Endast genom ny författningsreglering kan den 
befintliga begränsningen tas bort. 

Syftet med att införa en begränsning av yrkesgrupper genom vilka 
kravet kan uppfyllas är att säkerställa en hög patientsäkerhet vid upp-
fyllandet av vårdgarantin. För att uppnå det syftet skulle kompetens-
höjande åtgärder samt stärkt tillsyn och uppföljning utifrån redan 
gällande bestämmelser om god och säker vård kunna vara alternativa 
åtgärder. Utredningen bedömer dock att förslaget innebär bättre för-
utsättningar att uppnå syftet att säkerställa en hög patientsäkerhet, 
särskilt eftersom de som är legitimerade har ett yrkesansvar som prövas 
på ett annat sätt än för dem som inte är legitimerade. Den föreslagna 
specificeringen av yrkeskategorier bedöms dessutom inte vara särskilt 
inskränkande i praktiken, eftersom patienten redan i dag främst får 
träffa legitimerad personal vid sitt besök i den specialiserade vården.  

Utredningen bedömer sammanfattningsvis att inskränkningen i 
den kommunala självstyrelsen som förslaget medför är proportioner-
lig, eftersom förslagets syften bedöms som viktiga och flera av dem 
inte kan uppnås på annat sätt än det föreslagna samt eftersom för-
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slagets påverkan på den kommunala självstyrelsen i flera avseenden 
bedöms vara relativt begränsad.  

10.2.3 Införande av vissa nya delar i vårdgarantin 

Påverkan på den kommunala självstyrelsen 

Förslagen om att införa helt nya delar i vårdgarantin i form av en 
undersökning inom primärvården och den specialiserade vården, en 
behandling inom primärvården samt information om tidpunkten för 
viss vård innebär ökad regelstyrning av den kommunala sektorn som 
i viss mån begränsar regionernas möjlighet att bestämma hur verk-
samheten ska organiseras. Förslagen innebär inte nya skyldigheter 
att erbjuda viss vård eller information, utan de handlar endast om 
tidsgränserna för när beslutad vård och information om tidpunkten 
för sådan senast ska ges. Regionerna får enligt förslagen inte längre 
själva avgöra den längsta möjliga väntetiden för de delarna av hälso- 
och sjukvården och de får minskat utrymme att besluta om hur lång 
framförhållning de ska ha i planeringen och schemaläggningen av 
vården. Inte heller i dag står det regionerna helt fritt att avgöra detta 
eftersom de måste tillse att vården är lätt tillgänglig (5 kap. 1 § 1 
hälso- och sjukvårdslagen [2017:30], HSL), men det finns inga fasta 
tidsgränser för när den vården och informationen senast ska ges. 
Förslagen innebär därmed en viss inskränkning i den kommunala själv-
styrelsen.  

Proportionalitetsbedömning  

Syftet med förslagen är att förkorta väntetiderna för dem som får 
vänta länge på undersökningar inom primärvård och specialiserad 
vård, behandlingar inom primärvård samt information om tid-
punkten för viss vård. Därmed är syftet att bidra till en mer jämlik 
vård. Syftet är också att stärka patientens rättsliga ställning genom 
att göra det mer förutsägbart hur länge patienten som längst ska 
behöva vänta på sådan vård och information. När det gäller kravet på 
att inom viss tid informera om tidpunkten för viss vård är syftet 
också att minska risken för oro och stress kopplad till väntan på 
tidsbokningen, att stimulera lång framförhållning i planeringen och 
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schemaläggningen av vården samt att minska risken för om- och 
avbokningar av vård. 

När det gäller undersökningar har enstaka regioner fattat regionala 
beslut om yttersta tidsgränser för vissa typer av undersökningar, men 
det har inte spridit sig till fler regioner. Genom Sveriges Kommuner 
och Regioner (SKR) har väntetiderna till vissa typer av undersök-
ningar också följts upp, men alla regioner har inte deltagit i uppfölj-
ningen. Det som har gjorts på området på frivillig grund hittills har 
alltså inte lett till någon särskilt hög grad av likvärdighet i landet när 
det gäller väntetider för undersökningar. Regionala beslut om yttersta 
tidsgränser och uppföljning på frivillig grund tycks alltså inte vara 
tillräckligt för att uppnå de syften med förslagen som handlar om 
förkortade väntetider, ökad jämlikhet och ökad framförhållning i 
vårdplaneringen.  

Inte heller när det gäller information om tidpunkten för viss vård 
har möjligheten till frivilliga åtaganden lett till jämlik hantering över 
landet. En region har en regionalt fastställd yttersta tidsgräns för att 
lämna sådan information, men arbetssättet har inte spridit sig till fler 
regioner.  

Riktade statsbidrag till arbete för att förkorta väntetiderna till de 
aktuella delarna av vården och den aktuella informationen är heller 
inte en ändamålsenlig lösning, eftersom det skulle innebära att olika 
delar av vårdkedjan skulle omfattas av vårdgarantier som regleras i 
olika former. Patientens rättsliga ställning skulle vara svagare i fråga 
om de delar av vårdgarantin som inte är lagreglerade, utan som endast 
skulle vara föremål för arbete med stöd av statsbidrag. Exempelvis 
skulle de olika delarna i olika utsträckning omfattas av tillsyn och 
informationskrav. Vidare är det frivilligt att ta del av statsbidrag, varför 
det inte är säkert att alla regioner skulle delta i arbetet och därför inte 
säkert att syftena med förslaget skulle uppnås. Dessutom innebär 
författningskrav en långsiktig lösning.  

Utredningen bedömer mot bakgrund av ovan att det inte finns 
något lämpligt mindre ingripande sätt än de föreslagna för att uppnå 
syftena med förslagen. Det intrång i den kommunala självstyrelsen 
som förslagen innebär bedöms alltså vara proportionerligt. 
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10.2.4 Utökning av regionens ansvar att erbjuda vårdgaranti 
inom viss typ av primärvård till fler personer  

Påverkan på den kommunala självstyrelsen 

Förslaget om att utöka regionernas ansvar att erbjuda vårdgaranti inom 
viss typ av primärvård till fler personer inskränker den kommunala 
självstyrelsen, eftersom utrymmet att bestämma om väntetider för de 
personer som bor i annan region men är listade vid vårdcentraler i 
regionen skulle minska. 

Proportionalitetsbedömning  

Förslaget syftar till att patienter ska få likvärdig tillgång till den vård-
garanti som gäller vid vårdcentraler oavsett var patienten väljer att 
lista sig, det vill säga att även patienter som listar sig i annan region 
än sin hemregion ska omfattas av vårdgarantin vid vårdcentraler. Efter-
som vårdgarantin i övrigt regleras i författning är det inte möjligt att 
uppnå syftet på annat sätt än genom författningsreglering. Utred-
ningen bedömer därför att intrånget i den kommunala självstyrelsen 
är försvarligt. Intrånget i den kommunala självstyrelsen bedöms där-
med vara proportionerligt i förhållande till syftet. 

10.2.5 Förändrad bestämmelse om att regionen ska se  
till att patienten får vården hos en annan vårdgivare  

Påverkan på den kommunala självstyrelsen 

Utredningen föreslår att bestämmelsen om att regionen ska se till att 
patienten får vården hos en annan vårdgivare ska ändras på olika sätt. 
Ett sätt är att det föreslås att det uttryckligen ska anges att vården 
som avses i den paragrafen ska ges inom garantin. Som anges i kapi-
tel 4, avsnitt 4.4.13, bedömer utredningen att det är ett förtydligande 
av gällande rätt. Därför påverkar den förändringen inte den kom-
munala självstyrelsen.  

Utredningen föreslår även att det ska anges att fler delar av vården 
ska ges hos en annan vårdgivare under förutsättningarna i bestäm-
melsen. De delar av vården som den föreslagna lydelsen uttrycker ska 
ges hos en annan vårdgivare är en medicinsk bedömning inom den 
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specialiserade vården samt en utredning och en behandling inom 
primärvården och den specialiserade vården. Utredningen bedömer 
att detta inte i sig inskränker den kommunala självstyrelsen. Som anges 
i kapitel 4, avsnitt 4.4.13, följer det såväl av dagens 9 kap. 1 § hälso- 
och sjukvårdslagen som av de föreslagna lydelserna av 9 kap. 1 och 
1 a §§ hälso- och sjukvårdslagen att regionen ska se till att de delar av 
vården som omfattas av vårdgarantin ska ges inom tidsgränserna utan 
begränsning när det gäller hos vilken vårdgivare vården ska ges.  

Det finns dock ett annat skäl till att utredningen bedömer att den 
föreslagna lydelsen av 9 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen medför 
en viss inskränkning i den kommunala självstyrelsen. Det är att det 
specificeras en ny förutsättning för att regionens skyldighet att se 
till att patienten får vården hos en annan vårdgivare ska inträda, det 
vill säga om regionen inte ser till att patienten får information om 
tidpunkten för vården inom utsatt tid. Regionen ska alltså se till att 
patienten får vården hos en annan vårdgivare i det fall att patienten 
inte erhåller information om tidpunkten för vården inom 14 dagar. 
Det innebär ökad statlig regelstyrning och en begränsning av regio-
nernas möjlighet att välja hur vården ska organiseras och hur lång 
framförhållning det ska finnas i planeringen och schemaläggningen.  

Proportionalitetsbedömning  

Syftet med förslaget om att koppla 9 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen 
till ytterligare delar av vårdgarantin är att åstadkomma en så enhetlig 
och jämlik ordning som möjligt. Utredningen ser inte att det finns 
skäl att göra skillnad på primärvården och den specialiserade vården, 
som bestämmelsen är kopplad till i dag, när det gäller att se till att 
patienten får vård hos en annan vårdgivare inom garantin. För att 
åstadkomma samma bestämmelse inom den specialiserade vården och 
relevanta delar av primärvården är den aktuella lagändringen nöd-
vändig.  

Syftet med förslaget om att införa en ny förutsättning för att 
skyldigheten att se till att vården ges hos en annan vårdgivare ska in-
träda, är att på ett så effektivt sätt som möjligt stärka förutsättningarna 
för ett praktiskt genomslag för vårdgarantin. Detta genom att på ett 
tydligt sätt i lagen bygga in ett incitament för efterlevnaden av tids-
gränserna. Incitamentet handlar om att en vårdgivare riskerar att 
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patientens vård ska ges hos en annan vårdgivare under de förut-
sättningar som anges i paragrafen. Utredningen bedömer att den före-
slagna utökningen av vårdgarantin, genom att inkludera fler delar av 
vårdkedjan och information i vårdgarantin och genom att ändra vissa 
av tidsgränserna, i sig inte är tillräcklig för att säkerställa ett praktiskt 
genomslag för vårdgarantin. Det har funnits en författningsreglerad 
vårdgaranti i över tio år, men stora brister finns fortfarande när det 
gäller dess efterlevnad. Utredningen har därför sett över olika möjliga 
sätt att stärka förutsättningarna för ett praktiskt genomslag för vård-
garantin. Som utredningen beskriver i kapitel 4, avsnitt 4.3.3, är till-
syn och uppföljning viktiga funktioner för att uppnå det syftet. Utred-
ningen menar dock att det aktuella förslaget är ett viktigt ytterligare 
sätt att stärka det praktiska genomslaget, eftersom det innebär att 
det i själva vårdgarantiregleringen byggs in ett incitament för vård-
givarna att planera vården i tid och därmed att bidra till regionens 
efterlevnad av garantin. Tillsyn och uppföljning kommer fortfarande 
vara mycket viktiga komponenter för att säkerställa regelefterlevnad. 
Men med den föreslagna regleringen bedömer utredningen att proble-
matiken med att patienter inte får sin vård inom vårdgarantins 
tidsgränser kan begränsas i ett tidigt skede.  

Utredningens bedömning är därför sammantaget att den inskränk-
ning i den kommunala självstyrelsen som förslaget medför är pro-
portionerlig i förhållande till syftet med förslaget. 

10.2.6 Förändring av startpunkten för beräkningen 
av vårdgarantins tidsgräns när det gäller behandling 
i specialiserad vård  

Påverkan på den kommunala självstyrelsen 

Förslagen som rör startpunkter för beräkningen av vårdgarantins tids-
gränser innebär, utöver att startpunkter regleras för de nya delarna av 
vårdgarantin som föreslås, att startpunkterna för två befintliga delar 
av vårdgarantin förändras.  

Att ändra startpunkten för den del av vårdgarantin som i dag rör 
besök, men som utredningen föreslår ska handla om en medicinsk 
bedömning, inom den specialiserade vården innebär ingen inskränk-
ning i den kommunala självstyrelsen. Förslaget i sig förkortar inte den 
yttersta tidsgränsen som ska gälla.  
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Den föreslagna förändringen av startpunkten för beräkning av 
tidsgränsen för behandling i den specialiserade vården bedöms där-
emot inskränka den kommunala självstyrelsen i viss begränsad om-
fattning, eftersom tidsgränsen kan bli något kortare om den räknas 
från det att remiss har utfärdats i stället för att endast räknas från det att 
vårdgivaren har fattat beslut om att den enskilde ska få behandlingen.  

Proportionalitetsbedömning  

Syftet med förslaget att ändra beräkningen av startpunkten i fråga om 
behandling i den specialiserade vården är bland annat att åstadkomma 
en så enhetlig och pedagogisk reglering som möjligt, genom att start-
punkterna för beräkningen av tidsgränserna för ett flertal av vård-
garantins delar utformas på samma sätt. Utredningen bedömer att 
inskränkningen i den kommunala självstyrelsen är proportionerlig, 
eftersom en enhetlig och pedagogisk reglering väger tyngre vid en pro-
portionalitetsbedömning än den mycket begränsade inskränkningen 
i den kommunala självstyrelsen som förslaget innebär.  

10.2.7 Införande av nya samt förkortning av befintliga 
tidsgränser för vissa delar av vårdgarantin 

Påverkan på den kommunala självstyrelsen 

De föreslagna nya och förkortade tidsgränserna för vissa delar av 
vårdgarantin innebär att regionernas möjligheter att avgöra hur länge 
patienter ska vänta på sin vård och viss information begränsas. Där-
med begränsas regionernas utrymme att bestämma hur verksamheten 
ska planeras och organiseras, vilket innebär att den kommunala själv-
styrelsen inskränks.  

Proportionalitetsbedömning 

Ju kortare tidsgräns som föreslås desto större blir inskränkningen i 
den kommunala självstyrelsen. Utredningen beskriver i kapitel 4, av-
snitt 4.4.15, varför den bedömer att de föreslagna tidsgränserna är 
motiverade. Sammantaget gör utredningen, utifrån vad som anges i 



95/22 Svar på remiss - Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22)  - KS2022/1251-2 Svar på remiss - Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22)  : SOU 2022_22 Vägen till ökad tillgänglighet.pdf

Konsekvensbeskrivningar SOU 2022:22 

502 

det avsnittet, bedömningen att de föreslagna tidsgränserna är pro-
portionerliga med hänsyn till de syften som föranlett dem. 

10.2.8 Information samlat och digitalt i den mån 
det är relevant för patienten att få information  
på det sättet 

Påverkan på den kommunala självstyrelsen 

Förslaget om att patienten ska få information samlat och digitalt i den 
mån det är relevant för patienten att få information på det sättet begrän-
sar vårdgivares, däribland kommuners och regioners, möjlighet att be-
sluta hur verksamheten ska bedrivas. Därför inskränker förslaget den 
kommunala självstyrelsen.  

Proportionalitetsbedömning  

Förslaget syftar till att främja patientens självbestämmande, delaktig-
het och patientsäkerhet genom att säkerställa att patienter får tillgång 
till relevant information på ett lättillgängligt sätt.  

Ett alternativ till lagreglering är att staten stöder ett arbete om 
samlad digital information genom exempelvis överenskommelser mel-
lan staten och SKR eller riktade statsbidrag på annat sätt. Det arbete 
som bedrivits i fråga om patientkontrakt, som utredningen beskriver 
i kapitel 5, avsnitt 5.5.1, visar dock svårigheterna med att få till stånd 
en likvärdig hantering av samlad digital information till patienten. Där-
för bedömer utredningen att en lagreglering i frågan är motiverad.  

Utredningen har övervägt olika möjliga utformningar av lagregler-
ingen för att uppnå syftet och bedömer inte att det är aktuellt med 
något mindre ingripande krav än det som föreslås. Redan i dag finns 
ett antal bestämmelser om vilken information som ska lämnas och hur 
informationen ska lämnas. Mot bakgrund av den höga graden av digi-
talisering i vården och samhället i övrigt samt invånarnas förväntningar 
på samhällsservicen, bedömer utredningen att det inte är ett särskilt 
högt ställt krav att informationen ska lämnas samlat och digitalt i 
den mån det är relevant. Kravet är dessutom inte av särskilt detaljerad 
karaktär när det gäller hur informationen ska utformas. Det är upp till 
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respektive vårdgivare att bestämma bland annat vilken teknisk lös-
ning som ska användas för att uppfylla kravet.  

Mot bakgrund av att syftet med förslaget är att uppnå viktiga in-
tressen och att vårdgivare lämnas ett relativt stort utrymme att avgöra 
hur kravet ska uppfyllas, bedömer utredningen att den inskränkning i 
den kommunala självstyrelsen som förslaget medför är proportio-
nerlig.  

10.2.9 Val av tidpunkten för vården i samråd med patienten  

Påverkan på den kommunala självstyrelsen 

Utredningen bedömer, som beskrivs i kapitel 5, avsnitt 5.5.2, att gäl-
lande rätt inte ger uttryck för att ett samråd måste ske med patienten 
i fråga om tidpunkten för vården. Kommuner, regioner och andra 
vårdgivare kan alltså utse tidpunkten för vården utan att samråda med 
patienten innan. Förslaget om att tidpunkten för vården ska väljas i 
samråd med patienten begränsar den möjligheten och alltså utrymmet 
för bland annat regioner och kommuner att besluta om hur verk-
samheten ska bedrivas. Därmed inskränks den kommunala självsty-
relsen i viss mån. Att samråda med patienten och göra patienten del-
aktig är dock redan i dag obligatoriskt i flera andra avseenden än när 
det gäller tidpunkten för vården. 

Proportionalitetsbedömning  

Syftet med förslaget är att öka patientens delaktighet i en för patienten 
viktig fråga rörande vårdprocessen. Syftet är också att öka jämlikheten 
i vården genom att tillförsäkra alla patienter möjligheten att samråda 
om tidpunkten för vården, eftersom det i dag skiljer sig åt mellan 
olika regioner, vårdgivare och vårdenheter om patienten görs delak-
tig i valet av tidpunkt för vården eller inte. Dessutom bedömer utred-
ningen att förslaget skapar förutsättningar för ökad effektivitet 
genom att minska risken för av- och ombokningar av vård.  

Det är viktigt att alla patienter görs delaktiga i valet av tidpunkten 
för vården i enlighet med förslaget, varför frivilliga åtgärder såsom 
möjlighet att ta del av statligt stöd för insatser på området inte är till-
räckliga. Dessutom är lagstiftning en mer långsiktig lösning än exem-
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pelvis överenskommelser för att säkerställa att patienter görs del-
aktiga i valet av tidpunkten.  

Det föreslagna lagkravet är relativt allmänt hållet och anger inte hur 
samrådet ska gå till, utan stort utrymme lämnas till vårdgivarna att 
avgöra detta. Utredningen beskriver i kapitel 5, avsnitt 5.5.2, olika möj-
liga tillvägagångssätt för att uppfylla det föreslagna kravet, men väljer 
alltså att inte föreslå att i lagen specificera hur samrådet ska gå till.  

Mot bakgrund av ovan är utredningens sammantagna bedömning 
att den inskränkning i den kommunala självstyrelsen som förslaget 
medför är proportionerlig i förhållande till syftet med förslaget. 

10.2.10 Övriga förslag och bedömningar inskränker 
inte den kommunala självstyrelsen 

Utöver vad som beskrivs ovan är utredningens bedömning att förslagen 
och bedömningarna i betänkandet inte innebär någon inskränkning i 
den kommunala självstyrelsen.  

När det gäller förslaget om förändrad term i den del av vårdgaran-
tin som avser behandling i den specialiserade vården, se kapitel 4, av-
snitt 4.4.6, är det endast en språklig förändring som inte påverkar den 
kommunala självstyrelsen.  

Förslagen om att ändra regleringen om bedömningen av vårdgaran-
tins uppfyllnad, se kapitel 4, avsnitt 4.4.16, utgör inte heller i sig någon 
inskränkning i den kommunala självstyrelsen, utan innebär endast att 
fler situationer beskrivs i paragrafen.  

De föreslagna ändringarna av bestämmelserna om vårdgarantin i 
patientlagen (2014:821), se kapitel 4, avsnitt 4.4.17, innebär inte någon 
materiell skillnad i förhållande till föreslagna ändringar av vårdgaranti-
bestämmelserna i hälso- och sjukvårdslagen, varför de i sig inte på-
verkar den kommunala självstyrelsen på annat sätt än förslagen till änd-
ringar av vårdgarantibestämmelserna i hälso- och sjukvårdslagen. 

Inte heller förslaget om ett utökat informationskrav, se kapitel 5, 
avsnitt 5.5.1, påverkar den kommunala självstyrelsen. Bestämmel-
serna i 3 kap. patientlagen som reglerar vilken information patienten 
ska få är enligt förarbetena inte avsedda att tolkas uttömmande, 
vilket beskrivs i kapitel 5, avsnitt 5.5.1. Om patienten behöver ytter-
ligare information måste sådan ges. Enligt utredningen innebär det 
att det redan finns ett krav på att patienten ska få den information som 
behövs. Utredningens förslag kan alltså ses som ett förtydligande av 
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att patienten ska få information om vem som är patientens fasta 
vårdkontakt och fasta läkarkontakt om sådana har utsetts samt kon-
taktuppgifter till dessa och patientens vårdenheter. Förslaget innebär 
således inte någon inskränkning av den kommunala självstyrelsen.  

Ingen av de bedömningar som utredningen lämnar innebär i sig 
att obligatoriska krav ställs på regioner eller kommuner, varför de inte 
påverkar den kommunala självstyrelsen. I den mån utredningens be-
dömningar skulle leda till författningsreglering som påverkar kom-
muner eller regioner behöver frågan om påverkan på den kommunala 
självstyrelsen beaktas i sådant författningsarbete.  

10.3 Konsekvenser och kostnader för staten, 
regioner och kommuner 

Detta avsnitt beskriver förslagens och bedömningarnas konsekven-
ser och därtill kopplade kostnader och intäkter för stat, region och 
kommun. I detta inkluderas även redogörelse för hur förslagen kan på-
verka den administrativa arbetsbördan och de administrativa kostna-
derna inom hälso- och sjukvården, inklusive i vilken del av hälso- och 
sjukvården som dessa kommer att uppstå. Dessutom redogörs i av-
snittet, under konsekvenser för regioner och kommuner där det är 
aktuellt, för tillämpningen av finansieringsprincipen. 

10.3.1 Förslagen om utökad vårdgaranti 

Konsekvenser och kostnader för staten 

Förslaget om en utökad vårdgaranti innebär utökade behov av tillsyn 
och uppföljning för att följa och säkerställa lagens efterlevnad. Det 
berör staten. 

Att fler delar av vårdkedjan ingår i vårdgarantin innebär att det blir 
fler områden som kan bli aktuella för tillsyn utifrån vårdgarantin. In-
spektionen för vård- och omsorg (IVO) har till uppgift att utföra 
tillsyn, bland annat av vårdgarantin. Resurser till myndigheten till-
förs årligen, och i de medlen ingår tillsyn av vårdgarantin. Utred-
ningen uttrycker på andra ställen i betänkandet att en skärpt tillsyn 
av vårdgarantin är mycket viktig för att säkerställa att lagstiftningen 
efterlevs, se kapitel 4, avsnitt 4.3.3. Eventuella kostnader för myn-



95/22 Svar på remiss - Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22)  - KS2022/1251-2 Svar på remiss - Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22)  : SOU 2022_22 Vägen till ökad tillgänglighet.pdf

Konsekvensbeskrivningar SOU 2022:22 

506 

digheten för att skärpa tillsynen utifrån dagens lagkrav är inte en kon-
sekvens av utredningens förslag om en utökad vårdgaranti, och där-
för inte heller något som ingår i utredningens konsekvensbedömning. 
Däremot bedömer utredningen att det är centralt att IVO har till-
räckliga resurser för att utföra en adekvat tillsyn.  

Staten behöver också utöka sin uppföljning till att även omfatta 
de nya delar som föreslås ingå i vårdgarantin. Arbetet med att samla in 
uppgifter som möjliggör sådan uppföljning påverkar främst regionerna, 
som enligt gällande rätt är skyldiga att rapportera uppgifter om vänte-
tider till en nationell väntetidsdatabas (9 kap. 3 § HSL). Konsekven-
ser som relaterar till utökad uppföljning beskrivs därför under kon-
sekvenser och kostnader för regionerna. 

Om kortare väntetider till vård även innebär kortare sjukskriv-
ningsperioder kan statens utgifter för sjukförsäkringen minska. Mins-
kade sjukskrivningar kan även innebära ökade skatteintäkter för 
staten (och för regioner och kommuner) om sjukskrivningen ersätts 
med arbetsinkomst, eftersom arbetsinkomsten är högre än sjukersät-
tningen. Utredningen har dock inte funnit underlag som visar vilken 
koppling det finns mellan sjukskrivning och väntetider, vilket gör det 
svårt att säga hur stor denna effekt kan vara. Det skulle kunna inne-
bära en märkbar minskning i sjukskrivningstalen och därmed för 
statens utgifter för sjukförsäkringen om dagens vårdgaranti efterlevdes. 
Däremot bedömer utredningen att effekterna på sjukskrivningarna 
av förslagen om en utökad vårdgaranti – i förhållande till vad som 
gäller redan i dag och hur det skulle ha sett ut om dagens vårdgaranti 
efterlevdes – på det hela taget sannolikt är av sådan storlek att den 
inte har några ytterligare stora direkta effekter på statens intäkter. Ut-
redningen menar att den stora effekten i så fall finns i att gå från 
dagens situation där nuvarande vårdgaranti inte efterlevs till att den 
gör det.  

Konsekvenser och kostnader för regionerna 

Utredningens förslag till nya och ändrade bestämmelser i fråga om 
vårdgarantin berör regionerna som huvudmän för hälso- och sjuk-
vården, eftersom det är regionerna som ansvarar för att erbjuda en 
vårdgaranti såväl i dag som med utredningens förslag (9 kap. 1 § HSL). 
De konsekvenser av förslagen för regionerna som utredningen ser 
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består i huvudsak dels av den planering och kapacitet som krävs för 
att de nya och förändrade bestämmelserna om vårdgarantin som före-
slås ska efterlevas, dels av ökad uppföljning.  

Eftersom de förslag som utredningen bedömer inskränker den 
kommunala självstyrelsen, se avsnitt 10.2, innebär ändrade ambitions-
nivåer för regionala uppgifter, aktualiseras en tillämpning av den kom-
munala finansieringsprincipen i fråga om de förslagen. I flera avseenden 
menar dock utredningen att de förslagna krav som innebär ambi-
tionshöjningar inte är kostnadsdrivande för regionerna. Det gäller sär-
skilt de ändrade arbetssätt som utredningen bedömer att regionerna 
behöver åstadkomma för att efterleva den föreslagna vårdgarantin. 
Även om detta är ett omfattande och viktigt arbete som regionerna 
behöver genomföra, bör det inte behöva innebära några kostnads-
ökningar.  

Den utökade uppföljning som utredningen bedömer vara nöd-
vändig med anledning av förslagen innebär däremot en administrativ 
börda som därmed också medför kostnader för regionerna. För dessa 
menar utredningen att finansieringsprincipen bör tillämpas för att 
reglera kostnaderna som uppstår för regionerna. Sammantaget är det 
dock mycket svårt att bedöma omfattningen av både den administra-
tiva bördan och kostnaden för en utökad uppföljning. Det margi-
nella underlag som finns att utgå från indikerar att regionerna har 
svårt att på förhand specificera vad mer uppföljning innebär, efter-
som det beror på hur informationen samlas in och vilken informa-
tion det rör sig om.  

Utredningen har inte utrett frågan om hur insamling och rappor-
tering av väntetider bör se ut framöver. I arbetet med en utökad vård-
garanti har utredningen utgått från dagens reglering av inrapportering 
av väntetidsdata men förhåller sig också till det pågående arbetet på 
Socialstyrelsen. Om insamlingen av uppgifter om väntetider fort-
sätter att utvecklas och bedrivas enligt den ordning som råder i dag, 
där regionerna är skyldiga att rapportera uppgifter till väntetidsdata-
basen som förs vid SKR (9 kap. 3 § HSL och 6 kap. 3 § hälso- och 
sjukvårdsförordningen (2017:80), HSF), gör utredningen en kost-
nadsuppskattning om 40 miljoner kronor per år för den löpande ytter-
ligare insamlingen av uppgifterna, samt 75 miljoner kronor per år i två 
år för utvecklingsarbete. Om Socialstyrelsen framöver i stället skulle 
överta insamlingen av uppgifter om väntetider menar utredningen 
att merkostnaderna, av att även inkludera insamling av de delar som 
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utredningens förslag om en utökad vårdgaranti kräver, borde vara 
väsentligt lägre.  

Nedan redogörs mer ingående för resonemangen bakom dessa slut-
satser. 

Planering och kapacitet för att efterleva de föreslagna kraven  

I detta delavsnitt redovisas vilken påverkan i form av planering och 
kapacitet som förslagen om vårdgarantin har på kostnader och intäkter 
för regionerna. Sammantaget bedömer utredningen att den typen av 
påverkan när det gäller förslagen om vårdgarantin inte är kostnads-
drivande för regionerna, även om förslagen innebär att regionerna 
behöver anpassa sina arbetssätt i flera avseenden. Sammantaget finns 
därför inte skäl att göra någon reglering av kostnader enligt finansi-
eringsprincipen för de ändrade arbetssätt som kommer krävas för att 
efterleva den föreslagna vårdgarantin. 

Nedan redovisas utredningens bedömning av konsekvenser för 
regionerna i form av planering och kapacitet för varje del av vård-
garantin som föreslås förändras jämfört med i dag. 

– Borttagande av begränsning i vårdgarantins del om en medicinsk 
bedömning inom primärvården (kapitel 4, avsnitt 4.4.2) 

Detta förslag innebär att det är fler besök (fysiska eller digitala) 
som ska räknas in som en medicinsk bedömning i vårdgarantin. 
Det saknas data om hur många besök det rör sig om. Utifrån 
befintliga data, som förvisso är osäkra, kan konstateras att om-
kring 28 procent av besöken i primärvården ingår i vårdgarantin 
i dag, men hur mycket detta ökar som en följd av denna del av 
förslaget går inte svara på. Att fler medicinska bedömningar ska 
göras inom tidsgränsen kan kräva ökad kapacitet. Men eftersom 
förslaget också innebär att tidsgränsen ökar från tre till sju dagar 
menar utredningen sammantaget att det är rimligt att anta att 
dessa två effekter kan sägas kvitta ut varandra. Om tidsgränsen 
om tre dagar skulle ligga kvar men vilka som ska omfattas av den 
medicinska bedömningen breddas i enlighet med förslagen menar 
utredningen att en kapacitetsökning skulle krävas. 

Däremot menar utredningen att primärvården behöver öka 
kapaciteten för att kunna efterleva dagens vårdgaranti och till-
lämpa den på det sätt som är avsett. Kapacitetsförstärkning behövs 
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alltså, men inte som en följd av utredningens förslag utan för att 
klara av de krav som råder i dag.  

– Införande av en garanti om en medicinsk bedömning inom den 
specialiserade vården (kapitel 4, avsnitt 4.4.3)  

Utredningen bedömer att ändringen från besök till medicinsk 
bedömning inte har några omfattande praktiska konsekvenser för 
regionerna, även om det i sak innebär en specificering av vad som 
ska göras vid besöket. Att vård som inte är nybesök föreslås om-
fattas bedömer utredningen har en relativt liten praktisk påver-
kan. Det är rimligt att anta att personer som är kända på en klinik 
prioriteras på ett sådant sätt att de får ett besök inom 90 dagar när 
de söker vård för något som kan relateras till en sedan tidigare känd 
åkomma. Det innebär att de i dag sannolikt får ett besök inom den 
tid som gäller för besök som omfattas av vårdgarantin.  

Att den medicinska bedömningen föreslås få genomföras endast 
av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal bedömer utredningen 
också endast ha en marginell påverkan i praktiken. Eftersom 
besök i den specialiserade vården redan i dag till mycket stor del 
genomförs av legitimerad personal utgår utredningen från att det 
främst är sådan kompetens som krävs för att kunna ge en god och 
säker vård. Därför torde den föreslagna begräsningen vad gäller 
yrkeskategorier inte leda till någon särskilt stor ytterligare kostnad 
i förhållande till kostnaden för att uppfylla dagens krav på en god 
och säker vård (se 5 kap. 1 § HSL och 3 och 6 kap. patientsäker-
hetslagen [2010:659], PSL).  

Att tidsgränsen föreslås ändras från 90 till 60 dagar bör inte 
behöva innebära några nya kostnader för regionerna. Som beskrivs 
i skälen till förslagen om tidsgränserna har utredningen i över-
vägandena utgått från att tidsgränserna måste vara tillräckligt 
långa för att möjliggöra prioritering och planering, se kapitel 4, 
avsnitt 4.4.15. Givet att tidsgränsen är tillräcklig för att möjliggöra 
prioritering och planering, att det inte finns någon sedan tidigare 
uppbyggd kö och att det råder balans mellan inflöde och utflöde, 
bör det ur hälso- och sjukvårdens perspektiv inte spela någon roll 
om tidsgränsen är 90 eller 60 dagar, för den medicinska bedöm-
ningen ska ändå göras och det är bara en fråga om när.  

Regionerna har ett arbete med att arbeta bort den kö som 
byggts upp under flera års tid och säkerställa att det finns balans 
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mellan inflöde och utflöde – det är åtgärder som krävs för att efter-
leva dagens lagkrav. Men utredningen menar att sänkningen till 
60 dagar inte behöver innebära några ytterligare kostnader. 

– Inom såväl primärvården som den specialiserade vården ska under-
sökning omfattas av vårdgarantin (kapitel 4, avsnitt 4.4.4)  

Att undersökningar ska ingå i vårdgarantin skulle innebära ett nytt 
krav på regionerna att genomföra sådana inom en viss tidsgräns. 
Detta liknar det läge som rådde när den befintliga vårdgarantin 
lagstadgades. Inför det lagstadgandet argumenterades att om vård-
behov väl har konstaterats blir kostnaderna för regionen inte lägre 
av att starten av den beslutade åtgärden eller behandlingen senare-
läggs.2 I propositionen uttrycktes även att det inte fanns något 
som visade att en lagstadgad vårdgaranti innebär ökade kostnader 
för att genomföra vården samt att regeringens åtgärder under många 
föregående år, där regionerna även tillförts ekonomiska medel, 
hade syftat till att bistå regionerna att hitta arbetssätt för mer effek-
tiv användning av resurserna och förbättrad tillgänglighet. Sam-
mantaget menade regeringen således att någon ekonomisk regler-
ing till följd av lagstadgandet inte skulle ske.3 Denna utredning 
menar att samma resonemang är tillämpliga för förslaget om att 
föra in undersökningar i vårdgarantin.  

Att genomföra de undersökningar som föreslås ingå i vård-
garantin ingår redan i det åtagande som regionen har gentemot 
befolkningen, så det i sig skulle inte vara ett nytt krav. Den före-
slagna tidsgränsen om 60 dagar är satt för att vara tillräckligt lång 
för att möjliggöra planering och prioritering.  

– Behandling inom primärvården ska omfattas av vårdgarantin 
(kapitel 4, avsnitt 4.4.5)  

Att behandling inom primärvården ska ingå i vårdgarantin skulle 
innebära ett nytt krav på regionerna att genomföra sådana inom 
en viss tidsgräns. Utredningen bedömer att inte heller detta krav 
behöver medföra några kostnadsökningar för regionerna. Reso-
nemangen bakom denna slutsats är desamma som i föregående 
delavsnitt om undersökningar. När det gäller behandlingar i pri-
märvården föreslås tidsgränsen 90 dagar, vilket får anses vara en 

 
2 SOU 2008:127. Patientens rätt – Några förslag för att stärka patientens ställning, s. 189. 
3 Prop. 2009/10:67. Stärkt ställning för patienten – vårdgaranti, fast vårdkontakt och förnyad 
medicinsk bedömning, s. 73–75. 
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väl tilltagen tidsgräns för primärvården. Det saknas data om hur 
det ser ut med väntetiderna till behandlingar i primärvården i dag. 

– Termen behandling ska användas i vårdgarantin även när det gäller 
specialiserad vård (kapitel 4, avsnitt 4.4.6)  

Detta förslag är endast en språklig förändring som inte har några 
praktiska konsekvenser och därmed inte heller innebär någon kost-
nad för regionerna. 

– Vårdgarantin ska omfatta information om tidpunkten för viss vård 
(kapitel 4, avsnitt 4.4.8)  

Det skulle innebära ett nytt krav på regionerna att denna informa-
tion ska lämnas inom en viss tid. För att efterleva det krävs för-
nyade arbetssätt med längre framförhållning i planeringen för 
regionerna. Detta bör dock inte innebära ökade kostnader på sikt. 
Redan i dag ska patienten få information om vid vilken tidpunkt 
hen kan förvänta sig att få vård (3 kap. 1 § 4 patientlagen), så syste-
men och rutinerna för att lämna den aktuella informationen ska 
redan finnas. Det nya kravet handlar enbart om när informationen 
senast ska ges. Att ge informationen inom viss tid på det sätt som 
utredningen föreslår kan medföra att färre patienter behöver höra 
av sig för att fråga om status, vilket snarast kan minska belast-
ningen på regionerna.  

– Regionens ansvar att erbjuda vårdgaranti inom primärvården bör 
utökas till fler personer (kapitel 4, avsnitt 4.4.9)  

För en region där det finns utomlänspatienter listade vid vård-
centraler i regionen innebär förslaget att även de patienterna ska 
erbjudas kontakt, medicinsk bedömning, undersökning och be-
handling vid vårdcentralen inom tidsgränserna. Det saknas upp-
gifter om hur många patienter som i dag är listade på vårdcen-
traler i en annan region än hemregionen, men den information 
som finns indikerar att det är förhållandevis få patienter. Redan 
i dag ska regionen erbjuda vård vid vårdcentraler åt den som om-
fattas av en annan regions ansvar för hälso- och sjukvård (8 kap. 
3 § HSL). Den enda skillnaden som förslaget innebär är att den 
vården ska ges inom tidsgränsen. Sammantaget menar utredningen 
därför att förslaget inte bör ha några omfattande konsekvenser 
för regionerna när det gäller arbetssätt eller kostnader, även om 
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det kan finnas vissa enskilda vårdcentraler där utomlänspatienter 
är mer vanligt förekommande.  

– Bestämmelsen om att regionen ska se till att patienten får vård hos 
annan vårdgivare ska tydliggöras och utökas (kapitel 4, avsnitt 4.4.13)  

Att bestämmelsen föreslås omformuleras så att det anges att den 
aktuella vården ska ges inom garantin bedömer utredningen skulle 
vara ett förtydligande och inte ett nytt krav i sak, se kapitel 4, 
avsnitt 4.4.13. För regionerna innebär förslaget att det blir tydligt 
att det inte går att vänta tills tidsgränsen passeras innan patienten 
får hjälp till en annan vårdgivare. I de fall där regioner tidigare har 
tolkat den nuvarande bestämmelsen som att det går att vänta med 
att hjälpa patienten vidare till annan vårdgivare tills tidsgränsen 
har passerat, behöver de nu agera i tidigare skede. Som argumen-
teras i flera av delavsnitten ovan menar utredningen att detta främst 
handlar om ett ändrat arbetssätt och perspektiv som inte bör inne-
bära några ökade kostnader. Det handlar bara om att göra något 
vid ett tidigare tillfälle. 

Utredningen föreslår också att bestämmelsen ska säga att 
följande delar av vården ska ges hos en annan vårdgivare när det 
krävs: en medicinsk bedömning inom den specialiserade vården 
samt en utredning och en behandling inom primärvården och den 
specialiserade vården. Som framgår av avsnitt 10.2.5 är förslaget 
att ange att just de delarna av vården ska ges hos en annan vård-
givare under vissa förutsättningar ett förtydligande av det ansvar 
som följer av de föreslagna lydelserna av 9 kap. 1 och 1 a §§ hälso- 
och sjukvårdslagen. När det gäller regionens skyldighet att se till 
att patienten får vård hos en annan vårdgivare kan det, när det 
gäller undersökningar och behandlingar inom primärvården, 
innebära att regionen behöver skapa nya rutiner för hur och när 
hjälpen ska ges. Å andra sidan är tidsgränserna för undersökning 
och behandling väl tilltagna, vilket innebär att antalet patienter 
som behöver hjälpas vidare inte ska behöva vara alltför många. 
Men för undersökningar och behandlingar hos vissa vårdpro-
fessioner kan det komma att bli mer vanligt. Regionerna behöver 
då säkerställa att det finns rutiner och nätverk för hur det kan ske 
på ett sätt som blir bra för patienten. Det kan handla om samar-
beten med andra vårdgivare. Oavsett vilken väg som regionerna 
väljer är det viktigt att behovet beräknas och att regionerna säker-
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ställer att det finns tillräckligt med kapacitet i primärvården. Det 
är möjligt att privata digitala vårdgivare som inriktar sig särskilt 
på vissa patientgrupper kan komma att bli mer vanligt om vård-
centralerna inte själva tillhandahåller tillräckligt med kapacitet. 
När det gäller undersökningar i den specialiserade vården krävs 
också nya arbetssätt och rutiner. Det handlar bland annat om vem 
som ska ansvara för att hjälpa patienten vidare – remittenten eller 
den som mottar remissen. 

Förslaget om att specificera en ny förutsättning för att skyl-
digheten att se till att patienten får vården hos en annan vård-
givare ska inträda, det vill säga om information om tidpunkten för 
vården inte lämnas inom viss tid, bedömer utredningen visser-
ligen vara en inskränkning av den kommunala självstyrelsen, se 
avsnitt 10.2.5. Men det bedöms inte vara ett kostnadsdrivande 
förslag eftersom kostnaderna inte bör påverkas av när regionens 
skyldighet att hjälpa patienten till en annan vårdgivare inträder. 

Sammantaget menar utredningen att eftersom förslagen om 
ändringar i 9 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen inte bör innebära 
att det fattas beslut om mer vård bör förslagen inte öka den totala 
vårdkonsumtionen. Förslagen bör inte innebära högre kostnader. 
De kan innebära vissa tillfälliga uppstartskostnader inledningsvis 
för regionerna när de nya rutinerna ska hittas. Utredningen menar 
dock att dessa kostnader inte bör vara särskilt omfattande, och 
därmed inte något som motiverar en ekonomisk reglering.  

– Förändringar av hur startpunkten för hur vårdgarantins tidsgränser 
ska räknas i två av vårdgarantins delar (kapitel 4, avsnitt 4.4.14)  

Förslaget innebär att startpunkten när det gäller medicinsk bedöm-
ning och behandling inom den specialiserade vården förändras 
något. Utredningen bedömer att detta inte har några praktiska 
konsekvenser för regionernas arbetssätt och därmed inte heller 
innebär några ökade kostnader. 

– Regleringen om bedömningen av garantins uppfyllnad ska ändras 
(kapitel 4, avsnitt 4.4.16)  

Detta förslag handlar om att utöka bestämmelserna om patient-
vald väntan och medicinskt orsakad väntan till fler delar av vård-
garantin än i dag. Utredningen bedömer att detta inte har några 
praktiska konsekvenser för regionernas arbetssätt och därmed inte 
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heller innebär några ökade kostnader, utöver de konsekvenser som 
förslaget har för uppföljningen, vilket diskuteras nedan.  

Utökad uppföljning  

Utredningens förslag om en utökad vårdgaranti innebär att insam-
lingen av uppgifter om väntetider behöver utökas för att efterlev-
naden av vårdgarantins alla delar ska vara möjlig att följa upp. Det 
innebär en administrativ arbetsbörda och administrativa kostnader 
för hälso- och sjukvården.  

Regionerna är sedan tidigare ålagda att rapportera uppgifter om 
väntetider till en nationell databas som förs av SKR (9 kap. 3 § HSL 
och 6 kap. 3 § HSF). I förarbetena finns inget exakt specificerat om 
vad som ingår i skyldigheten, men det går att utläsa att syftet med 
rapporteringen bland annat är att kunna följa upp vårdgarantins efter-
levnad, se kapitel 4, avsnitt 4.2.1. Utredningen bedömer att de uppgifter 
som inrapporteringen behöver utökas med till följd av förslagen ryms 
inom gällande bestämmelse. Den utökade uppföljningen som krävs 
för att kunna följa den föreslagna vårdgarantin kan dock ses som en 
ambitionshöjning när det gäller rapporteringen av uppgifter, varför 
utredningen menar att den kommunala finansieringsprincipen aktua-
liseras.  

Utredningen har inte utrett frågan om hur insamling och rappor-
tering av väntetider bör se ut framöver. Utredningen har utgått från 
dagens reglering av inrapportering av väntetidsdata men förhåller sig 
också till det pågående arbetet på Socialstyrelsen. Om rapporteringen 
av uppgifter om väntetider fortsätter att utvecklas och bedrivas enligt 
den ordning som råder i dag uppskattar utredningen kostnaden till 
40 miljoner kronor per år för den löpande ytterligare rapporteringen 
av uppgifterna, samt 75 miljoner kronor per år i två år för utvecklings-
arbete. Utredningen föreslår att regionerna ersätts för kostnaderna för 
den ökade löpande inrapporteringen via höjt statsbidrag, medan ut-
vecklingskostnaden föreslås regleras genom överenskommelse mellan 
staten och SKR. Om Socialstyrelsen framöver i stället skulle överta 
insamlingen av uppgifter om väntetider menar utredningen att mer-
kostnaderna, av att även inkludera insamling av de delar som utred-
ningens förslag om en utökad vårdgaranti kräver, borde vara väsent-
ligt lägre.  
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Utöver att utöka regionernas rapportering av väntetidsdata, förut-
sätter utredningens förslag alltså även ett utökat arbete med utvecklig 
och förvaltning av väntetidsdatabasen. Nedan beskrivs mer ingående 
vad denna samlade datainsamling huvudsakligen behöver kompletteras 
med jämfört med vad som finns tillgängligt i dag, resonemang om i 
vilken del som den administrativa bördan och de administrativa kost-
naderna till följd av utökad datainsamling kommer att uppstå samt 
en redogörelse av de underlag som ligger till grund för den grova kost-
nadsuppskattningen av en utökad datainsamling.  

– Vad insamlingen av data huvudsakligen behöver kompletteras med 
jämfört med vad som finns tillgängligt i dag  

De delar som insamlingen övergripande behöver kompletteras 
med när det gäller primärvården är: 

• Att definiera och registrera undersökning och behandling. Under-
sökning och behandling ingår redan i dagens uppföljningsmodell, 
men är registrerade som återbesök tillsammans med tillfällen 
för planerad uppföljning, vilket gör att olika typer av vad som 
i dag följs upp som återbesök inte går att särskilja från varandra. 
Uppgifter om återbesök i primärvården rapporteras till vänte-
tidsdatabasen redan i dag, men redovisas inte på vantetider.se. 

• Tidpunkt för remiss eller beslut om undersökning eller be-
handling. 

• Tidpunkt för genomförd undersökning eller behandling.  

• Tidpunkt för när information om tidpunkten för undersök-
ning och behandling ges till patient. 

• Information om patientvald och medicinskt orsakad väntan. 
Den informationen registreras redan i dag när det gäller medi-
cinsk bedömning, men behöver även registreras för de delar som 
vårdgarantin föreslås utökas med (undersökning, behandling 
och information om tidpunkt för viss vård). 

De delar som insamlingen övergripande behöver kompletteras 
med när det gäller den specialiserade vården är: 

• Tidpunkt för när information om tidpunkten för medicinsk 
bedömning, undersökning och behandling ges till patient. 
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• Utvecklad uppföljning av undersökningar. Dels behöver under-
sökningar som görs på särskilda enheter följas upp, exempelvis 
bild- och funktionsmedicin och patologi, på ett liknande sätt 
som i dag redan görs i vissa regioner. Dessutom behöver besök 
eller kontakter för undersökning som görs på en mottagning 
identifieras och registreras. I dag registreras sådana besök eller 
kontakter som återbesök och kan inte särskiljas från andra 
typer av återbesök, exempelvis planerad uppföljning. 

• Tidpunkt för remiss eller beslut om undersökning. 

• Tidpunkt för genomförd undersökning. 

• Information om patientvald och medicinskt orsakad väntan 
när det gäller information om tid och undersökningar. 

För både primärvård och specialiserad vård innebär förslaget 
också att garantin om det som i dag är medicinsk bedömning i 
primärvården och besök i specialiserad vård breddas så att den 
omfattar alla situationer oberoende av om kontakten tas för ett 
problem som har ett medicinskt samband med tidigare hälso-
problem och oavsett om det är ett nybesök eller inte. Denna 
förändring bör dock inte kräva någon förändring i uppföljningen 
utan endast en förändring i vilka besök eller kontakter som 
registreras som en medicinsk bedömning. 

– Om i vilken del av hälso- och sjukvården som den administrativa 
arbetsbördan och de administrativa kostnaderna kommer att uppstå 

Utökad datainsamling är en ökad administrativ börda. Arbetet 
med en utökad datainsamling består dels av ett utvecklingsarbete, 
dels av arbete med den löpande rapporteringen av uppgifter. Som 
framgår ovan kommer den att beröra både primärvård och spe-
cialiserad vård.  

I utvecklingsskedet kommer det krävas insatser från region-
erna. Utredningen menar att det då främst handlar om vårdadmi-
nistrativ personal, såsom it-personal, tillgänglighetsstrateger och 
liknande, snarare än den vårdande hälso- och sjukvårdspersonalen 
i verksamheterna.  

Denna bedömning är i linje med vad som beskrivs i Socialstyrel-
sens redovisning av ett uppdrag om att utreda förutsättningarna 
för nationell insamling av registeruppgifter från primärvården. 
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I den redovisningen ingick en kartläggning av regionernas och 
enskilda verksamheters uppskattning av vilka resurser som en upp-
giftsskyldighet till ett nationellt hälsodataregister över primärvård 
skulle kräva. It-kostnader och validering av uppgifter var sådant 
som regionerna angav att förberedelser för regelbunden överföring 
av uppgifter skulle medföra. Utbildningskostnader, exempelvis be-
träffande nya journalsystem, klassifikationer och kodning var andra 
typer av kostnader som framkom.4 Även om Socialstyrelsens 
uppdrag avsåg ett annat fokus än väntetidsdatabasens innehåll, 
menar utredningen att det bör finnas likheter när det gäller vilka 
kompetenser och delar av hälso- och sjukvården som särskilt på-
verkas av datainsamlingsarbete. 

Enligt nuvarande ordning drivs utvecklingen av datainsamling 
av SKR tillsammans med regionerna. Arbetsuppgifter kan alltså 
även tillkomma på SKR, utöver i de enskilda regionerna. 

Hur stor den administrativa bördan av den löpande insam-
lingen blir, och vem som belastas av den, beror på hur insamlingen 
går till. Ju mer automatisk insamlingen är, desto mindre är bördan 
och desto mindre behöver den vårdande hälso- och sjukvårds-
personalen i verksamheterna göra något extra för att registrera det 
ytterligare som krävs för att den föreslagna utökade vårdgarantin 
ska kunna följas upp. 

I Socialstyrelsens kartläggning av regionernas och enskilda 
verksamheters uppskattning av vilka resurser som en uppgiftsskyl-
dighet till ett nationellt hälsodataregister över primärvård skulle 
kräva framkom att den löpande insamlingen främst ansågs komma 
att beröra den administrativa delen av verksamheterna.5 

Enligt nuvarande ordning är det SKR som för den nationella 
väntetidsdatabasen. Arbetet med att förvalta databasen kommer 
att utökas med en utökad datainsamling. Med fler delar att följa 
upp behövs mer kvalitetssäkring och mer data som ska redovisas, 
ett arbete som alltså delvis sker inom SKR utöver i de enskilda 
regionerna.   

 
4 Socialstyrelsen. 2021. Uppföljning av primärvård och omställningen till en mer nära vård. Del-
uppdrag I – Nationell insamling av registeruppgifter från primärvården, s. 87. 
5 Socialstyrelsen. 2021. Uppföljning av primärvård och omställningen till en mer nära vård. Del-
uppdrag I – Nationell insamling av registeruppgifter från primärvården, s. 88. 
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– Underlag för uppskattning av omfattningen av kostnaderna för utökad 
datainsamling  

I likhet med arbetet med en utökad datainsamling består kostnaderna 
för utökad datainsamling dels av en mer kortsiktig utvecklingskost-
nad, dels en kostnad för den löpande insamlingen av uppgifter när 
uppföljningsmodellen väl är framtagen.  

Det är mycket svårt att uppskatta regionernas kostnader för 
den utökade datainsamlingen som skulle krävas för att följa upp 
den föreslagna utökade vårdgarantin. Det saknas uppgifter om 
regionernas kostnader för både inrapportering av data och ut-
veckling av väntetidsdatabasen i dag.  

För att ge något perspektiv på frågan kan det nämnas att över-
enskommelsen En ny, uppdaterad kömiljard 2019 inkluderade ett 
arbete med att utveckla och införa uppföljningen för den specia-
liserade vården till att omfatta alla kontakter inom den speciali-
serade vården.6 Tidigare omfattade rapporteringen ett något smalare 
urval. För detta arbete tilldelades SKR 10 miljoner kronor och 
regionerna 320 miljoner kronor. I överenskommelsen för 2020 in-
gick bland annat att regionerna skulle rapportera enligt den nya 
modellen och SKR skulle arbeta med fortsatt utveckling av vänte-
tidsdatabasen, bland annat tester, kvalitetssäkring och anvisningar 
för inrapportering.7 För detta fick SKR 10 miljoner kronor och 
regionerna 353 miljoner kronor. I beloppen ingår dock även annat 
arbete utöver utvecklad väntetidsstatistik och rapportering, inte 
minst det strategiska utvecklingsarbetet med handlingsplaner. 
Det är därför svårt att säga hur mycket av medlen som ansågs avse 
just utvecklingen och insamlingen av statistik. Medel i överens-
kommelser för det arbete som ska genomföras är dessutom poli-
tiskt framförhandlade och behöver inte nödvändigtvis avspegla 
faktiska kostnader. Samtidigt kommer även medel för ytterligare 
utveckling genom en överenskommelse vara politiskt framförhand-
lade och behöver inte heller motsvara faktiska kostnader.  

Den utveckling som gjordes av uppföljningen av den speciali-
serade vården var sannolikt mindre omfattande än det arbete som 
skulle behövas för att inkludera de nya delar av vårdgarantin som 

 
6 En ny, uppdaterad kömiljard 2019 – Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner 
och Landsting, s. 12–13 och 15–16. 
7 Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2020 – Överenskommelse mellan staten och Sveriges 
Kommuner och Regioner, s. 16–18. 
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föreslås. Då handlade det främst om att utöka till fler vårdpro-
fessioner och något fler vårdområden, men strukturen i insam-
lingen var densamma som tidigare. Nu handlar det om att få in 
och definiera undersökningar som inte varit en specifik del av 
uppföljningsmodellen tidigare. Å andra sidan finns det redan en 
separat uppföljning av ledtider till vissa undersökningar, bland 
annat bild- och funktionsmedicin, även om alla regioner inte 
deltar i den rapporteringen i dag. De flesta undersökningar bör 
också rapporteras redan i dag, men klassificeras som återbesök, 
eftersom överenskommelsen om en uppdaterad kömiljard 2019 
innehöll krav på att alla regioner senast 1 april 2020 skulle kunna 
redovisa alla genomförda kontakter i den specialiserade vården, 
bland annat utredningar.8 En sådan modell har sedan utvecklats 
och implementerats.9 Det är dock svårt att avgöra om insamlingen 
i praktiken verkligen inkluderar alla kontakter, och därmed alla 
undersökningar.  

Ett annat perspektiv på kostnaderna ges i Socialstyrelsens redo-
visning av uppdraget om att utreda förutsättningarna för nationell 
insamling av registeruppgifter från primärvården. I den redovis-
ningen drog Socialstyrelsen slutsatsen att förberedelserna för 
insamlingen skulle innebära kostnader för regionerna, men att det 
är svårt att avgöra storleken på dem. Belopp som nämndes i några 
regioner var 100 000–400 000 kronor. När det gällde kostnader 
för den löpande insamlingen på vårdcentralsnivå menade några att 
såväl arbetsbörda som kostnader beror på vilka uppgifter som ska 
rapporteras och hur överföringen av uppgifterna ska ske. En stor 
del av vårdcentralerna svarade att de i dagsläget inte kan ange vil-
ken typ av kostnader som ett framtida krav på uppgiftslämnande 
skulle innebära för dem.10 

– Kostnadsuppskattning och finansieringsförslag  

Enligt nu gällande ordning är regionerna skyldiga att rapportera 
uppgifter om väntetider till väntetidsdatabasen som förs hos SKR, 
och det är därmed också via SKR som utvecklingsarbetet sker. 

 
8 En ny, uppdaterad kömiljard 2019 – Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner 
och Landsting, s. 12–13 och 15–16. 
9 SKR. 2020. Modell för nationell uppföljning av tillgänglighet inom specialiserad vård, daterad 
2020-12-15, s. 6.  
10 Socialstyrelsen. 2021. Uppföljning av primärvård och omställningen till en mer nära vård. Del-
uppdrag I – Nationell insamling av registeruppgifter från primärvården, s. 87–88. 
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Vissa förändringar har dock initierats. I september 2021 fick 
Socialstyrelsen i uppdrag att utveckla förutsättningarna för insam-
ling av väntetidsdata.11 I mars 2022 lämnade Socialstyrelsen en 
delredovisning av uppdraget. I delredovisningen uttrycker Social-
styrelsen att myndigheten ser positivt på att utveckla en nationell 
insamling av väntetidsdata. Enligt myndigheten finns det två möj-
liga vägar för en ny insamling av väntetidsdata: Dels att skapa en 
särskild aggregerad insamling för detta, dels att samla in vänte-
tidsdata som individdata exempelvis genom patientregistret, eller 
en kombination av de båda. Socialstyrelsen förordar en framtida 
insamling på individnivå för att kunna möta de behov som finns 
av väntetidsdata, samtidigt som detta möjligen medför ett längre 
tidsperspektiv för att utveckla.12 Slutredovisningen av uppdraget 
ska lämnas i oktober 2022. 

Utredningen har inte utrett om det är mest lämpligt att regio-
nerna framöver rapporterar uppgifter om väntetider till Social-
styrelsen eller även fortsättningsvis till SKR, men ser att kostnaderna 
och finansieringen för både utveckling av utökad datainsamling och 
den löpande insamlingen av data påverkas av om den nuvarande 
ordningen fortsätter att gälla eller om insamlingen i stället ska göras 
genom Socialstyrelsen. Därför redovisas två separata resonemang 
nedan. 

1. Nuvarande ordning med rapportering till väntetidsdatabasen som 
förs på SKR fortsätter 

Det är alltså mycket svårt att uppskatta kostnaderna för en ut-
ökad datainsamling. När det gäller den löpande insamlingen och 
rapporteringen av uppgifter finns egentligen inga konkreta upp-
gifter. Utredningens uppskattning är att kostnaden för den löpande 
insamlingen kommer att uppgå till 40 miljoner kronor årligen. 
Det motsvarar i genomsnitt nästan 2 miljoner kronor per region, 
och därmed nära 2 årsarbetskrafter per region igenomsnitt. Ut-
redningen menar att det bör vara tillräckligt, i synnerhet om in-
samlingen görs alltmer automatiserad. 

Med hänvisning till den kommunala finansieringsprincipen 
föreslår utredningen att de generella statsbidragen via anslaget 1:1 

 
11 Regeringsbeslut S2021/06332. Uppdrag att utveckla förutsättningar för insamling av vänte-
tidsdata. 
12 Socialstyrelsen. 2021. Regeringsuppdrag om att utveckla förutsättningar för insamling av vänte-
tidsdata – Delrapport, mars 2022, s. 7 och 18. 
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Kommunalekonomisk utjämning inom utgiftsområde 25 ökas 
med 40 miljoner kronor för den utökade löpande insamlingen av 
data. Kostnaderna föreslås belasta anslaget 1:11 Prestationsbundna 
insatser för att korta vårdköerna eller anslaget 1:6 Bidrag till folk-
hälsa och sjukvård inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och 
social omsorg. Förändringen föreslås vara permanent.  

När det gäller kostnaden för utvecklingsarbetet föreslår utred-
ningen att det även fortsättningsvis finansieras genom överens-
kommelse mellan staten och SKR. Innehållet i det arbetet och 
beloppet som kopplas till det är föremål för en förhandling mellan 
staten och SKR. Med utgångspunkt i redogörelsen ovan föreslår 
dock utredningen att omkring 75 miljoner kronor per år i två år 
avsätts för utvecklingsarbetet. Det skulle motsvara de 10 miljoner 
kronor som SKR har tilldelats för likande utvecklingsarbete i 
tidigare överenskommelser samt omkring 20 procent av de medel 
som regionerna tilldelats i tidigare överenskommelser för strate-
giskt utvecklingsarbete och utvecklad väntetidsstatistik. Kostna-
derna föreslås belasta anslaget 1:11 Prestationsbundna insatser för 
att korta vårdköerna inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård 
och social omsorg.  

Genom att reglera ersättningen för utvecklingsarbetet på annat 
sätt än genom ökat statsbidrag till följd av finansieringsprincipen 
menar utredningen att det finns större möjlighet till flexibilitet i 
att justera storleken på kostnaden om det framkommer mer 
specifik information om vad utvecklingsarbetet kommer att bestå 
av. Så länge regionerna ska rapportera till en väntetidsdatabas som 
finns hos SKR ser utredningen inte något annat sätt att finansiera 
utvecklingsarbetet än genom överenskommelse. Mycket av ut-
vecklingsarbetet sker då genom SKR. 

2. Det fattas beslut om att väntetidsdata framöver ska rapporteras 
till Socialstyrelsen 

Om regeringen eller en myndighet som regeringen bestämmer 
skulle besluta att regionernas rapporteringsskyldighet enligt 9 kap. 
3 § hälso- och sjukvårdslagen i framtiden ska fullgöras genom 
rapportering av väntetidsuppgifter till Socialstyrelsen menar ut-
redningen att den ytterligare datainsamlingen som krävs till följd 
av förslagen om en utökad vårdgaranti bör kunna rymmas inom 
det utvecklingsarbete som Socialstyrelsen bedriver. Om en helt 



95/22 Svar på remiss - Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22)  - KS2022/1251-2 Svar på remiss - Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22)  : SOU 2022_22 Vägen till ökad tillgänglighet.pdf

Konsekvensbeskrivningar SOU 2022:22 

522 

ny insamlingsmodell utvecklas bör merarbetet av att inkludera 
ytterligare viss information som behövs till följd av förslagen om 
en utökad vårdgaranti inte vara särskilt omfattande. Det resone-
manget gäller både utvecklingskostnaden och den löpande insam-
lingen som regionerna står för. Däremot skulle naturligtvis ut-
vecklingen av insamlingen totalt sett behöva ett omfattande arbete 
och innebära en hel del kostnader, men till största del för att 
kunna följa upp dagens vårdgaranti. 

Utredningen ser ingen anledning att försöka uppskatta kost-
naden för det arbete som skulle behöva göras hos Socialstyrelsen 
och regionerna i det fall väntetidsdata skulle rapporteras till 
Socialstyrelsen framöver, och hur mycket av denna kostnad som 
i så fall skulle vara en följd av den ytterligare datainsamlingen som 
krävs till följd av utredningens förslag. Mer och bättre redo-
görelse av detta utvecklingsarbete bör kunna förväntas i Social-
styrelsens slutredovisning av det pågående uppdraget i oktober 
2022. 

Konsekvenser och kostnader för kommunerna 

Regleringen av vårdgarantin omfattar inte kommunerna, och har 
därmed inga direkta effekter för hälso- och sjukvården som bedrivs 
av kommunerna. Däremot omfattar vårdgarantin de läkarbesök som 
görs på särskilda boenden och som hembesök, eftersom det då är 
regionens läkare som utför vården. Personer som har kommunal 
hälso- och sjukvård som är i behov av läkare kan i många fall tänkas ha 
besvär som kan relateras till tidigare kända hälsoproblem. Förslaget 
om en utökad vårdgaranti innebär att garantin om en medicinsk be-
dömning i primärvården även omfattar sådana situationer. Fler läkar-
besök hos personer som har kommunal hälso- och sjukvård kan således 
förväntas omfattas av den föreslagna vårdgarantin. Om personen be-
döms vara i behov av fortsatt undersökning eller behandling inom den 
regionala vården omfattas hen av vårdgarantin. Kommunerna kan på-
verkas positivt om de föreslagna förändringarna medför att patienter 
som också har kommunal hälso- och sjukvård eller kommunal omsorg 
får sin regionala vård snabbare. 
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10.3.2 Förslaget om information samlat och digitalt i den 
mån det är relevant för patienten att få information 
på det sättet 

Konsekvenser och kostnader för staten 

Förslaget om att patienten ska få informationen samlat och digitalt i 
den mån det är relevant för patienten att få information på det sättet 
innebär ett behov av att utveckla digitala tjänster så att regioner och 
kommuner kan tillgängliggöra information till patienten digitalt och 
samlat. Om förslaget genomförs kommer det att innebära kostnader 
för staten eftersom statens utgifter kommer att påverkas genom 
finansieringsprincipen för det arbete som förslagen medför för regio-
nerna och kommunerna. Detta beskrivs närmare i nästa avsnitt om 
regionerna och kommunerna.  

Konsekvenser och kostnader för regioner och kommuner 

Den föreslagna författningsändringen skulle innebära ett nytt krav 
på regioner och kommuner om att de i egenskap av vårdgivare har 
ansvar för att patienten får information samlat och digitalt i den mån 
det är relevant för patienten att få information på det sättet. Att 
information ska lämnas till patienten är inte nytt, det som skulle vara 
nytt är regleringen om på vilket sätt informationen ska lämnas, det 
vill säga informationen ska enligt förslaget lämnas på ett sådant sätt 
att patienten får tillgång till relevant information samlat på en digital 
plats.  

Utredningens förslag om att lämna informationen samlat och 
digitalt innebär att en ny obligatorisk uppgift skulle införas, vilket 
innebär att finansieringsprincipen ska tillämpas. Det är i dag frivilligt 
att tillhandahålla informationen på det sätt som utredningen föreslår 
men förslaget innebär att det skulle bli obligatoriskt att lämna infor-
mationen samlat och digitalt. Utredningens bedömning är att regio-
ners och kommuners initiala uppstartskostnader för att skapa förut-
sättningar för att kunna uppfylla kravet om att lämna information 
samlat och digitalt framför allt kommer att handla om kostnader för 
att utveckla tekniska lösningar för att informationslämningen ska 
kunna ske samlat och digitalt. Förutom uppstartskostnader så kommer 
det även uppstå driftskostnader för att kunna förvalta det utvecklade 
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arbetet. De uppskattade totala kostnaderna för förslaget innebär en 
uppstartskostnad de tre första åren om 185 miljoner kronor. Där-
efter en årlig förvaltningskostnad om 30 miljoner kronor. Nästa del-
avsnitt redogör för underlaget som lett fram till denna slutsats. 

Underlag för kostnadsberäkningen 

För att uppskatta de kostnader som förslaget skulle innebära har ut-
redningen framför allt tagit del av det underlag som Inera presenterade 
i sin förstudie för införandet av patientkontrakt. Förstudien är fram-
tagen inom ramen för SKR:s arbete med att stödja införandet av 
patientkontrakt och beskriver möjligheter och förutsättningar för 
att realisera patientkontraktet som en sammanhållen digital plan på 
1177 Vårdguiden. 13  

Kostnadsberäkningarna i förstudien är gjorda utifrån att Ineras 
egen tekniska plattform, Nationella tjänsteplattformen, används. Det 
finns även andra leverantörer på den öppna marknaden som kan till-
handahålla de digitala tjänster som beskrivs i förstudien för införandet 
av patientkontrakt. Inera uppskattar att de initiala kostnaderna för 
utvecklingsarbetet under en tre års period skulle vara 185 miljoner 
kronor. Utredningen gör bedömningen att ett motsvarande utveck-
lingsarbete som beskrivs för ett digitalt realiserande av patientkontrakt, 
om än något mindre, kommer att behövas för att uppfylla föreslaget 
författningskrav. Utredningens förslag innebär inte samma ambitions-
nivå som införandet av patientkontraktet. Med en lägre ambition bör 
uppstartskostnaderna bli lägre för utredningens förslag än för in-
förandet av patientkontrakt. Däremot är inte kostnaderna för regio-
ners och kommuners behov av stöd för verksamhetsförändringar och 
implementering av nya tekniska lösningar och digitala tjänster med i 
Ineras beräkningar av utvecklingskostnader. Utredningen anser att 
dessa kostnader bör ingå i utvecklingskostnaderna för förslaget. Med 
en lägre ambition än vad patientkontraktets digitalisering skulle vara 
och med kostnader för verksamhetsförändring och implementering 
tillagda anser utredningen att den totala utvecklingskostnaden om 
185 miljoner kronor kan ses som rimlig. 

 
13 Inera. 2020. Förstudie om sammanhållen planering via 1177 Vårdguiden – Behov och lösning-
förslag för ökad delaktighet och samskapande, Slutrapport förstudie 2020-02-28. 
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Förutom uppstartskostnader så kommer det att uppstå kostnader 
för att förvalta de utvecklade tekniska lösningarna för informations-
lämnande samlat och digitalt. För att förvalta utvecklade digitala 
funktioner för patientkontraktet på 1177 Vårdguiden estimerade 
Inera de löpande årliga kostnaderna till 30 miljoner kronor.14 Även 
om ambitionerna för patientkontraktets digitalisering är större än 
kraven för utredningens förslag, gör utredningen bedömningen att 
den utveckling av digitala tjänster och de estimerade kostnader för 
förvaltning som Inera beskrivit kan användas som en inriktning för 
att uppskatta lagförslagets kostnader. Förvaltningskostnader om 30 mil-
joner kronor årligen kan därmed ses som rimliga för utredningens 
förslag.  

Finansiering föreslås ske via anslag 1:6 Bidrag till Folkhälsa och 
sjukvård eller anslag 1:11 Prestationsbundna insatser för att korta vård-
köerna inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg. 

För att kunna göra exakta kostnadsberäkningar av vad en digital 
utveckling hos respektive region eller kommun skulle kosta så krävs 
en djupare specifik lokalkännedom om vilka system, tjänster, behov 
av stöd och kompetenser som finns hos varje aktör och även mer 
exakt kännedom om vad som behöver utvecklas och på vilket sätt. 
Det finns en marknad med flera olika aktörer som kan stödja regio-
ner och kommuner i sin digitala utveckling och med införandet av 
digitala tjänster. Eftersom det föreslagna kravet kan uppfyllas på olika 
sätt så kan även kostnadsbilden variera beroende på exempelvis om 
regioner och kommuner väljer att delta i nationell samverkan för att 
utforma kravställning på och val av utförare av utvecklingsuppdraget. 
Utredningen anser dock att ett utvecklingsarbete som görs tillsam-
mans av regioner och kommuner i redan upparbetade samverkan-
forum och som görs utifrån ett invånarperspektiv framstår som mer 
kostnadseffektivt jämfört med om regioner och kommuner skulle göra 
utvecklingsarbetet var och en för sig. Utredningen ser därmed posi-
tivt på att regioner och kommuner samarbetar och samverkar för att 
driva utvecklingen av digitala tjänster i regional och kommunal hälso- 
och sjukvården gemensamt via Inera. 

När patienterna kan komma åt information om sina fasta vård-
kontakter, sin fasta läkarkontakt och på vilka tider det går att nå dem 
så kan det innebära färre telefonsamtal och förfrågningar från patien-

 
14 Inera. 2020. Förstudie om sammanhållen planering via 1177 Vårdguiden – Behov och lösning-
förslag för ökad delaktighet och samskapande, Slutrapport förstudie 2020-02-28. 
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ter som eftersöker just denna information. Därmed kan vårdperso-
nalens administrativa tid, för att exempelvis leta reda på information 
åt patienten och guida patienterna till de tidpunkter som den fasta 
läkarkontakten eller fasta vårdkontakten går att nå, minska. Utred-
ningen bedömer att förslaget därför kan öka kommunernas, regio-
nernas och andra vårdgivares värdeskapande tid med patienterna, 
vilket också innebär en vinst för vårdverksamheten. 

Införandet av patientkontrakt i regioner och kommuner har pågått 
under en längre tid och finansierats av staten via överenskommelse  

Genom överenskommelserna om en god och nära vård för åren 2021 
och 2022 har regionerna och kommunerna fått medel till utveck-
lingsområdet Nära vård där införandet av patientkontrakt är en del. 
Utöver att regioner och kommuner fått medel för införandet av 
patientkontrakt har även SKR fått medel för att nationellt samordna 
arbetet med digitalisering av hälso- och sjukvård utifrån en av reger-
ingen och SKR gemensamt framtagen Vision e-hälsa 2025.15 

Regionerna och kommunerna har redan erhållit en hel del medel 
genom överenskommelserna om en god och nära vård. Utredningen 
menar att den kommunala finansieringsprincipen likväl medför att 
regionerna behöver ersättas då det nu handlar om lagkrav. 

10.3.3 Förslaget om att tidpunkten för vård ska väljas 
i samråd med patienten 

Konsekvenser och kostnader för staten 

Förslaget innebär inga nya åtaganden eller kostnader för staten. 

Konsekvenser och kostnader för regionerna och kommunerna  

Förslaget om att tidpunkten för vården så långt som möjligt ska 
väljas i samråd med patienten skulle innebära en ny obligatorisk upp-
gift för kommuner, regioner och andra vårdgivare. Det föreslagna 

 
15 God och nära vård 2021 – En omställning av hälso- och sjukvården med primärvården som nav, 
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner och God och nära vård 2022, 
En omställning av hälso- och sjukvården med primärvården som nav, Överenskommelse mellan 
staten och Sveriges Kommuner och Regioner.  
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lagkravet är förhållandevis allmänt hållet och anger inte hur samrådet 
ska gå till, utan stort utrymme lämnas till kommuner, regioner och 
andra vårdgivare att avgöra det. Det kan exempelvis ske genom munt-
lig dialog med patienten i samband med tidigare besök eller genom 
att patienten kan välja bland tider via ett webbokningssystem. För att 
efterleva kravet kan vårdgivare behöva förnya sina arbetssätt vid tids-
bokning. Utredningen bedömer att dessa förändrade arbetssätt kom-
mer medföra begränsade merkostnader. Redan i dag ska patienten få 
information om vid vilken tidpunkt hen kan förvänta sig att få vård 
(3 kap. 1 § 4 patientlagen), så systemen och rutinerna för att boka 
och informera om tider ska redan finnas. Att samråda med patienten 
innan tidpunkten för vård väljs kommer rimligen medföra att färre 
patienter behöver höra av sig för att avboka eller omboka den valda 
tidpunkten för vård. Detta kan minska den administrativa belast-
ningen på kommunerna, regionerna och andra vårdgivare. Utredningen 
bedömer att förslaget därför möjligen kan minska kommunernas, 
regionernas och andra vårdgivares tid och därmed kostnader för fram-
för allt administration av om- och avbokningar av vård. 

10.3.4 Bedömningen om uppstart och implementering av nya 
konsultativa arbetssätt för att stärka primärvården 

Konsekvenser och kostnader för staten 

Bedömningen om att regeringen bör rikta ekonomiska medel i syfte 
att stimulera uppstart och implementering av nya konsultativa arbets-
sätt som stärker primärvårdens tillgänglighet och kontinuitet innebär 
en kostnad för staten. Den totala kostnaden för staten är 1 miljard 
kronor under en femårsperiod. 

Utredningen har inte tagit ställning till statsbidragets form eller 
finansieringsmodell, men ser med fördel att medlen fördelas via ett 
ansökningsförfarande från de vårdverksamheter som ska utveckla 
och implementera de nya arbetssätten. Staten och SKR har under 
åren 2019–2022 genom årliga överenskommelser enats om stöd till 
både generella och riktade insatser för omställningen till en god och 
nära vård. Om medel till utveckling och implementering av konsultativa 
arbetssätt mellan vårdverksamheter skulle fördelas via en överenskom-
melse mellan staten och SKR blir satsningen kortsiktig, eftersom 
överenskommelserna är på årlig basis. Vid en överenskommelse blir 
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även summan för statsbidraget föremål för en förhandling mellan sta-
ten och SKR, därmed kan summan för statsbidraget bli olika för 
olika år och kan komma att förändra planeringsförutsättningarna för 
de som ska ansöka om medel. Medlen skulle kunna fördelas genom 
statsbidrag efter ansökan till och beslut av Socialstyrelsen. Hur mycket 
den faktiska kostnaden för staten blir kommer även påverkas av vård-
verksamheternas möjlighet och vilja att ansöka om medel via stats-
bidraget. Oavsett val av modell för statsbidraget kommer det att på-
verka statens finanser. 

Utredningen menar att det föreslagna statliga stödet behöver vara 
flerårigt för att det ska kunna stödja det lokala omställningsarbetet 
som ska göras av olika vårdverksamheter på olika håll i landet. Med 
en flerårig konstruktion av statsbidraget och med en känd årlig summa 
ökar förutsättningarna för att vårdverksamheter i regioner och kom-
muner som kommit olika långt i omställningsarbetet kan ansöka vid 
en tidpunkt som passar väl in med det lokala omställningsarbetets ut-
vecklingsfaser. Omställningens målbild är satt till 2027 och därmed 
anser utredningen att statsbidraget som kortast bör finnas fram till 
dess, gärna längre.  

Utredningen menar att ett statsbidrag riktat till verksamheterna 
som omställningen konkret handlar om ger goda förutsättningar för 
att hälso- och sjukvårdens kompetenser och resurser på ett effektivt 
sätt kommer att kunna bidra till att omställningsarbetet fortsätter 
med kraft och intensitet så att omställningen verkligen sker och blir 
långsiktigt hållbar. Statsbidraget ska stärka och utveckla vårdverk-
samheterna som medverkar till att ta fram och implementera konsul-
tativa arbetssätt. Arbetssätten som utvecklas med stöd av föreslaget 
statsbidrag ska bidra till att vårdens medarbetare känner sig mer 
delaktiga och engagerade i det lokala omställningsarbetet till en mer 
nära vård, vilket ökar förutsättningarna för att nå det övergripande 
nationella målet om en hälso- och sjukvård där primärvården är navet. 
För att uppfylla syftet med bidraget bedömer utredningen att an-
sökan bör innehålla beskrivning av gemensamt arbete från minst två 
olika vårdverksamheter verksamma på olika vårdnivåer (primärvård 
och specialiserad vård) eller verksamma hos olika huvudmän för hälso- 
och sjukvården (region och kommun). För att de riktade medlen ska 
kunna stimulera uppbyggnad av långsiktiga strukturer som ska bli en 
del av verksamheternas ordinarie arbetssätt behöver ansökan visa på 
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inkludering och delaktighet av medarbetarna tillsammans med en god 
förankring i verksamheternas ledning och styrning.  

För att veta hur dessa riktade medel bidragit till målet med sats-
ningen är det också viktigt att resultaten från varje ansökan redovisas 
så att statsbidragets effekt på omställningen kan följas upp. 

Ett exempel på konsultativt arbetssätt mellan specialiserade vården 
och primärvården är digital ortopedkonsult i Region Kalmar län som 
presenterades i utredningens delbetänkande16. Utifrån den modellen 
och de erfarenheter som gjorts där har Socialstyrelsen uppskattat att 
ett nationellt införande av ortopedkonsulter i primärvården skulle ha 
en införandekostnad om 128 miljoner kronor om ortopedkonsul-
tationer införs för hela landets primärvård. I kostnaderna ingår upp-
handlingskostnader, kostnader för utrustning och utbildning.17  

Utredningen uppskattar statsbidragets storlek till totalt 200 miljo-
ner kronor årligen under 5 år. Ekonomiska medel bör främst röra 
ersättning till vårdverksamheterna i regioner och kommuner (primär-
vård och specialiserad vård) för att samordna, förankra och driva 
samverkansarbetet. Beroende på samverkansprojektets storlek och 
antal medverkande vårdenheter kan tidsåtgången variera för olika ut-
vecklingsprojekt. Finansiering föreslås ske via anslag 1:6 Bidrag till 
Folkhälsa och hälso- och sjukvård eller anslag 1:11 Prestationsbundna 
insatser för att korta vårdköerna inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjuk-
vård och social omsorg.  

Konsekvenser och kostnader för regionerna och kommunerna  

Bedömningen innebär en möjlighet för regionerna och kommunerna 
att få statligt ekonomiskt stöd för att i vårdverksamheterna utveckla 
nya konsultativa arbetssätt mellan primärvården och den speciali-
serade vården. Eftersom det är frivilligt att ansöka om medel medför 
inte bedömningen i sig några obligatoriska kostnader för regionerna 
eller kommunerna. För de verksamheter som ansöker om och beviljas 
medel kan vissa kostnader i form av exempelvis administration för 
ansökan och redovisning uppstå, men dessa kostnader bedömer ut-
redningen som små och de kompenseras av de statliga medel som de 
aktuella verksamheterna får genom statsbidraget. Utredningens be-

 
16 SOU 2021:59. Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan. 
17 Socialstyrelsen. 2021. Uppdämda vårdbehov - Analys och förslag till insatser, s. 94–96. 
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dömning om att utveckla och implementera nya konsultativa arbets-
sätt bedöms inte medföra några ytterligare förhöjda kostnader för 
regionerna eller kommunerna. Kostnaderna för framtagande och 
implementering av de konsultativa arbetssätten beror på hur regio-
nerna och kommunerna väljer att arbeta och samverka kring fram-
tagandet.  

Eventuella ytterligare kostnader som kan uppkomma med de nya 
arbetssätten för konsultationer mellan specialiserad vård och primär-
vård bör vägas upp av de fördelar som arbetssätten syftar till att föra 
med sig. Exempelvis kan samverkan medföra att antalet remisser från 
primärvården till den specialiserade vården minskar och att de remis-
ser som skickas håller en högre kvalitet. Dessutom kan arbetssätten 
leda till att patienterna vid sitt primärvårdsbesök får en direktkon-
sultation av den specialiserade vården, vilket gör att patientens väntan 
på bedömning i den specialiserade vården uteblir. Kan patientens vård-
behov tillgodoses under besöket i primärvården behöver inte heller 
patienten avsätta tid eller pengar för att resa till ett besök hos annan 
vårdgivare, vilket kan leda till besparingar både för patienten i form av 
tid och pengar och för vården i form av effektivare vårdinsatser. 

10.3.5 Bedömningen om nya arbetssätt för samverkan mellan 
primärvården, BUP och elevhälsan kopplat till En väg in 

Konsekvenser och kostnader för staten 

Bedömningen om att regeringen bör rikta ekonomiska medel i syfte 
att stödja regionerna och huvudmännen för skolan att ta fram nya och 
hållbara arbetssätt som ska underlätta samverkan mellan primärvården 
(ofta kallad första linjens vård för barn och ungas psykiska ohälsa och 
olika organiserad i regionerna), BUP och elevhälsan kopplat till arbetet 
med En väg in innebär en kostnad för staten. Den totala kostnaden 
för staten uppskattas till 120 miljoner kronor under en treårsperiod. 

Medlen skulle kunna fördelas genom riktade statsbidrag efter beslut 
av Socialstyrelsen. Utredningen anser att medlen ska fördelas via ett 
ansökningsförfarande. Ansökan bör innehålla en beskrivning av hur 
det gemensamma arbetet mellan region och huvudmän för skolan 
ska bedrivas samt redogörelse för hur medlen ska användas. Det får 
som konsekvens att kostnaden beror på regionernas och huvudmän-
nen för skolans förutsättningar och intresse för att delta.  
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Utredningen har bedömt att varje region bör erbjuda en gemen-
sam väg in för barn och unga som upplever psykisk ohälsa. Enligt 
SKR:s nulägesbeskrivning för år 2020 finns En väg in etablerat i sex 
regioner och ytterligare tre regioner planerar för implementering.18 
Utredningen menar att det är både eftersträvansvärt och sannolikt 
att fler regioner kommer att implementera En väg in under de närmsta 
åren. Utredningen bedömer att det statliga stödet bör vara flerårigt 
för att få till en långsiktighet och att regionerna och huvudmännen för 
skolan även i de regioner som är på väg att bygga upp En väg in ska 
kunna ansöka och ta del av statsbidrag för utvecklingen av nya arbets-
sätt för samverkan. Vid en eventuell prioritering bör förutsättningar 
för att implementera långsiktigt hållbara arbetssätt i de ordinarie verk-
samheterna samt förutsättningar för kunskaps- och erfarenhetssprid-
ning prioriteras.  

Utredningen menar att statsbidraget i huvudsak bör röra ersättning 
för arbetstid som går åt för verksamheternas medarbetare i regionen 
(primärvården och BUP) respektive elevhälsan för att samordna och 
driva samverkansarbetet med att ta fram nya arbetssätt för samver-
kan. Omfattningen av tidsåtgången kan exempelvis komma att bero 
på regionens storlek och hur många huvudmän för skolan som ingår 
i samverkansprojektet.  

Utredningen föreslår att det årligen under en treårsperiod avsätts 
40 miljoner kronor för att stödja framtagandet av nya och hållbara 
arbetssätt som ska underlätta samverkan mellan primärvården, BUP 
och elevhälsan kopplat till arbetet med En väg in. Finansiering före-
slås ske via anslag 1:8 Bidrag till psykiatri eller anslag 1:11 Prestations-
bundna insatser för att korta vårdköerna inom utgiftsområde 9 Hälso-
vård, sjukvård och social omsorg. 

Konsekvenser och kostnader för regionerna och kommunerna  

Bedömningen innebär en möjlighet för regionerna (primärvården 
och BUP) och huvudmännen för skolan att få statligt ekonomiskt 
stöd för att utveckla nya arbetssätt för samverkan kopplat till arbetet 
med En väg in. Eftersom det är frivilligt för regionerna och kom-
munerna att ansöka om medel medför inte bedömningen i sig några 

 
18 SKR. 2021. Första linjen 2020. Nulägesbeskrivning av hälso- och sjukvårdens första linje för barn 
och ungas psykiska hälsa, s. 29. 
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obligatoriska kostnader för regionerna eller kommunerna. För de 
verksamheter som ansöker om och beviljas medel kan vissa kost-
nader i form av exempelvis administration för ansökan och redovis-
ning uppstå, men dessa kostnader bedömer utredningen som små 
och de kompenseras av de statliga medel som de aktuella verksam-
heterna får genom statsbidraget. Den föreslagna bedömningen om 
att hitta nya arbetssätt för samverkan bedöms inte medföra några 
ytterligare förhöjda kostnader för regionerna och kommunerna. Ut-
redningen menar också att den eventuella ytterligare kostnaden som 
kan uppkomma med de nya arbetssätten för samverkan bör vägas 
upp av de fördelar som samverkan syftar till att föra med sig. Exem-
pelvis kan samverkan medföra att remisser från elevhälsan till regio-
nen håller högre kvalitet och att samverkan medför att regionen via 
En väg in får en konsultativ roll gentemot elevhälsan. Dessutom kan 
det leda till att barn och unga får vård tidigare och inte bollas mellan 
olika aktörer, vilket i förlängningen kan leda till besparingar i form av 
effektivare vårdinsatser och bättre hälsa. 

10.3.6 Bedömningarna om en regionaliserad läkarutbildning  

Utredningens bedömningar som här konsekvensbedöms är följande: 

– de universitet som saknar regionaliserad läkarutbildning i sjukvårds-
regionen bör i samverkan med regionerna utreda regionalisering av 
läkarutbildningen i sin sjukvårdsregion, och 

– staten bör stödja universitet och regioner i utvecklingen och etabler-
ingen av regionaliserad läkarutbildning samt ge ett permanent 
stöd till dem som infört regionaliserad läkarutbildning. 

Utredningen menar att en regionaliserad läkarutbildning bör över-
vägas för hela landet, bland annat mot bakgrund av de fördelar det ger 
för både kompetensförsörjningen avseende läkare och akademiseringen 
i regionerna men att möjligheterna bör utredas gemensamt mellan uni-
versitetet och ingående regioner. 
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Konsekvenser och kostnader för staten 

Utredningen har i konsekvensbedömningen utgått från en regionalise-
rad läkarutbildning i hela landet där läkarstudenter genomför sina sex 
sista terminer på en satellitort till universitetet i någon av regionerna i 
sjukvårdsregionen. Det innebär merkostnader för universiteten fram-
för allt i form av universitetslärare på de nya studieorterna. För univer-
sitetslärarna är det även angeläget att det finns tid för klinisk verksamhet 
liksom forskningstid avsatt för att bidra till en ökad akademisering 
på studieorten. 

Det är svårt för utredningen att lämna en exakt uppskattning av 
kostnaderna för en regionaliserad läkarutbildning eftersom det hänger 
samman med hur många studenter som satellitstudieorterna tar emot, 
vilket styr behovet av universitetslärare, som är den största kostnaden 
för universiteten. Därtill kommer kostnader för lokaler och övriga 
kostnader. De kostnader som utredningen lyfter fram som grund för 
ersättning till universiteten utgår från exemplen Umeå universitets 
respektive Linköpings universitets regionaliserade läkarutbildning och 
en modell som utredningen tagit fram för beräkning. Modellen utgår 
från 50 studenter per studieort och tolv universitetslärare samt lokal-
kostnader. I modellen ingår kostnader för universitetslärare, tekniska 
och administrativa tjänster och lokalkostnader men inte övriga kost-
nader såsom investeringar och resor. Modellen innebär att totalt 
ungefär 30 procent av studenterna på läkarutbildningen gör sina sista 
sex terminer vid någon av studieorterna utanför universitetsorten. 
Men antal studenter per studieort måste anpassas till lokala förutsätt-
ningar, medan antalet lärare är svårare att anpassa neråt. 

Utredningens bedömning är att de goda effekter som en regiona-
liserad läkarutbildning kan få på både kompetensförsörjning och 
akademisering på studieorterna, som är av stor vikt för en god och 
nära vård, är goda skäl för att staten ska ta ett ansvar för merkost-
naderna. Därtill kommer en positiv effekt för studenterna eftersom 
det minskar trängsel vid den verksamhetsförlagda delen av utbild-
ningen, vilket i sig kan vara ett skäl för universiteten att regionalisera 
läkarutbildningen. Vid Umeå universitet har den regionaliserade 
läkarutbildningen inneburit att för perioden 2015–2022 har 64 pro-
cent av de läkare som utbildats vid de tre satellitorterna stannat kvar i 
något av de fyra länen efter examen. Det har stor betydelse för kom-
petensförsörjningen i hela sjukvårdsregionen och har därmed gett en 



95/22 Svar på remiss - Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22)  - KS2022/1251-2 Svar på remiss - Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22)  : SOU 2022_22 Vägen till ökad tillgänglighet.pdf

Konsekvensbeskrivningar SOU 2022:22 

534 

positiv konsekvens för regionerna. Där till har den parallella sats-
ningen på akademisering inneburit möjligheter till bildande av univer-
sitetssjukvårdsenheter i regioner med regionaliserad läkarutbildning, 
något som emellertid kräver ett stort engagemang från de verksam-
heter som är berörda. 

Utredningen uppskattar kostnaderna för universiteten för en regio-
naliserad läkarutbildning till totalt 426 miljoner kronor per år, se 
vidare längre ned om kostnadsberäkning. Kostnaderna föreslås belasta 
anslaget 2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor, utgiftsom-
råde 16 Utbildning och universitetsforskning. Ett alternativ hade varit 
att belasta varje universitets anslag inom utgiftsområde 16 Utbildning 
och universitetsforskning, men utredningen menar att det är svårt att 
styra på merkostnader för regionaliserad läkarutbildning då anslagets 
konstruktion enbart innebär en beräkning per student. Kostnaden per 
student i den regionaliserade läkarutbildningen är högre än kostna-
derna per student i övrigt och utredningen har uppfattat att medlen 
inte öronmärks i anslaget. 

Kostnader och konsekvenser för regionerna 

För att en regionaliserad läkarutbildning ska kunna komma till stånd 
behöver universitet och ingående regioner komma överens. Utred-
ningen har därför lämnat bedömningen att universitet och ingående 
regioner ska påbörja samarbetet om en regionaliserad läkarutbild-
ning, se beskrivning nedan i detta avsnitt som visar på konsekvenser 
avseende samverkan i sig då läkarutbildningen är regionaliserad. 

För en regionaliserad läkarutbildning behövs ett avtal mellan uni-
versitetet och ingående regioner. Vilket åtagande det innebär för 
regionerna och i vilken utsträckning är beroende på hur avtalet, eller 
avtalen, mellan universitetet och ingående regioner utformas. Vid 
regionaliseringen av läkarutbildningen i Norra sjukvårdsregionen har 
genomförande utgått från vad som överenskommits genom avtal 
mellan ingående regioner och universitetet. I avtalet med Umeå uni-
versitet, Avtal om läkarutbildning på fyra orter (LP4U), framgår att 
regionerna ansvarar för kostnader för lokaler för utbildning, invester-
ingar och underhåll av IT och distansteknik, personalkostnader för 
deltagande i handledarutbildning, klinisk handledning, litteraturköp 
avseende fysiska böcker, studentaktiviteter och informationsinsatser 
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på orten samt reskostnader för studenter och personal för resor inom 
regionen. Vid regionaliseringen av utbildningen vid Linköpings uni-
versitet så fakturerar regionerna universitetet för lokalkostnader. Ut-
redningen har konstaterat att universiteten genom avtalen hanterat 
frågan om lokalkostnader olika. 

Utredningens bedömning är att merkostnader till följd av sam-
arbetet med universitetet avseende planering och uppstart av en regio-
naliserad läkarutbildning, liksom lokalkostnader bör täckas av staten. 
Detsamma gäller den utökade kostnaden för regionerna med avse-
ende på deltagande i de olika samverkansgrupper som bildats till följd 
av ALF-avtalet som innebär ett omfattande arbete för respektive 
region. För utvecklingen av läkarutbildningen, och akademiseringen 
på studieorterna är det väsentligt att regionerna deltar i dessa sam-
verkansgrupper. Hur höga deras kostnader är kan skilja sig mellan 
regionerna och även bero på hur ALF-regionen (universitetet och 
den region som ingått det nationella ALF-avtalet) har byggt sam-
verkansorgan på olika nivåer. Utredningen kan därför inte uppge 
vilken kostnad regionaliseringen i detta hänseende blir, dels för upp-
byggnadsfas, dels för löpande samverkan, för regionerna och föreslår 
att detta blir föremål för förhandling och löses genom hängavtal till 
de regionala ALF-avtalen, ALF-avtalets ersättning för grundutbild-
ningen (GU-ALF) behöver utökas. Kostnaderna föreslås belasta an-
slaget 2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning, utgiftsom-
råde 16 Utbildning och universitetsforskning. Ett alternativ kan vara att 
belasta anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård inom utgiftsom-
rådet 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg. 

För den samverkan som gäller verksamhetsförlagda utbildningen 
(VFU) erhåller däremot regionerna medel per helårsstudent. Medel 
för detta ändamål avsätts i GU-ALF. Utredningen menar därför att i 
en regionaliserad läkarutbildning ska GU-ALF tillfalla även regioner 
där det finns en regionaliserad läkarutbildning för att täcka löpande 
kostnader för VFU i läkarutbildningen, för de helårsstudenter de tar 
emot. Det är angeläget att ALF-avtalets del för grundutbildning är 
tillräcklig så att ersättningen är adekvat och täcker regionernas kost-
nader för den verksamhetsförlagda utbildningen. Utredningen menar 
däremot att ALF-avtalet i grunden inte behöver göras om på grund 
av en regionaliserad läkarutbildning, utan regionaliseringen kan hante-
ras genom regionala avtal i enlighet med nuvarande nationella ALF-
avtal. 
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På lång sikt kan en regionaliserad läkarutbildning även innebära ett 
minskat beroende av hyrpersonal. Eftersom kostnaderna för hyrper-
sonal är högre än kostnaderna för anställd personal innebär det att 
personalkostnaderna avseende läkare på sikt skulle kunna minska för 
regionerna. 

Andra konsekvenser för regionerna och kommunerna 

En annan konsekvens är den som är en del av motivet till bedöm-
ningen om regionaliserad läkarutbildning, nämligen ökade möjlig-
heter till mer jämlika förutsättningar när det gäller kompetensförsörj-
ning avseende läkare i regionerna. En regionaliserad läkarutbildning 
ska ses som ett erbjudande till regionerna där regionerna ur kom-
petensförsörjningsperspektiv kan ha mycket att vinna. I Norra sjuk-
vårdsregionen där läkarutbildningen varit regionaliserad under tio år 
har goda effekter setts avseende att läkarstudenterna i hög utsträck-
ning stannar på studieorten efter sin examen och gör både AT och 
ST. De genomför sina fem till sex sista terminer på en och samma 
studieort, vilket innebär att de har gott om tid att lära känna orten och 
dess omgivningar och rota sig där. Under perioden 2015–2022 stannade 
64 procent av de som utbildats vid någon av de tre satellitorterna kvar i 
något av länen. Det har en stor betydelse för kompetensförsörjningen 
av läkare i hela Norra sjukvårdsregionen. En regionaliserad läkarut-
bildning påverkar regionernas förutsättningar avseende kompetens-
försörjning och den akademisering som följer bidrar till utvecklingen 
inom hälso- och sjukvården. 

Övriga konsekvenser är den utveckling som kan ske på studie-
orten genom att de får ett antal studenter bosatta på studieorten, det 
kan ge en positiv konsekvens för kommunen genom den inverkan på 
service och handel som det kan innebära. Samtidigt bör de tillse att 
det finns boendemöjligheter för studenterna. 

Konsekvenser av samverkan 

Utredningen beskriver här konsekvenser för både universitetet och 
ingående regioner med avseende på samverkan och ger, med utgångs-
punkt i den samverkan som finns i Norra sjukvårdsregionen, en bild 
av hur samverkansstrukturen kan se ut. Därefter en redovisning av mer-
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kostnader för den regionaliserade läkarutbildningen och universite-
tens redovisning av kostnader för läkarutbildningen. 

Konsekvenser av samverkan – exempel läkarutbildningen 
vid Umeå universitet 

Utredningen ser flera konsekvenser för både regionerna och univer-
siteten till följd av samarbete om läkarutbildningen och den akademi-
sering som följer. En regionaliserad läkarutbildning innebär ett stort 
åtagande för båda parter i flera skeden. Det gäller i utredningsskedet, 
exempelvis i kartläggning av vilken akademisk kompetens som finns 
eller vilken strategi som behövs för akademisering, behov av lokaler 
och om vilken samverkan som behöver ske. Det gäller också i skedet 
avseende åtagande vid genomförande samt även i skedet förvaltning 
då den regionaliserade läkarutbildningen är fullt utbyggd. För att be-
skriva hur samarbetet kan se ut vid fullt utbyggd regionalisering lyf-
ter utredningen fram hur samarbetet är uppbyggt när det gäller 
läkarutbildningen vid Umeå universitet. 

De sju regioner och universitet som omfattas av det nationella 
ALF-avtalet19 har beslutat om regionala ALF-avtal. Genom ett häng-
avtal till det regionala ALF-avtalet mellan Umeå universitet och Region 
Västerbotten ges de tre övriga regionerna Jämtland-Härjedalen, Norr-
botten och Västernorrland rätt att vara representerade i Norrlands 
universitetssjukvårdsstyrelse som är det gemensamma ledningsorganet 
i enlighet med det nationella ALF-avtalet, liksom deltagande i ALF-
kommittén och Forsknings- och utbildningsrådet samt Lokalplaner-
ingsråd inom respektive region. Dessutom deltar de i samverkan på 
basenhets- och institutionsnivå efter behov. Läkarutbildningen med-
för också behov av ömsesidigt deltagande i fakultetsnämnd, program-
råd, anställnings- och docenturnämnd samt regionernas ledningsgrupper, 
arbetsgrupper och beslutande organ på olika nivåer. Genom avtalet 
LP4U har parterna beslutat om formerna för detta deltagande. I häng-
avtalet till det regionala ALF-avtalet framkommer också att tilldelade 
ALF-medel för grundutbildning på läkarprogrammet ska nyttjas så 

 
19 Staten, Stockholms läns landsting, Landstinget i Uppsala län, Landstinget i Östergötland, Skåne 
läns landsting, Västra Götalands läns landsting, Örebro läns landsting och Västerbottens läns lands-
ting. 2014. Avtal om samarbete mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om utbildning 
av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården. Avtalet trädde i kraft 1 januari 
2015. 
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att studenterna tillförsäkras en likvärdig utbildning oavsett utbild-
ningsort.20 

De här avtalen om samverkan innebär självfallet arbetsinsatser för 
parterna som kostar men som utredningen bedömer ger goda förut-
sättningar för både den regionaliserade läkarutbildningen och akade-
miseringen och möjligheten till universitetssjukvårdsenheter i fler 
regioner än ALF-regionen som i slutändan ger bättre förutsättningar 
för en mer jämlik och god och nära vård för patienterna. 

Redovisning samt beräkning av kostnader 

Universitetens redovisning av ALF-medel 

Vetenskapsrådets ALF-kansli har publicerat information på webb-
sidan vr.se om utbetalade och redovisade medel för ALF-avtalet. 
I figur 10.1 visas lärosätenas redovisning av kostnader för utbildning 
av läkare. Det är kostnaderna för hela utbildningen. Av bilden fram-
går tydligt att personalkostnaderna och lokalkostnaderna ökade 
betydligt för både Umeå universitet och Linköpings universitet i sam-
band med att den regionaliserade läkarutbildningen infördes. Upp-
gifterna redovisas till och med 2019. Den regionaliserade utbildningen 
vid Linköpings universitet var fullt utbyggd först hösten 2021 så 
kostnaderna för Linköping är troligen högre i dag när utbildningen 
är fullt utbyggd.21 

För Linköpings universitet redovisas för 2018 – innan läkarutbild-
ningen regionaliserades – att personalkostnaden var omkring 58,6 mil-
joner kronor och ökade till knappt 77,2 miljoner kronor 2020, både 
personalkostnaderna och lokalkostnaderna ökade. Lokalkostnaderna 
ökade från knappt 20,3 miljoner kronor 2018 till 28,7 miljoner kronor 
2020. De totala kostnaderna ökade med drygt 23,1 miljoner kronor från 
2018 till 2020.22 

För Umeå universitet ses en stegvis ökning under uppbyggnadsåren 
2009–2014. 2009 var totala personalkostnaden drygt 35,5 miljoner kro-
nor och 2014 var den 81,7 miljoner kronor. Kostnaden har fortsatt öka 

 
20 Umeå universitet, Regionerna; Västerbotten, Västernorrland, Norrbotten och Jämtland-
Härjedalen. Hängavtal till regionalt ALF-avtal mellan Umeå universitet och Region Västerbotten. 
1 juni 2021. 
21 Vetenskapsrådet. Regionernas redovisning av ALF-ersättningen, www.vr.se/uppdrag/klinisk-
forskning/klinisk-forskning-i-alf-regionerna/regionernas-redovisning-av-alf-ersattningen.html, 
februari 2022. 
22 Ibid. 
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och 2020 var personalkostnaden 96 miljoner kronor, även lokalkostna-
derna ökade markant, från knappt 15 miljoner kronor 2009 till 21,2 mil-
joner, med en extra stor kostnad 2013 om knappt 30,2 miljoner 
år 2013.23 

Parallellt har antalet utbildningsplatser i landet utökats, under den 
period figuren visar, vilket också påverkar kostnadsutvecklingen, men 
i jämförelsen med övriga universitet ses en markant ökning som sam-
manfaller med den regionaliserade läkarutbildningen. Det kan också 
finnas ytterligare förklaringar till kostnadsökningen. 

Figur 10.1 Redovisade kostnader för utbildning av läkare 2009–2019 

Kostnader för Göteborgs universitet, Karolinska Institutet, 
Linköpings universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, 
Uppsala universitet respektive Örebro universitet. Tusental kronor24 

 
Källa: Vetenskapsrådet. 

 
23 Ibid. 
24 I de totala kostnaderna ingår odontologisk utbildning och forskning för Göteborgs universitet 
och Umeå universitet. 2020 var ersättningen för det 84,5 miljoner kronor till Göteborgs univer-
sitet och 73,3 miljoner kronor till Umeå universitet. 
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Beräkning av kostnader för universiteten 

Utredningen har med hjälp av Umeå universitet och Linköpings 
universitet resonerat om sätt att räkna på kostnaderna för en regio-
nalisering. Umeå universitet arbetar med att ta fram en modell som 
kan användas för beräkning av kostnader för en regionalisering av 
läkarutbildningen per student, men den är inte klar innan utred-
ningen lämnar sitt betänkande. Även Linköpings universitet arbetar 
med en beräkning och har bistått utredningen med grund för beräk-
ningen av kostnader för universitetslärare, tekniska och administra-
tiva tjänster och lokalkostnader. Utredningen har valt att i stället för 
kostnader per student räkna på merkostnaderna totalt sett med ut-
gångspunkt i ett rimligt antal studenter och lärare per studieort. 
Antalet studenter bör dock anpassas efter lokala förutsättningar. 

Det behövs ett tillräckligt antal universitetslärare, för att skapa en 
lokal akademisk miljö. Lärarna på studieorten behöver involveras i 
universitetets akademiska organisation för att det ska fortsätta vara 
en akademisk utbildning. Den teoretiska undervisningen och den 
praktiska undervisningen kräver ytterligare personal liksom admi-
nistration av det praktiska och kontakter med kliniska handledare, 
uppföljning av examinerande moment under VFU etcetera. Därtill 
sköts handledning under examensarbetet gemensamt av lärare på plats. 

Utredningen har utgått från en schablon där 50 studenter per år, 
25 per termin, tas in på respektive studieort (antalet studenter kan 
variera på orterna), vilket för en fullt utbyggd regionalisering skulle 
innebära att 150 studenter finns på respektive studieort för sex ter-
miner. Sett till totala antalet antagna studenter på läkarutbildningen 
som för höstterminen 2021 var 1 040 och vårterminen 2022 var 1 044 
skulle det innebära att omkring 30 procent av studenterna (förutsatt 
att de stannar på utbildningen) genomför sina sista terminer vid annan 
studieort än universitetets, om regionalisering genomförs vid alla 
universitet och i den här storleksordningen. 

Den största kostnaden, som visats ovan, utgörs av lönekostnader 
för universitetslärare på orten. Med 150 studenter skulle det behövas 
12 universitetslärare för en hållbar akademisk miljö på studieorten, 
med den nya läkarutbildningen. Universitetslärarnas tid är tredelad, 
en tredjedel för undervisning, en tredjedel klinisk verksamhet och en 
tredjedel aktiv forskning. Lönekostnaderna för universitetslärarna 
ligger på i genomsnitt 63 000 kronor per månad (baserat på löne-
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uppgifter från Linköpings universitet), utöver det erhåller de ersätt-
ning för den del som utgör deras kliniska verksamhet som regionen 
ansvarar för. Utredningen har utgått från att det behöver vara 2 uni-
versitetslärare per termin och studieort, vilket skulle innebära totalt 
12 universitetslärare per studieort då regionaliseringen är fullt ut-
byggd. Beroende på om terminen med vetenskapligt arbete i den nya 
läkarutbildningen genomförs på studieorten blir det ytterligare en 
termin på studieorterna från år 2024, utredningen har dock i beräk-
ningen endast utgått från sex terminer. Det skulle innebära en kost-
nad på drygt 9 miljoner kronor per år per studieort för universitets-
lärarnas löner. Om läkarutbildningen regionaliseras med en studieort 
i varje region, undantaget de sju regioner där universiteten finns skulle 
det innebära totalt 14 studieorter, vilket med den här beräkningen 
skulle innebära cirka 127 miljoner kronor per år för universitetslärarnas 
löner, till det kommer overhead-kostnader (OH-kostnader)25 och 
lönekostnadspåslag26. 

Till det tillkommer universitetens övriga kostnader för lokaler 
tekniska och administrativa tjänster och exempelvis resor. De lokaler 
som behövs utgörs av föreläsningssalar med utrustning för distans-
uppkoppling, studieplatser och datorer för studenterna, lokaler för 
KTC-övningar för träning inför patientmöten, bibliotek, uppehålls-
rum för studenterna samt kontor för lärare och administrativ perso-
nal. Utredningen har inte kunnat beräkna alla dessa kostnader och 
de skiljer sig mellan studieorter. De universitet som regionaliserat 
läkarutbildningen har även hanterat den frågan olika. Utredningen 
har utgått från den utökning av lokalkostnader som kan ses i Veten-
skapsrådets redovisning ovan som visar en utökad kostnad på 8,4 mil-
joner (för det första året, innan utbildningen var fullt utbyggd) för 
Linköpings universitet. Per studieort (Jönköping, Kalmar, Norr-
köping) skulle det innebära 2,7 miljoner, och 6,2 miljoner för Umeå 
universitet som har färre studenter utlokaliserade. En uppskattning 
utifrån dessa uppgifter och 25 studenter per termin skulle vara att 
lokalkostnaderna kan ligga på omkring 2,7 miljoner per år per studie-
ort. Totalt för 14 studieorter skulle det innebära cirka 38 miljoner 

 
25 Overhead (OH) eller indirekta kostnader syftar till de gemensamma kostnader som institu-
tionen har som inte kan kopplas till en specifik kostnadsbärare, t.ex. bibliotek, ledning, dator-
support och administrativ personal som tillhör stödverksamheten. 
26 LKP och övriga lönekostnader utgör kostnaden för arbetsgivaren att ha en person anställd 
utöver själva lönen. Omfattar tjänstepensionsavgifter, trygghetsstiftelsen, lokalt omställnings-
arbete, medlemsavgift till arbetsgivarverket, särskild löneskatt på pensionskostnader. 
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kronor per år för lokaler. Övriga merkostnader utgörs bland annat 
av fasta kostnader för teknisk och administrativ personal, 1,2 per-
soner per studieort. Beräknat på en medellön om 37 500 kronor per 
månad uppskattas dessa kostnader till 0,54 miljoner per år. För 
14 studieorter innebär det en årlig kostnad om cirka 7,6 miljoner 
kronor, exklusive OH och LKP. Till dessa kostnader kommer rör-
liga kostnader som till exempel resor samt investeringskostnader för 
kliniska träningscentra. 

I beräkningen av kostnader för personal i tabellen redovisas löne-
kostnadspåslag (LKP) och andra löneavgifter på 57 procent. OH-kost-
nader läggs på lönekostnad plus LKP och löneavgifter. OH-kostnaden 
varierar och utredningen har utgått från den OH-kostnad som används 
vid Linköpings universitet, som ligger på 85 procent. 

Tabell 10.1 Uppskattning av merkostnader för regionaliserad läkarutbildning  

Årliga kostnader exklusive rörliga kostnader som resor. Kostnader 
i miljoner kronor. Merkostnad 150 studenter i fullt utbyggd 
regionalisering  

Post Antal per 
studieort 

Kostnad 
per 

studieort 

LKP och 
andra löne- 

avgifter 

OH-
kostnader 

Total 
kostnad per 

studieort 

Kostnad för 
14 studie-

orter 

Universitetslärare 12 9 5,13 12 26,1 366 
Tekniska och 
administrativa 
tjänster 1,2 0,54 0,31 0,7 1,6 22 
Lokalkostnader  2,7   2,7 37,8 
Totala kostnader 
exklusive rörliga 
kostnader  12,24   30,4 425,7 
Total kostnad per 
student, exklusive 
rörliga kostnader     0,2 0,2 

 
 
Den totala merkostnaden för universiteten vid fullt utbyggd läkar-
utbildning skulle med utredningens uppskattning av kostnader inne-
bära totalt cirka 426miljoner kronor per år för 14 studieorter, till 
detta kommer övriga kostnader såsom investeringar, reskostnader 
och regionernas kostnader för VFU. Kostnaden för VFU regleras 
genom ALF-avtalet. Att planera och genomföra en regionalisering 
tar tid. Uppbyggnaden är klar tre år efter att första studenterna tas 
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emot, vilket innebär en stegvis kostnadsökning till läkarutbildningen 
är fullt utbyggd. 

10.3.7 Bedömningen om samverkan för fler avtal mellan 
lärosäten och kommuner om verksamhetsförlagd 
utbildning för de legitimationsyrken som förekommer 
i kommunal hälso- och sjukvård 

Konsekvenser och kostnader för staten och regionerna 

Utredningen kan inte se att bedömningen medför några direkta kon-
sekvenser eller kostnader för staten och regionerna. Bedömningen 
omfattar främst kommunerna och lärosätena. Lärosätena hanterar av-
tal om VFU-platser. Det har uppmärksammats att det saknas VFU-
platser. Staten stöder dock utvecklingen av fler VFU-platser genom 
att i Överenskommelsen om God och nära vård avsätta medel för fler 
VFU-platser i regioner och kommuner för sjuksköterskeutbildningen. 
Kommuner som inte redan erbjuder möjligheter till VFU-platser i den 
kommunala hälso- och sjukvården kan behöva skapa interna strukturer 
för hanteringen av VFU och samverkan med lärosäten samt tillse att det 
finns handledarutbildad personal och god utbildningsmiljö för de 
studenter som ges VFU i kommunal hälso- och sjukvård, utredningen 
har dock saknat underlag för en beräkning av sådana kostnader. 

Konsekvenser för kommuner 

Utredningen har lämnat bedömning om fler VFU-avtal mellan kom-
muner och lärosäten (universitet och högskolor) avseende vårdut-
bildningar. Endast 26 procent av kommunerna har avtal med något 
lärosäte om verksamhetsförlagd utbildning för något vårdutbildnings-
program.27 På många ställen är avsaknaden av såväl interna strukturer 
som samverkansstrukturer med lärosäten en del av förklaringen. An-
delen kommuner som medverkar i utbildning behöver öka ur kom-
petensförsörjningsperspektiv avseende de yrkeskategorier som finns 
i den kommunala hälso- och sjukvården. Det råder kompetensför-
sörjningsbrist i kommunal hälso- och sjukvård, det är därför angeläget 

 
27 Socialstyrelsen. 2021. Öppna jämförelser – kommunal hälso- och sjukvård 2021. 
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att verksamhetsförlagd utbildning förekommer i de miljöer som kan 
bli en framtida arbetsplats. 

En positiv effekt för de kommuner som bedriver verksamhetsför-
lagd utbildning av god kvalitet är att det kan öka deras rekryterings-
möjligheter. Det är en positiv konsekvens som kommunerna bör ta 
tillvara. De insatser kommunerna behöver vidta gäller handledarut-
bildad personal, tillse att studenterna och eleverna får en god utbild-
ningsmiljö och samverka med lärosätena. Kommunerna behöver också 
i dialog med lärosätena verka för att tillgången till platser motsvarar 
utbildningsprogrammets behov. 

Finansiella konsekvenser, struktur för samverkan och ansvar re-
gleras i avtal mellan lärosätena och kommunerna. 

10.3.8 Bedömningen om ett 10-årigt nationellt 
samverkansprogram för forskning 
och utveckling för nära vård 

Konsekvenser och kostnader för staten 

Med anledning av utredningens bedömning om en särskild satsning 
för 10-årigt Nationellt samverkansprogram för forskning och utveck-
ling för nära vård, som är riktat till kommuner och regioner, föreslår 
utredningen en stegvis uppbyggnad av ett sådant program. Utredningen 
har valt en modell där 20 större projekt, forsknings- eller utvecklings-
projekt, startar per år under de första fem åren för att därefter öka till 
30 projekt per år. På samma sätt ges bidrag för projektplanering för 
yngre forskare eller kliniskt verksam personal som arbetar med ut-
vecklingsprojekt, med fem projekt per år i fem år därefter tio projekt 
de kommande fem åren. För de större projekten har utredningen ut-
gått från en finansiering om 5 miljoner kronor per år, och för pla-
neringsprojekten 1,5 miljoner kronor per år. Det innebär att medlen 
fördelas över åren på följande sätt: 107,5 miljoner kronor avsätts för 
år ett, för år två avsätts 207,5 miljoner kronor, för år tre avsätts 
307,5 miljoner kronor, för år fyra respektive fem avsätts 407,5 mil-
joner kronor och för år sex avsätts 465 miljoner kronor, för år sju 
515 miljoner kronor, för år åtta 565 miljoner kronor och för år nio 
respektive tio avsätts 615 miljoner kronor. Därefter behövs finansier-
ing till projektslut för de projekt som startade under programmet. 
Utredningen föreslår därför medel för ytterligare tre år, för år elva 
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avsätts 450 miljoner kronor, för år tolv avsätts 300 miljoner kronor 
och för år 13 avsätts 150 miljoner kronor. I tabell 10.2 nedan visas 
medel för större projekt och medel för unga forskare och kliniskt 
verksam personal för planeringsprojekt. Medlen för större projekt 
ska fördelas till både seniora forskare och nya forskare samt för 
personal som arbetar med utvecklings- och utvärderingsprojekt. Ut-
redningen menar att det är viktigt med stora projekt och har baserat 
beräkningarna på större projekt, men de kan även fördelas till fler 
och mindre projekt exempelvis för att stödja unga forskare som kan 
behöva starta i mindre lokala projekt för att sedan skala upp. Medlen 
kan även användas för viss infrastruktur. 

Kostnaderna föreslås vara en utökning av och belasta anslaget 6:2 
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd inom utgiftsområdet 9 
Hälsovård, sjukvård och social omsorg. För att administrera program-
met inklusive framtagande av strategisk forskningsagenda, och agenda 
för utvecklingsprojekt samverkansinsatser och insatser för erfarenhets-
utbyte och spridningsinsatser av resultat, marknadsföring av program-
met med mera uppskattas 4 årsarbetskrafter krävas, driftskostnaden 
per årsarbetskraft enligt Fortes årsredovisning28 är cirka 2 miljoner 
kronor per person, det innebär en årlig kostnad om 8 miljoner kronor 
för de tio åren, därefter en lägre kostnad under utfasningsperioden. 
Kostnaden belastas anslaget 6:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och 
välfärd: förvaltning, inom utgiftsområdet 9 Hälsovård, sjukvård och 
social omsorg. 

Utredningen anser att det är viktigt att stora forskningsprojekt 
startar och att medel också avsätts för större utvecklingsprojekt, där 
nya metoder och arbetssätt kan testas i större skala än en enskild 
verksamhet, och utvärderas. Stora forskningsprojekt i klinisk verk-
samhet kan behöva omkring fem år för genomförandet, men medel 
kan även fördelas för fler kortare forsknings- och utvecklingspro-
jekt. Utredningen har därför utgått från en schablon om fyra-åriga stora 
projekt. För stora projekt behövs omkring fem miljoner kronor per 
år. Utredningen har tagit fram schablonen efter resonemang med 
forskare inom området. 

Det är också angeläget att doktorander och nyexaminerade forskare 
får möjlighet att få stöd i början av sin forskningskarriär. Ett sätt är att 
ge nya forskare möjlighet att börja i mindre lokala projekt för att sen 
skala upp till större projekt. Ett annat sätt att ge stöd kan vara att 

 
28 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte). 2022. Forte årsredovisning 2021. 
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medel avsätts för planering, test och kvalitetssäkring av genomför-
barheten av forskningsprojekt genom så kallade Proof of Concept 
för att sen ge möjlighet till genomförande av större projekt. Utred-
ningen har därför valt att föreslå en differentiering i fördelningen av 
medel så att medel avsätts för sådana projekt till nya forskare, med 
stöd för cirka ett års arbete och 1,5 miljoner kronor för genomförandet. 
Genom satsningen på att stödja uppbyggnaden av en kritisk massa av 
forskare inom regional och kommunal primärvård, genom forsknings-
stöd och forskarskola, kan över tid i takt med fler nyexaminerade 
forskare antalet sådana planeringsstöd ges till fler per år. Dessa medel 
ska också stödja en nationell forskarskola för nära vård. 

I tabellen nedan redovisas hur medlen för forskning och utveck-
ling kan fördelas över tid utifrån de schabloner utredningen utgått 
från. Men vartefter programmet genomförs kan det finnas skäl att 
omvärdera fördelningen mellan stora och mindre projekt och av medel 
för planering. Utredningen har valt att inte dela upp medlen mellan 
utveckling och forskning, det kan vara föremål för en diskussion i pro-
gramrådet. 

Tabell 10.2 Stegvis uppbyggnad av Nationellt samverkansprogram 
för forskning och utveckling för en god och nära vård 

Antal stora fyraåriga projekt, 20 per år i fem år därefter 30, och antal 
planeringsstöd fem per år i fem år därefter tio per år. Miljoner kronor 

År Antal projekt 
som startar 

per år 

Antal 
stora 

projekt 

Antal 
Planerings- 

stöd 

Summa  
stora  

projekt 

Summa 
planering

sstöd 

Summa 
totalt 

2024 20 20  5 100 7,5 107,5 
2025 20 40 5 200 7,5 207,5 
2026 20 60 5 300 7,5 307,5 
2027 20 80 5 400 7,5 407,5 
2028 20 80 5 400 7,5 407,5 
2029 30 90 10 450 15 465 
2030 30 100 10 500 15 515 
2031 30 110 10 550 15 565 
2032 30 120 10 600 15 615 
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År Antal projekt 
som startar 

per år 

Antal 
stora 

projekt 

Antal 
Planerings- 

stöd 

Summa  
stora  

projekt 

Summa 
planering

sstöd 

Summa 
totalt 

2033 30 120 10 600 15 615 
2034 0 90  450  450 
2035 0 60  300  300 
2036 0 30  150  150 
Totalt  250  125 5 000 112,5 5 590 

Konsekvenser för regioner och kommuner 

Regionerna och kommunerna ska enligt hälso- och sjukvårdslagen 
medverka vid finansiering, planering och genomförande av dels kli-
niskt forskningsarbete på hälso- och sjukvårdens område, dels folk-
hälsovetenskapligt forskningsarbete. Det ingår också i primärvårdens 
grunduppdrag att möjliggöra medverkan vid genomförande av forsk-
ningsarbete. Regioner och kommuner ska i dessa frågor, i den omfatt-
ning som behövs, samverka med varandra och med berörda universitet 
och högskolor. Konsekvenser för regioner och kommuner till följd av 
samverkansprogrammet innebär i sak därmed inte någon förändring 
för kommuner och regioner. 

Programmet ger möjligheter till finansiering av forskning och ut-
vecklingsarbete i primärvården, liksom nyttjande av de resultat som 
framkommer av den forskning och utveckling som programmet syftar 
till. Regioner och kommuner gynnas också av ett möjligt ökat forsk-
nings- och utvecklingsintresse hos den kliniskt verksamma personalen. 
Fler forskare i både kommunal och regional primärvård är en möjlig 
positiv konsekvens som kommuner och regioner bör ta vara på. 

Samtidigt kan programmet innebära att tid behöver tas från ordi-
narie arbete och det är angeläget att kommuner och regioner stöder de 
medarbetare och chefer som engagerar sig. Utredningen har inte be-
räknat vad det kan innebära kostnadsmässigt, men det är enligt ut-
redningen redan ett ansvar för regioner och kommuner, se också 
utredningens bedömning om att regioner och kommuner bör stärka 
strukturer och miljöer för forskning i kapitel 6, avsnitt 6.4.11. 
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10.3.9 Bedömningen om ett 10-årigt nationellt program 
för primärvårdsforskning med fokus på allmänmedicin 

Konsekvenser och kostnader för staten 

Med anledning av utredningens bedömning om en särskild satsning för 
ett 10-årigt Nationellt program för primärvårdsforskning med fokus på 
allmänmedicin, som kommer både forskande allmänläkare och andra 
forskande vårdprofessioner till del, föreslår utredningen en stegvis upp-
byggnad. Utredningen har valt en modell där 20 större projekt 
startar per år under de första fem åren för att därefter öka till 30 pro-
jekt per år. å samma sätt ges bidrag för projektplanering för yngre 
forskare med fem projekt per år i fem år därefter tio projekt de kom-
mande fem åren. För de större projekten har utredningen utgått från 
en finansiering om 5 miljoner kronor per år, och för planeringspro-
jekten 1,5 miljoner kronor per år. Det innebär att medlen fördelas 
över åren på följande sätt: 107,5 miljoner kronor avsätts för år ett, 
för år två avsätts 207,5 miljoner kronor, för år tre avsätts 307,5 miljoner 
kronor, för år fyra respektive fem avsätts 407,5 miljoner kronor och 
för år sex avsätts 465 miljoner kronor, för år sju 515 miljoner kro-
nor, för år åtta 565 miljoner kronor och för år nio respektive tio 
avsätts 615 miljoner kronor. Därefter behövs finansiering till projekt-
slut för de projekt som startade år tio. Utredningen föreslår därför 
medel för ytterligare tre år, för år elva avsätts 450 miljoner kronor, 
för år tolv avsätts 300 miljoner kronor och för år 13 avsätts 150 mil-
joner kronor, se tabell 10.3 nedan, där visas medel för större projekt 
och medel för unga forskare för planeringsprojekt. Medlen för större 
projekt ska fördelas till både seniora forskare och nya forskare. Utred-
ningen menar att det är viktigt med stora projekt och har baserat 
beräkningarna på större projekt, men de kan även fördelas till fler 
och mindre projekt exempelvis för att stödja unga forskare som kan 
behöva starta i mindre lokala projekt för att sedan skala upp. Medlen 
kan även användas för viss infrastruktur som exempelvis underlättar 
för forskare att rekrytera patienter. Utöver medel för projekt ska pro-
grammet stödja forskarskolan i allmänmedicin inklusive utveckling 
av skolan under de tio åren, därefter bör regeringen ta ställning till 
om stödet ska permanentas. 

I diskussion med olika aktörer framkommer en stor oro för de 
redan begränsade medlen för forskning inom hälso- och sjukvårdens 
område, inräknat även forskningsmedel genom ALF-avtalet, som 
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uppges bli allt svårare att få. Utredningen bedömer att det krävs nya 
medel för den här satsningen för att skapa en stark forskning och 
forskningskultur i primärvården. Satsningen ska inte negativt på-
verka annan medicinsk forskning. Utredningen menar därför att nya 
medel ska tillföras anslaget 3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forsk-
ningsinformation inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitets-
forskning för ett 10-årigt Nationellt program för primärvårdsforskning. 
För att administrera programmet inklusive framtagande av strategisk 
forskningsagenda, samverkansinsatser och insatser för erfarenhets-
utbyte och spridningsinsatser med mera uppskattas 3 årsarbetskraf-
ter krävas, driftskostnaden per årsarbetskraft enligt Vetenskapsrådets 
årsredovisning29 är 2,5 miljoner kronor, det innebär en årlig kostnad 
om 7,5 miljoner kronor. Kostnaden föreslås belasta anslaget 3:3 
Vetenskapsrådet: Förvaltning inom utgiftsområde 16 Utbildning och 
universitetsforskning. 

Tabell 10.3 Nationellt program för primärvårdsforskning 

Visar totalt antal projekt respektive år, för projekt som startar sista 
året behövs fortsatt finansiering projekttiden ut, därav 
utfasningsmedel 2033–2035. Miljoner kronor 

År Antal 
projekt 

som startar 
per år 

Totalt 
antal 

pågående 
projekt 

Antal 
planerings-
projekt för 

nya forskare 

Summa 
projekt, 
á 5 mnkr 

per år 

Summa 
planerings-

stöd 

Summa 
totalt 

2024 20 20  5 100 7,5 107,5 
2025 20 40 5 200 7,5 207,5 
2026 20 60 5 300 7,5 307,5 
2027 20 80 5 400 7,5 407,5 
2028 20 80 5 400 7,5 407,5 
2029 30 90 10 450 15 465 
2030 30 100 10 500 15 515 
2031 30 110 10 550 15 565 
2032 30 120 10 600 15 615 

 
29 Vetenskapsrådet. 2022. Årsredovisning – Vetenskapsrådet 2021. 
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År Antal 
projekt 

som startar 
per år 

Totalt 
antal 

pågående 
projekt 

Antal 
planerings-
projekt för 

nya forskare 

Summa 
projekt, 
á 5 mnkr 

per år 

Summa 
planerings-

stöd 

Summa 
totalt 

2033 30 120 10 600 15 615 
2034 0 90  450  450 
2035 0 60  300  300 
2036 0 30  150  150 

Totalt   250 projekt 
75 planer-

ingsprojekt 5 000 187,5 5 112,5 

Konsekvenser för regioner och kommuner 

Regionernas kliniskt verksamma forskare ges genom programmet 
möjlighet till forskningsmedel riktade specifikt till allmänmedicinsk 
forskning som gynnar utvecklingen av hälso- och sjukvården. 

Det gynnar regioner och kommuner avseende möjligheten till nytt-
jande av de resultat som framkommer av den forskning som program-
met syftar till. Regioner och kommuner gynnas också av ett möjligt 
ökat forskningsintresse hos den kliniskt verksamma personalen. Fler 
forskare i både kommunal och regional primärvård är en möjlig posi-
tiv konsekvens.  

Samtidigt kan programmet innebära att tid behöver tas från ordi-
narie arbete och det är angeläget att kommuner och regioner stöder de 
medarbetare och chefer som engagerar sig. Utredningen har inte be-
räknat vad det kan innebära kostnadsmässigt, men det är enligt utred-
ningen redan ett ansvar för regioner och kommuner och eftersom 
det idag råder en svag forskningskultur i primärvården bör regioner 
och kommuner, inte minst mot bakgrunden av omställningen till 
nära vård, vara angelägna om att stödja medarbetare i primärvården 
och locka dem till forskning och nyttjande av programmet.   
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10.3.10 Bedömningen om universitetssjukvårdsenheter 
i fler regioner 

Konsekvenser och kostnader för staten 

Bedömningen om utveckling av fler universitetssjukvårdsenheter, sär-
skilt inom primärvården, i fler regioner innebär mer jämlika förutsätt-
ningar över landet för forskning, utbildning och utveckling inom 
primärvården, och därmed ett större fokus på evidensbaserad vård, 
vilket är angeläget eftersom primärvården ska vara basen och navet i 
hälso- och sjukvården i den framtida nära vården. 

Universitetssjukvårdens miljöer kännetecknas enligt ALF-avtalet 
av hälso- och sjukvård av hög kvalitet, sjukvårdshuvudmannens ut-
talade uppdrag för forskning och utbildning, innovativ kultur och en 
incitamentsstruktur för kunskapsutveckling. Universitetssjukvården 
ställer särskilda krav på organisationsutformning, vetenskapligt ledar-
skap, infrastruktur och finansiering. För optimalt utnyttjande av resur-
serna för forskning, utbildning och utveckling kan, enligt ALF-avtalet, 
endast begränsade delar av hälso- och sjukvården utgöra universitets-
sjukvård, därför ska regioner och universitet med högt ställda krav på 
kvalitet, komma överens om vilka organisatoriska enheter som ska 
ingå i universitetssjukvården.30 

Att vara universitetssjukvårdsenhet är förenat med kostnader. 
Det kräver bland annat representanter (minst docent med förenad 
anställning) med ansvar för forsknings-, utbildnings- och utveck-
lingsfrågor (FoUU-frågor) i ledningen och erfarna handledare. Det 
ska finnas doktorander och möjlighet till forskningstid för persona-
len inom de yrkeskategorier i verksamheten som är forskare. Det ska 
finnas tillgång till adekvat infrastruktur för forskning och utbildning 
samt tid till utvecklingsarbete i hälso- och sjukvården och arbete 
med innovationer med mera, se bilaga 5 om miniminivåer. I de sju 
regioner som omfattas av ALF-avtalet finns universitetssjukvårds-
enheter inom primärvård och allmänmedicin. De är oftast en enhet i 
form av en centrumbildning med flera vårdcentraler anslutna. Därut-
över finns universitetssjukvårdsenheter inom primärvård och allmän-
medicin i två av de regioner som har satellitort för läkarutbildningen, 

 
30 Staten, Stockholms läns landsting, Landstinget i Uppsala län, Landstinget i Östergötland, Skåne 
läns landsting, Västra Götalands läns landsting, Örebro läns landsting och Västerbottens läns 
landsting. 2014. Avtal om samarbete mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om 
utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården. Avtalet trädde i kraft 
1 januari 2015. 
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även dessa i form av centrumbildning. Totalt finns omkring 300 uni-
versitetssjukvårdsenheter i dag. Utredningen menar att eftersom pri-
märvården ska vara basen och navet för hälso- och sjukvården måste 
primärvården ligga i framkant avseende kunskapsutvecklingen, forsk-
ningskulturen stärkas och primärvården bör erbjuda goda forsknings- 
och utbildningsmiljöer och tid för utveckling av hälso- och sjukvård. 

För att stödja en utveckling av fler regioner med universitetssjuk-
vårdsenheter inom främst primärvården menar utredningen att ALF-
avtalet behöver utökas. Detta kan stödja utvecklingen av akademiser-
ingen i dessa regioner så att verksamheter kan utvecklas och uppfylla 
de miniminivåer som krävs för att kunna utses till universitets-
sjukvårdsenhet. Enligt det nationella ALF-avtalet är det begränsade 
medel avsatta för universitetssjukvård och de behöver därför utökas 
för att stödja omställningen till en god och nära vård. 

Utredningen konstaterar att om det ska finnas en universitetssjuk-
vårdsenhet inom allmänmedicin och primärvård i varje region behövs 
ytterligare tolv sådana enheter. Utredningen menar att fokus behöver 
ligga på primärvård som har en svag forsknings- och utvecklingskultur 
som behöver stärkas i hela landet. Det kan dock behövas även inom 
den specialiserade vården eftersom nära vård omfattar hela hälso- och 
sjukvården. Med ALF-medel kan både forskningstjänster, infrastruk-
tur och forskningsprojekt finansieras. 

Det är svårt för utredningen att lämna en exakt beräkning av kost-
naderna för det stöd som krävs för att bygga upp en verksamhet så 
att den klarar att leva upp till de miniminivåer som krävs. Men en 
mycket förenklad uppskattning kan ges genom att utifrån de cirka 
300 universitetssjukvårdsenheter som i dag finns, räkna på hur mycket 
av forsknings-ALF-medlen, som uppgår till cirka 1,9 miljarder, som 
skulle fördelas per universitetssjukvårdsenhet (det blir då inräknat 
investeringar i infrastruktur liksom de forskningsmedel som för-
delas till andra än forskare vid USVE med mera). Med en sådan enkel 
beräkning skulle det innebära cirka 6,3 miljoner kronor per USVE 
per år. För att uppnå USVE-status för en enhet i primärvården i tolv 
ytterligare regioner skulle det innebära en kostnad om totalt cirka 
76 miljoner kronor per år till ALF-avtalet. Utredningen föreslår att 
ALF-avtalet utökas med 76 miljoner kronor årligen för ändamålet 
som belastas anslaget 2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forsk-
ning, inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning. 
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Till detta kommer de kostnader som respektive region får för att 
stödja verksamheten, se nedan. 

Konsekvenser för regionerna 

Regionerna bör i samverkan med universitetet och ALF-regionen 
stödja utvecklingen av universitetssjukvårdsenheter inom primär-
vården och ta fram en strategi för en sådan utveckling i samverkan 
med universitetet. Det kräver insatser när det gäller; FoUU-miljöer, 
infrastruktur och möjliggörande av tid för FoUU-arbete. Det gäller 
även att ge stöd för fler forskare med utgångspunkt i en handlings-
plan som stöder utvecklingen från student till docent. Ett sådant 
arbete och stöd är behäftat med kostnader för regionen, även om 
visst stöd kan ges genom det regionala ALF-avtalet. Utredningen sak-
nar uppgifter för att beräkna dessa kostnader. Se också utredningens 
bedömning om att regioner och kommuner bör stärka strukturer 
och miljöer för forskning i kapitel 6, avsnitt 6.4.11. 

En konsekvens av arbetet är det som bedömningen syftar till; att 
det i varje region ska finnas minst en USVE inom primärvård. Det inne-
bär lika villkor och förutsättningar för vårdens medarbetare i primär-
vården i varje region, att bedriva forskning, utbildning och utveck-
ling av hälso- och sjukvården med ett stort fokus på evidensbaserad 
vård. Det är angeläget för en nära vård där primärvården är basen och 
navet för hälso- och sjukvården. I USVE sker arbetet i samverkan 
med flera aktörer, inte minst samverkan med patient- och närstående-
företrädare. I förlängningen utvecklas hela primärvården utifrån ny 
kunskap eftersom USVE också har till uppgift att sprida innovationer 
och ny kunskap, vilket ger ett större fokus på evidensbaserad vård som 
i förlängningen gynnar patienter och invånare. 

10.4 Konsekvenser för företag  

10.4.1 Förslagen om utökad vårdgaranti 

De företag som berörs av förslaget om en utökad vårdgaranti är huvud-
sakligen privata vårdgivare som genomför hälso- och sjukvård på regio-
nernas uppdrag. 
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Privata vårdgivare kommer att omfattas av den utökade uppfölj-
ningen som staten behöver säkerställa för att kunna följa upp vård-
garantins efterlevnad. Det kan komma att innebära ökade kostnader för 
de privata vårdgivarna om de behöver nya system, på liknande sätt som 
diskuteras när det gäller regionerna. Det är viktigt att privata vård-
givare ingår i uppföljningen. Ökade krav på registrering och uppfölj-
ning skulle kunna försämra vissa privata vårdgivares möjligheter att 
utföra vård för regionen om regionen ställer högre krav på registrer-
ing. Det kan tänkas vara särskilt svårt för mindre privata vårdgivare att 
leva upp till nya krav om registrering och uppföljning. 

Redan i dag är privata vårdgivare viktiga aktörer i många delar av 
landet och inom många vårdområden för att kunna erbjuda patienterna 
den vård som de behöver. Det är regionens ansvar att planera och säker-
ställa att den samlade kapaciteten i regionen motsvarar befolk-
ningens behov, men privata vårdgivare kan vara en viktig del av den 
planen. Större privata vårdgivare kan tänkas ha en fördel när det gäller 
att delta i upphandlingar och sluta avtal med regioner. Det gäller dock 
i så fall redan i dag, men det är sannolikt att mängden upphandlad vård 
kommer att behöva öka för att regionerna ska nå balans mellan inflöde 
och utflöde.  

Privata vårdgivare som har avtal med en region kommer sannolikt 
att påverkas av de nya krav som den föreslagna vårdgarantin innebär 
genom att regionen ställer krav på dem att hålla de tidsgränser som 
anges i vårdgarantin. Även privata vårdgivare kan därför behöva ändra 
arbetssätt eller planera om för att klara de krav som ställs. När nya 
avtal skrivs finns det möjligheter för diskussion och förhandling om 
eventuell förändrad ersättning till följd av lagändringarna, om så 
anses vara motiverat. 

10.4.2 Förslagen och bedömningarna för en nära och 
tillgänglig vård och för barn och ungas psykiska hälsa 

De företag som utredningen kan se berörs av förslaget om att patienten 
ska få informationen samlat och digitalt i den mån det är relevant för 
patienten att få information på det sättet kommer dels att vara privata 
vårdgivare som genomför hälso- och sjukvård på kommuners och 
regioners uppdrag, dels är det företag som tillhandahåller digitala 
tjänster och it-stöd till kommuner, regioner och vårdgivare. Redan 
i dag upphandlar regioner och kommuner digitala tjänster och it-stöd 
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och privata vårdgivare knyter avtal med it-företagen som kan leverera 
de digitala tjänster och it-stöd vårdgivaren behöver eller vill ha. Bero-
ende på hur regioner och kommuner väljer att samverka för att upp-
fylla kravet kan det påverka de företag som kan tillhandahålla digitala 
tjänster och it-stöd till kommuner, regioner och vårdgivare. Samver-
kar kommuner och regioner vid upphandling av digitala tjänster och 
it-stöd så kan kravställningen se annorlunda ut jämfört med om var 
och en för sig kravställer en upphandling av de digitala tjänster och it-
stöd som eventuellt kan behöva utvecklas för att uppfylla kravet. 
Beroende på hur kravställning för utveckling av digitala tjänster kom-
mer att se ut skulle konkurrensen mellan stora och små företag inom 
it-branschen kunna påverkas olika.  

De företag som utredningen kan se berörs av förslaget om att 
samråda med patienten om tidpunkt för vård är privata vårdgivare. 
De privata vårdgivarna kommer liksom andra vårdgivare påverkas 
positivt av att färre patienter rimligen behöver höra av sig för att avboka 
eller omboka den valda tidpunkten för vård. Förslaget kan minska 
vårdgivarens administrativa belastning vad gäller av om- och avbok-
ningar av vård. 

De företag som kan beröras av bedömningarna om riktade statliga 
medel för att ta fram nya arbetssätt för samverkan mellan primärvården, 
BUP och elevhälsan kopplat till arbetet med En väg in respektive nya 
konsultativa arbetssätt för att stärka primärvården är de företag som 
utför hälso- och sjukvård på regionernas, kommunernas eller skol-
huvudmännens uppdrag. Bedömningarna innebär att det är frivilligt 
att ansöka om medel och att delta. Bedömningarna gör ingen skillnad 
på om det är offentligt driven vård eller vård driven av privat vårdgivare. 
De eventuella kostnader som skulle uppstå hos företagen kommer att 
ersättas genom de statliga medlen. Avsikten med utredningens bedöm-
ningar är att det ska kunna bli positiva effekter exempelvis i form av 
effektivisering och ökad kvalitet i vården för berörda vårdgivare oav-
sett om driftsformen är i offentlig eller privat regi. 

10.4.3 Bedömningarna avseende nära vård med forskning, 
utbildning och utveckling 

Bedömningarna om regionaliserad läkarutbildning kan innebära en 
viss positiv påverkan på företag i de kommuner där satelliterna till 
universiteten placeras, såsom handel och service, möjligen även bo-
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stadsföretag eftersom de studenter som befinner sig på orten kan 
behöva bostad. För bedömningar om forsknings- och utvecklingspro-
gram kan det möjligen finnas möjligheter för företag att dra nytta av 
de resultat som framkommer av forsknings- och utvecklingsarbete. 

10.5 Konsekvenser för patienter och befolkning 

Utredningen har med lämnade förslag och bedömningar strävat efter 
att stärka patientens ställning i vården. De förslag och bedömningar 
som utredningen lämnar bidrar till bättre förutsättningar för att 
patienten ska uppleva en mer tillgänglig vård där kontinuiteten är hög 
och patienten görs mer delaktig i sin vård. Förslagen och bedöm-
ningarna innebär inga kostnadsökningar för patienter och befolkning. 
De kostnader som förslagen och bedömningarna medför för de offent-
liga finanserna behöver ses i ljuset av de nyttor som förslagen och 
bedömningarna syftar till att skapa för patienter och befolkning. 

10.5.1 Förslagen om utökad vårdgaranti 

Utredningen menar att en lagstadgad vårdgaranti har ett betydande 
värde för patienter och befolkning genom att den ger konkreta gränser 
som tydliggör för patienten när hen senast ska få vård. Förslagen om 
en utökad vårdgaranti syftar till att utforma en vårdgaranti som är så 
ändamålsenlig som möjligt. Utredningen har strävat efter att utöka 
vårdgarantin så att den omfattar en större del av vården, och blir mer 
relevant för fler patienter, inte minst personer med kroniska sjuk-
domar. På så vis är det möjligt för fler patienter än i dag att få vård 
snabbare – nämligen de som i dag väntar längre än de föreslagna tids-
gränserna på vård som i dag inte omfattas av vårdgarantin – eftersom 
vården omfattas av en bortre tidsgräns. I delar innebär förslaget också 
en skärpt tidsgräns för när vården som senast ska ges. Det bör inne-
bära att många patienter får viss vård snabbare än vad de får i dag. 
Kortare väntan har ett stort värde för patienter, eftersom väntan kan 
påverka personens livssituation betydligt, både när det gäller värk, oro 
och stress. Långa väntetider kan också innebära en patientsäkerhets-
risk. Utredningen ser också ett stort värde för patienter och befolk-
ning att information om tidpunkt för vården ska ges i ett tidigt skede. 
Att veta när vården ska ges har stor potential i att minska oro och stress 
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samt att förbättra patientens och närståendes planering för kommande 
vårdtillfälle.  

10.5.2 Förslagen och bedömningarna för en nära och 
tillgänglig vård och för barn och ungas psykiska hälsa 

Förslaget om att information ska ges samlat och digitalt och förslaget 
om att val av tidpunkten för vården ska ske i samråd med patienten 
innebär att patienters och befolkningens ställning stärks eftersom de 
får en bättre tillgång till relevant information. Om patienter ges 
möjlighet att påverka tidpunkten för vård innan tidpunkten för vård 
väljs kommer patienten att bli mer delaktig i vården som planeras och 
vården kommer att bättre kunna anpassa tidpunkten för vård efter 
patientens önskemål.  

Bedömningarna om riktade statliga medel för att ta fram nya arbets-
sätt för samverkan mellan primärvården, BUP och elevhälsan kopplat 
till arbetet med En väg in respektive nya konsultativa arbetssätt för att 
stärka primärvården syftar till att öka samverkan och skapa mer 
sammanhållna vårdkedjor mellan olika vårdnivåer och vårdaktörer, 
en sömlös vård. En stärkt sammanhållen vårdkedja och en tydligare 
ingång till hälso- och sjukvården för patienterna och befolkningen bör 
öka förutsättningarna för att de ska kunna få tillgång till tidiga och 
sammanhängande insatser och ett minskat bollande av patienter mellan 
olika vårdgivare. 

Detta kan i sin tur skapa en större tillit och trygghet i kontakt med 
vården. Vet individen dessutom vem hen kan kontakta för vilka frågor 
och när det går att komma i kontakt med önskad person i vården finns 
ännu större förutsättningar för att patienter och befolkning känner 
trygghet och tillit till vården och att de upplever vården mer tillgänglig. 
En välinformerad patient har större förutsättningar att kunna vara 
autonom och att kunna ta visst ansvar för sin egen vård när den kan 
och vill utifrån sina förutsättningar.   
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10.5.3 Bedömningarna avseende nära vård med forskning, 
utbildning och utveckling 

Förslagen inom nära vård med forskning, utbildning och utveckling 
syftar till att bidra till en över hela landet jämnare och bättre kompe-
tensförsörjning, kunskapsutveckling och utveckling av hälso- och sjuk-
vården med fokus på primärvården. 

För patienter och befolkning innebär det i förlängningen en mer 
jämlik vård med större möjligheter till en tillgänglig primärvård med 
kontinuitet och fast läkarkontakt, tillit till att det kontinuerligt bedrivs 
aktiv forskning och utveckling som innebär att vården ständigt utveck-
las och är baserad på aktuell kunskap, vilket gynnar patienternas och 
befolkningens hälsa. 

10.6 Konsekvenser för regional jämlikhet 

10.6.1 Förslagen om utökad vårdgaranti 

Utredningen har i kapitel 4, avsnitt 4.3, framfört att en vårdgaranti med 
tydliga tidsgränser för när vård senast ska ges bland annat fyller ett syfte 
genom att ge regionerna ramar för hur hälso- och sjukvården behöver 
dimensioneras och resurssättas. Därmed ökar också förutsättningarna 
för regional likvärdighet eftersom de bortre gränserna är desamma i 
hela landet.  

Vårdgarantin reglerar inte att vård ska ges eller hur den beslutade 
vården ska genomföras. Regionerna har valt att organisera hälso- och 
sjukvården på olika sätt och regionerna har olika utgångspunkter när 
det gäller exempelvis geografiska avstånd, befolkningsstruktur, till-
gång till privata vårdgivare och bemanning. Alla regioner är ålagda 
att följa lagstiftningen och ska efterleva de tidsgränser som anges i 
vårdgarantin, men även framöver är det sannolikt att hälso- och sjuk-
vården kommer att bedrivas på olika sätt i olika regioner. Det kan ex-
empelvis handla om att två personer med samma åkomma får sin vård 
inom olika verksamheter beroende på vilken region hen bor i. Det 
finns dock annan reglering som ställer krav på att vården bland annat 
ska vara av god kvalitet, bedrivas patientsäkert samt utgå från veten-
skap och beprövad erfarenhet (se exempelvis 5 kap. 1 § HSL samt 3 
och 6 kap. PSL). 
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10.6.2 Förslagen och bedömningarna för en nära och 
tillgänglig vård och för barn och ungas psykiska hälsa 

Utredningens föreslagna regleringar om utökat informationskrav och 
att informationen ska lämnas samlat och digitalt innebär en ökad tyd-
lighet kring vilken slags information som ska lämnas till patienter 
och att relevant information ska ges samlat och digitalt oavsett var 
patienten bor i landet. I dag ser det olika ut om patienten kan få in-
formation digitalt från vårdgivare beroende på vilka krav regioner 
och kommuner ställer på vårdgivares digitala kommunikation och 
beroende på om vårdgivaren som patienten besöker har valt att till-
handahålla informationen digitalt eller ej. Med förslaget kommer 
patienten som vill få informationen samlat och digitalt att kunna få 
det oavsett vilken region, kommun eller vårdgivare patienten besöker. 

Förslaget om att samråda med patienten om tidpunkt för vård 
innebär att alla patienter i hela landet ska ges möjlighet att utifrån 
sina förutsättningar vara delaktiga vid val av tidpunkt för vårdbesök. 
Utredningen menar att samråd av tidpunkt för vård kan vara av sär-
skild betydelse för patienter som bor i glesbygd, där avstånden är 
större, eftersom det kan medföra ökade möjligheter att planera vården 
och exempelvis kunna lägga flera vårdbesök på samma dag. 

Bedömningen om riktade statliga medel för nya konsultativa arbets-
sätt för att stärka primärvården innebär en möjlighet för vårdverksam-
heter i alla regioner och kommuner att ansöka om statsbidrag. På mot-
svarande sätt innebär bedömningen om att ta fram nya arbetssätt för 
samverkan mellan primärvården, BUP och elevhälsan kopplat till 
arbetet med En väg in en möjlighet för elevhälsan oavsett huvudman 
och vårdverksamheter i alla kommuner och regioner att ansöka om 
medel. Eftersom det är frivilligt att ansöka om medel så kommer den 
regionala spridningen av de riktade medlen påverkas av de olika verk-
samheternas förutsättningar och intresse för att ansöka om medel. 
Utredningen föreslår att det statliga stödet ska vara flerårigt. Med ett 
flerårigt statsbidrag skapas mer jämlika förutsättningar att ta del av 
medlen för verksamheter, regioner och kommuner som kommit olika 
långt i utvecklingsarbetet och därmed behöver olika lång tid på sig att 
skapa goda förutsättningar för utvecklingsarbetet innan en ansökan 
om statsbidrag görs. Målet är att de framtagna arbetssätten ska spridas 
och implementeras inom och mellan regioner och kommuner. 
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10.6.3 Bedömningarna avseende nära vård med forskning, 
utbildning och utveckling 

Bedömningarna om en regionaliserad läkarutbildning syftar till en jäm-
nare kompetensförsörjning avseende läkare över landet. De resultat 
som visats av en regionaliserad läkarutbildning visar på goda effekter 
för kompetensförsörjningen avseende läkare eftersom studenterna 
efter läkarexamen i hög utsträckning stannar på studieorten. Där-
med får en regionaliserad läkarutbildning en positiv effekt avseende 
regional jämlikhet. 

Bedömningen om utveckling av fler universitetssjukvårdsenheter, 
särskilt i primärvården, i fler regioner innebär mer jämlika förutsätt-
ningar i varje region över landet för forskning, utbildning och utveck-
ling inom primärvården, och därmed ett större fokus på evidensbaserad 
vård. Det innebär en positiv effekt för regional jämlikhet. Universitets-
sjukvårdsenheter har också till uppgift att sprida resultatet av sitt forsk-
nings- och utvecklingsarbete samt delta i utformning av kunskaps-
stöd. Även detta kan i förlängningen bidra till spridning av kunskap 
om nya metoder och arbetssätt över landet och därmed till regional 
jämlikhet i den vård som ges. 

10.7 Konsekvenser för socioekonomisk jämlikhet, 
jämställdhet och barn och unga 

10.7.1 Förslagen om utökad vårdgaranti 

Förslagen om en utökad vårdgaranti har inte några direkta effekter på 
socioekonomisk jämlikhet, jämställdhet eller barn och unga. Utred-
ningen föreslår inte någon differentiering i vårdgarantin, det vill säga 
att exempelvis barn och unga eller något särskilt vårdområde ska 
följa en särskilt utformad vårdgaranti. I stället är vårdgarantin en bred 
garanti som gäller likadant för alla – oavsett ålder och hälsoproblem. 

Även om vårdgarantin inte har några direkta effekter i ovan nämna 
perspektiv menar utredningen samtidigt att en tydlig reglering om 
yttersta tidsgränser är något som kan främja jämlikhet och jämställd-
het. När det finns tydliga regler om vad som gäller minskar risken 
att irrelevanta faktorer påverkar när vården ges, exempelvis möjlig-
het till påtryckningar. För att den främjande effekten ska slå igenom 
praktiskt krävs dock bland annat att regleringen är lätt att förstå för, 
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och känd i, hela befolkningen. Utredningen menar att både dagens 
vårdgaranti och förslagen om en utökad vårdgaranti är förhållandevis 
lättförståelig. Att den gäller likadant för alla, utan differentiering, är 
en faktor som bidrar i den riktningen. Däremot behöver kännedomen 
och kunskapen om vårdgarantin förbättras. Utredningen lämnade i sitt 
delbetänkande ett förslag om ett uppdrag till Socialstyrelsen att 
ansvara för kunskapshöjande insatser för både befolkning och hälso- 
och sjukvårdens aktörer, med målsättningen att öka kunskapen om 
vårdgarantin och valmöjligheter.31 Fram till utredningens föreslagna 
ikraftträdandedatum 2025 för förslagen om en utökad vårdgaranti är 
det viktigt att informationsinsatser genomförs.  

10.7.2 Förslagen och bedömningarna för en nära och 
tillgänglig vård och för barn och ungas psykiska hälsa 

Förslaget om att patienten ska få informationen samlat och digitalt i 
den mån det är relevant för patienten att få information på det sättet har 
inte några direkta effekter på socioekonomisk jämlikhet, jämställdhet 
eller barn och unga. Redan nu ska den information som lämnas 
anpassas efter vad som är relevant i det enskilda fallet. Informationen 
ska även anpassas till mottagarens ålder, mognad, erfarenhet, språk-
liga bakgrund och andra individuella förutsättningar. Med utred-
ningens föreslagna regleringar om utökat informationskrav och att 
informationen ska lämnas samlat och digitalt blir det tydligare för alla 
vilken slags information som ska finnas att ta del av och att relevant 
information ska finnas samlat och digitalt för patienter oavsett bak-
grund. Förslagen skulle kunna främja socioekonomisk jämlikhet. 
Resursstarka individer har många gånger bättre förutsättningar för att 
söka reda på den för individen relevanta skriftliga informationen så 
som exempelvis kontaktuppgifter till vården, vem som är ens namn-
givna fasta vårdkontakt eller fasta läkarkontakt. Med förslaget stärks 
möjligheten för alla patienter oavsett socioekonomisk bakgrund att 
kunna ta del av information samlat och digitalt i den mån det är rele-
vant för patienten att få information på det sättet. Detta kan under-
lätta och stödja patienter med att samordna och sortera information 
från vården framför allt för den som annars upplever det svårt att 
hitta och samla ihop relevant information om sin egen vård och sina 

 
31 SOU 2021:59. Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan, s. 184.  
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vårdkontakter. För patienten som inte vill eller där det inte är relevant 
att ta del av informationen digitalt behöver inte heller informationen 
lämnas digitalt utan kan ges på annat sätt skriftligen. Fortfarande 
gäller att den som ger informationen ska så långt som möjligt försäkra 
sig om att mottagaren har förstått innehållet i och betydelsen av den 
lämnade informationen. 

Förslaget om att samråda med patienten om tidpunkt för vård 
kan främja socioekonomisk jämlikhet eftersom förslaget innebär att 
patienten blir mer delaktig i att påverka tidpunkten för vård utifrån 
sina förutsättningar och möjligheter. 

Bedömningarna om riktade statliga medel för att ta fram nya arbets-
sätt för samverkan mellan primärvården, BUP och elevhälsan kopplat 
till arbetet med En väg in respektive nya konsultativa arbetssätt för att 
stärka primärvården ger i sig inga direkta effekter på socioekono-
misk jämlikhet eller jämställdhet. Båda bedömningarna syftar till att 
främja samverkan mellan olika vårdnivåer och vårdaktörer. En stärkt 
sammanhållen vårdkedja och en tydligare ingång till hälso- och sjuk-
vården kan öka den socioekonomiska jämlikheten och jämställd-
heten i vården då det kan leda till ökade förutsättningar för att alla 
individer får tillgång till likvärdig vård. Bedömningen avseende sam-
verkan mellan primärvården, BUP och elevhälsan kopplat till arbetet 
med En väg in syftar till att öka barn och ungas förutsättningar till 
att få tillgång till vård och stöd vid psykisk ohälsa. Eftersom i stort 
sett alla barn och unga tillbringar mycket tid i skolan är skolan en 
viktig aktör för att fånga upp psykisk ohälsa hos barn och unga i ett 
tidigt skede. En bättre samverkan mellan primärvården, BUP och 
elevhälsan ökar därför förutsättningarna för att barn och unga får en 
mer jämlik och likvärdig vård oavsett om barnet lever med vårdnads-
havare som är socioekonomiskt resursstarka eller inte. 

10.7.3 Bedömningarna avseende nära vård med forskning, 
utbildning och utveckling 

Utredningens bedömning om 10-åriga forsknings- och utvecklings-
program inom nära vård och allmänmedicin och bildande av univer-
sitetssjukvårdsenheter i fler regioner inom primärvården ger förut-
sättningar för framtagande av ny kunskap om nya arbetssätt och 
metoder samt en mer evidensbaserad vård. 
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I den forskning och utveckling som bedrivs är det angeläget att det 
finns fokus på frågor som rör socioekonomisk jämlikhet, jämställdhet 
och barn och unga, liksom även andra grupper såsom personer med 
funktionsnedsättning, äldre och multisjuka med flera. Med spridning 
av den kunskap som tas fram till vården över hela landet kan den 
komma olika socioekonomiska grupper, kvinnor och män, flickor och 
pojkar till del. 

10.8 Konsekvenser för den personliga integriteten 

10.8.1 Förslaget om information samlat och digitalt i den 
mån det är relevant för patienten att få information 
på det sättet 

Utredningen har i kapitel 5, avsnitt 5.5.1 redovisat skälen till förslaget. 
I detta avsnitt redovisas vilken rättslig grund det finns för behandlingen 
av personuppgifter och det görs en analys över vilka konsekvenser för-
slaget kan ha för den personliga integriteten. 

Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter 

Personuppgifter kommer att behandlas på flera sätt 

Om utredningens förslag om ett krav på att ge patienten information 
samlat och digitalt i den mån det är relevant för patienten att få 
information på det sättet införs innebär det att personuppgifter om 
hälsa kommer att behandlas.  

Som utredningen redogör för i kapitel 12, avsnitt 12.1 kan det före-
slagna kravet till exempel uppfyllas genom att relevant information 
lämnas ut till patienten genom att informationen överförs till en webb-
plats eller mobil applikation som patienten har tillgång till genom 
säker inloggning med sin e-legitimation. På den digitala tjänsten sam-
las sedan den relevanta informationen på ett lättillgängligt och lätt-
överskådligt sätt. Utredningen gör bedömningen att den typen av in-
formationslämnande som beskrivs i exemplet utgör utlämnade på 
medium för automatiserad behandling enligt 5 kap. 6 § patientdata-
lagen (2008:355), PDL. Utlämnande på medium för automatiserad 
behandling innebär, förenklat uttryckt, elektroniskt utlämnande utan 
möjlighet för mottagaren att själv bereda sig tillgång till uppgifterna 
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till exempel genom filöverföring från ett datorsystem till ett annat. 
Vid denna typ av utlämnande fattas ett beslut om överföring av den 
som lämnar ut uppgifterna. Innan utlämnandet ska det i varje enskilt 
fall göras en bedömning av om uppgifterna kan lämnas ut eller om 
exempelvis sekretessbestämmelser utgör hinder för utlämnande.32 

Det föreslagna kravet medför alltså behandling av personuppgif-
ter i form av bland annat organisering, strukturering, lagring och ut-
lämnande genom överföring (se artikel 4.2 dataskyddsförordningen33). 
Det är vårdgivaren som är personuppgiftsansvarig för den behand-
ling av personuppgifter som vårdgivaren utför. I en region och en 
kommun är varje myndighet som bedriver hälso- och sjukvård per-
sonuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som myn-
digheten utför. (2 kap. 6 § första stycket PDL) 

Behandlingen har stöd i dataskyddsförordningen och patientdatalagen 

För att en behandling av personuppgifter ska vara tillåten, behöver 
den stödja sig på minst en av de rättsliga grunder som räknas upp i 
artikel 6.1 dataskyddsförordningen. Den rättsliga grunden för att myn-
digheter ska få behandla personuppgifter är i regel att behandlingen är 
nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse (artikel 6.1 e 
dataskyddsförordningen) men även andra rättsliga grunder kan sam-
tidigt vara tillämpliga.34 

Regeringen har ansett att sådan verksamhet som en statlig eller 
kommunal myndighet bedriver inom ramen för sin befogenhet är ett 
allmänt intresse.35 Av skäl 45 till dataskyddsförordningen följer att all-
mänintresset inbegriper hälso- och sjukvårdsändamål, folkhälsa, socialt 
skydd och förvaltning av hälso- och sjukvårdstjänster.  

De uppgifter av allmänt intresse som utförs i syfte att utföra ett 
uttryckligt uppdrag eller till följd av ett åliggande måste enligt reger-
ingen anses vara av denna karaktär oavsett om de faktiskt utförs i 
myndighetens egen regi eller om de genom utkontraktering eller entre-
prenad utförs av någon annan. Det innebär enligt regeringen att när 
en juridisk eller fysisk person, på uppdrag av en kommunal eller 

 
32 Prop. 2007/08:126. Patientdatalag m.m., s. 77. 
33 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). 
34 Prop. 2017/18:105. Ny dataskyddslag, s. 57. 
35 Prop. 2017/18:105. Ny dataskyddslag, s. 56–57. 
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statlig myndighet, utför en förvaltningsuppgift som åligger kommu-
nen eller myndigheten, bör alltså även den privata utföraren, entre-
prenören eller det kommunala bolaget anses utföra en uppgift av all-
mänt intresse. Ett privaträttsligt organ som fullgör ett uppdrag från 
en myndighet avseende en sådan uppgift som är fastställd i författ-
ning, regeringsbeslut eller kommunalt beslut i fullmäktige kan där-
för vidta nödvändiga behandlingsåtgärder på samma rättsliga grund 
som om myndigheten själv utfört uppgiften, det vill säga med stöd 
av artikel 6.1 e dataskyddsförordningen.36 Enligt utredningens bedöm-
ning medför detta att för det fall vårdgivaren väljer att ge patienten 
information samlat och digitalt i enlighet med det föreslagna kravet 
genom en digital tjänst som tillhandahålls av ett privat företag kan det 
företaget i sin egenskap av personuppgiftsbiträde (se artikel 4.8 data-
skyddsförordningen) behandla personuppgifterna på samma grund 
som vårdgivaren.  

Den behandling av personuppgifter som sker inom hälso- och sjuk-
vården genom insamling, dokumentation och lagring i patientjournal 
har stöd i ändamålsbestämmelsen i 2 kap. 4 § 1 och 2 samt 3 kap. 
patientdatalagen om skyldigheten att dokumentera i patientjournal. 
Detta bygger i sin tur, enligt utredningens och tidigare utredningars 
bedömning,37 på i vart fall den rättsliga grunden rättslig förpliktelse 
(artikel 6.1 c dataskyddsförordningen). 

Av 2 kap. 5 § patientdatalagen följer att personuppgifter som be-
handlas för ändamål som anges i 4 § samma lag också får behandlas 
för att fullgöra uppgiftslämnande som sker i överensstämmelse med 
lag eller förordning. Behandling av personuppgifter för att fullgöra upp-
giftslämnande som sker i överensstämmelse med lag eller förordning 
enligt 2 kap. 5 § patientdatalagen utgör en rättslig förpliktelse (arti-
kel 6.1 c dataskyddsförordningen) om det sker på grund av en upp-
giftsskyldighet.38 Utredningens bedömning är att förslaget om ett krav 
på att ge patienten information samlat och digitalt utgör en rättslig för-
pliktelse, vilket innebär att den behandling av personuppgifter som 
sker genom utlämnandet av patientuppgifter sker i enlighet med arti-
kel 6.1 c dataskyddsförordningen. 

 
36 Prop. 2017/18:105. Ny dataskyddslag, s. 58. 
37 Jfr Socialdataskyddsutredningens bedömning SOU 2017:66. Dataskydd inom Socialdeparte-
mentets verksamhetsområde – en anpassning till EU:s dataskyddsförordning, s. 326. 
38 SOU 2017:66. Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde – en anpassning till 
EU:s dataskyddsförordning, s. 326. 
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Utredningen gör bedömningen att det går att uppfylla det före-
slagna kravet på flera sätt. Den personuppgiftsansvarige måste i varje 
fall se till att behandlingen av personuppgifterna är förenlig med gäl-
lande reglering. 

Det finns stöd för att behandla känsliga personuppgifter 

Personuppgifter om hälsa räknas som känsliga personuppgifter (arti-
kel 9.1 dataskyddsförordningen). Känsliga personuppgifter får be-
handlas om det är nödvändigt av skäl som hör samman med bland 
annat medicinska diagnoser, tillhandahållande av hälso- och sjuk-
vård, behandling eller förvaltning av hälso- och sjukvårdstjänster och 
social omsorg och av deras system (artikel 9.2 h dataskyddsförord-
ningen). Behandlingen måste dock ske på grundval av unionsrätten 
eller medlemsstaternas nationella rätt eller enligt avtal med yrkesverk-
samma på hälsoområdet. Behandlingen förutsätter dessutom att upp-
gifterna behandlas av eller under ansvar av en person som omfattas 
av tystnadsplikt. (Artikel 9.2 h samt 9.3 dataskyddsförordningen.) 
Uppräkningen i artikel 9.2 h dataskyddsförordningen lär i praktiken 
täcka nästan all behandling av känsliga personuppgifter som före-
kommer inom hälso- och sjukvårdsområdet.39 Utredningen gör be-
dömningen att förslaget om krav på att patienten ska få information 
samlat och digitalt i den mån det är relevant är en sådan typ av be-
handling som har stöd i artikel 9.2 h dataskyddsförordningen och 
3 kap. 5 § lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s 
dataskyddsförordning, dataskyddslagen. 

Inom hälso- och sjukvården gäller som regel tystnadsplikt, både i 
den offentliga och i den privata sektorn (25 kap. 1 § offentlighet- och 
sekretesslagen [2009:400], OSL, och 6 kap. 12–16 §§ PSL). I regel 
råder sekretess för den typ av personuppgifter som förkommer inom 
hälso- och sjukvård (25 kap. 1 § OSL). Det innebär att kravet på 
tystnadsplikt som följer av artikel 9.3 dataskyddsförordningen är 
uppfyllt. 

 
39 Öman, S. Dataskyddsförordningen (GDPR) m.m. – En kommentar (1 juli 2021, Version 2, 
JUNO), kommentaren till artikel 9. 
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Risker för den personliga integriteten 

Utredningen föreslår att det införs ett krav på att patienter ska få 
information samlat och digitalt i den mån det är relevant för patienten 
att få information på det sättet. Att det införs ett sådant krav innebär 
som redogörs för ovan att känsliga personuppgifter kommer att 
behandlas. Förslaget anger dock inte vilka dessa personuppgifter är 
utan det ska anpassas efter vad som är relevant i det enskilda fallet. 
Förslaget möjliggör således inte behandling av andra kategorier av 
personuppgifter än vad som redan i dag behandlas inom hälso- och 
sjukvården. Utredningen gör bedömningen att samtliga uppgifter som 
ska lämnas ut till patienten redan kommer att behandlas i patientens 
journal eftersom en journal ska innehålla de uppgifter som behövs 
för en god och säker vård av patienten (se 3 kap. 6 § PDL) och det 
föreslagna kravet handlar om på vilket sätt patienten ska få informa-
tion om sin vård.  

Förslaget innebär att patienten kommer att ha tillgång till person-
uppgifter om sig själv. Utredningen kan konstatera att även om det 
inte är ett krav att ge enskilda direktåtkomst till sin journal (se 5 kap. 
5 § PDL) har många patienter redan i dag tillgång till i vart fall delar 
av sin journal digitalt via 1177 Vårdguiden. Patienter har således i 
många fall redan direktåtkomst till personuppgifter om sig själv. 

Förslaget ger inte andra än dem som redan i dag har rätt att ta del 
av patientens personuppgifter, det vill säga patienten och vårdpersona-
len (12 kap. 1 § OSL och 4 kap 1 § PDL), åtkomst till uppgifterna. 
Förslaget innebär inte heller att fler individers personuppgifter kom-
mer att registreras eftersom det endast är patienter som ska få infor-
mation samlat och digitalt och patienternas personuppgifter ska som 
sagt redan behandlas i patientjournalen. Utredningens förslag kan dock 
medföra att personuppgifter lagras på fler ställen än i patientjournalen. 
Det innebär i sig en ökad risk för den enskildes personliga integritet 
eftersom det finns en ökad risk för att andra får obehörig tillgång till 
uppgifterna när de lagras på fler ställen. Det skulle kunna ske genom 
att någon utan patientens vetskap bereder sig tillgång till personupp-
gifterna. Det skulle även kunna ske genom att någon mot patientens 
egentliga vilja bereder sig tillgång till uppgifterna. Detta skulle kunna 
ske med hot eller genom någon form av påtryckning. Ett skäl som i 
förarbetena till patientdatalagen angavs mot att ge patienter direkt-
åtkomst till sina journaluppgifter var just risken för att patienten 
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utsätts för påtryckningar från till exempel anhöriga eller blivande 
arbetsgivare att visa dem uppgifterna. Regeringen anförde då att det 
naturligtvis inte går att helt bortse från risken att några patienter kan 
komma utsättas för sådana påtryckningar. Samtidigt påpekade reger-
ingen att en sådan risk ändå redan fanns. En person kunde till exem-
pel förmå en anhörig att ge honom eller henne fullmakt att begära ut 
journaluppgifter beträffande denne.40  

På liknande sätt som regeringen resonerade i förarbetena till patient-
datalagen konstaterar utredningen att det föreslagna kravet om att 
patienten ska få information samlat och digitalt innebär en risk för 
att andra bereder sig tillgång till personuppgifter men att så redan 
kan ske i dag. Till exempel kan någon bereda sig tillgång till patien-
tens e-legitimation utan patientens vetskap, någon kan bereda sig 
direktåtkomst till patientens journal genom att förmå patienten att 
låta någon använda patientens egen elektroniska tillgång i den andres 
närvaro eller någon kan förmå patienten att lämna en fullmakt för att 
få tillgång till patientuppgifter muntligt eller på papper.  

Alternativ till utredningens förslag 

Ett alternativ till utredningens förslag är att det ställs krav på att 
patienten ska få direktåtkomst till uppgifter i sin journal, vilket i dag 
inte är obligatoriskt (se 5 kap. 5 § PDL). Utredningen gör dock 
bedömningen att detta skulle innebära en större integritetsrisk än 
utredningens förslag eftersom direktåtkomsten innebär att den som 
är ansvarig för informationen inte har kontroll över vilka uppgifter 
som en mottagare vid ett visst tillfälle tar del av.41 Utredningens för-
slag innebär däremot att informationen sorteras och väljs ut av den som 
informerar patienten, vilket innebär att patienten inte har tillgång till 
alla uppgifter i journalen. Enligt utredningens bedömning skulle alter-
nativet om ett krav på att ge patienten direktåtkomst inte heller upp-
fylla syftet att patienten ska få lättillgänglig och lättöverskådlig infor-
mation om sin vård genom att det samlas på en digital plats. Detta 
eftersom det inte finns ett krav på att samla informationen i journalen 
på ett sådant sätt att det underlättar patientens läsning.  

 
40 Prop. 2007/08:126. Patientdatalag m.m., s. 159. 
41 Se regeringens förklaring av direktåtkomst i prop. 2007/08:126. Patientdatalag m.m., s. 235. 
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Ett annat alternativ är att inte ställa krav på att den samlade in-
formationen ska ges digitalt. Mot bakgrund av den höga graden av 
digitalisering i vården och samhället i övrigt samt invånarnas förvänt-
ningar på samhällsservicen, bedömer utredningen att detta inte heller 
är ändamålsenligt. Syftet med förslaget är dessutom att patienter ska 
få information som kan ges vid olika tillfällen samlat på samma plats. 
Utredningens bedömning är att det skulle innebära en större admini-
strativ börda för vårdpersonalen att uppdatera en analog sammanställ-
ning varje gång ny relevant information ges än att denna information 
ges digitalt. 

Integritetsstärkande reglering 

Den personuppgiftsansvarige, men också eventuella personuppgifts-
biträden, måste vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säker-
hetsåtgärder för att bland annat förhindra obehörigt röjande av eller 
obehörig åtkomst till uppgifter (artikel 5.1 f, 24 och 32 dataskydds-
förordningen).  

Den personuppgiftsansvarige ska vidare enbart anlita personupp-
giftsbiträden som ger tillräckliga garantier om att genomföra lämpliga 
tekniska och organisatoriska åtgärder på ett sådant sätt att behand-
lingen uppfyller dataskyddsförordningen och säkerställer att den regi-
strerades rättigheter skyddas (artikel 28.1 dataskyddsförordningen).  

Dessa krav innebär att den risk för att någon obehörig utan 
patientens vetskap bereder sig tillgång till personuppgifterna som ut-
redningen beskriver ovan minskas.  

Personuppgifter ska behandlas på ett öppet sätt i förhållande till 
den enskilde (artikel 5.1 a i dataskyddsförordningen) och den enskilde 
ska lämnas klar och tydlig information om personuppgiftsbehandlingen 
(artikel 12 i dataskyddsförordningen).  

Även i patientdatalagen finns flera integritetsstärkande bestäm-
melser som bland annat reglerar 

– vem som får ta del av dokumenterade uppgifter (4 kap. 1 § PDL), 

– att en vårdgivare ska begränsa behörigheten för elektronisk åt-
komst till vad som behövs för att den enskilde ska kunna fullgöra 
sina arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården (4 kap. 2 § första 
stycket PDL), 
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– kontroll av elektronisk åtkomst (4 kap. 3 § PDL), och 

– att en vårdgivare på begäran av en patient ska lämna information 
om den direktåtkomst och elektroniska åtkomst till uppgifter om 
patienten som förekommit (8 kap. 5 § första stycket PDL). 

Att information ska ges digitalt i den mån det är relevant för patienten 
att få digital information innebär att patienten har möjlighet att mot-
sätta sig att informationen ges digitalt. På det sättet har patienten 
inflytande över vilken information som finns tillgänglig digitalt med 
anledning av det föreslagna kravet på att ge information samlat och 
digitalt. 

För att stärka patientens inflytande ytterligare skulle det även 
vara önskvärt att utforma den tekniska lösningen på ett sådant sätt 
att patienten har möjlighet att ta bort den information som lämnats 
samlat och digitalt. 

Behandlingen av personuppgifter bedöms vara nödvändig 
och inte otillbörligt inskränka den personliga integriteten 

När patienten kan ta del av information från vården om exempelvis 
utredning, behandling, rehabilitering och planerade vårdkontakter 
på ett lättillgängligt och lättöverskådligt sätt skapas förutsättningar 
för att patienten får en tydligare helhetsbild av både vården som är 
planerad och på vilket sätt vården kan stötta patienten. Detta kan i 
sin tur skapa en större tillit och trygghet i kontakt med vården. En 
välinformerad patient har större förutsättningar att kunna vara auto-
nom och att kunna ta ansvar för sin egen vård när den kan och vill 
utifrån sina förutsättningar. Med beaktande av de befintliga integri-
tetsstärkande bestämmelserna i patientdatalagen och dataskyddsför-
ordningen och vikten av att patientens personuppgifter behandlas 
för att ge patienten information samlat och digitalt bedömer utred-
ningen att behoven och vinsterna med förslaget överväger integritets-
riskerna. 
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10.8.2 Utredningens övriga förslag och bedömningar 

Utredningens övriga förslag och bedömningar medför inte i sig att 
personuppgifter behöver behandlas på annat sätt än vad som redan 
sker i dag. Förslagen och bedömningarna påverkar därför inte den 
personliga integriteten. 

10.9 Konsekvenser i övrigt 

Utredningen kan inte se att förslagen eller bedömningarna skulle ha 
någon betydande påverkan, varken positiv eller negativ, på sysselsätt-
ning och offentlig service i olika delar av landet, på de integritetspoli-
tiska målen eller på brottslighet och det brottsförebyggande arbetet. 

Utredningen har gjort miljörelevansbedömningar av utredningens 
förslag och bedömningar. Utredningen bedömer att förslagen och be-
dömningarna skulle kunna ha en marginell effekt på miljö och klimat, 
genom förändrat resande. Om förslagen om en utökad vårdgaranti 
innebär att fler patienter blir hjälpta till andra vårdgivare, och de 
vårdgivarna är belägna längre bort från patientens bostadsort, kan 
förslagen komma att innebära ökat resande. Om förslaget om att 
tidpunkten för vård väljs i samråd med patienten leder till att flera 
olika vårdbesök läggs vid ett och samma tillfälle kan det resultera i 
ett minskat resande för patienten. Om utredningens bedömning avse-
ende riktade statliga medel till uppstart och implementering av nya 
konsultativa arbetssätt för att stärka primärvården innebär att vården 
kan ges närmare patientens vistelseort kan det leda till ett minskat 
resande för patienterna. Om utredningens bedömning om riktade 
statliga medel för att ta fram nya arbetssätt för samverkan mellan 
primärvården, BUP och elevhälsan kopplat till arbetet med En väg in 
innebär att barn och unga från första början får vård på rätt vårdnivå 
skulle även denna bedömning kunna innebära ett mindre resande. 

Utredningens bedömning av en regionaliserad läkarutbildning kan 
i viss mån innebära ett marginellt ökat resande för de eventuella 
moment som läkarstudenterna kan behöva genomföra vid universi-
tetet. Det är angeläget att ett miljömässigt hållbart resande väljs. Även 
utredningens bedömning om nationella forskarskolor kan innebära 
ett visst resande för doktorander och forskare, även detta marginellt 
eftersom relativt få personer berörs och även här bör i möjligaste mån 
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miljömässigt hållbara resalternativ väljas. Dagens digitala mötesteknik 
bidrar till minskat resande. 

Utredningen bedömer att den reglering som föreslås överensstäm-
mer med de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till den 
Europeiska unionen.
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11 Ikraftträdande och 
övergångsbestämmelser 

11.1 Förslagen rörande vårdgaranti 

11.1.1 Ikraftträdande 

Utredningens förslag 

Förslag: Lagändringarna i 8 kap. och 9 kap. hälso- och sjukvårds-
lagen samt 2 kap. patientlagen ska träda i kraft den 1 januari 2025. 
Detsamma ska gälla förordningsändringarna i 6 kap. hälso- och 
sjukvårdsförordningen. 

Skäl 

Innan de föreslagna ändringarna av vårdgarantin kan träda i kraft 
behöver regionerna på flera sätt arbeta för att korta väntetiderna. 
Regionerna behöver bland annat arbeta med produktions- och kapa-
citetsplanering samt långsiktig schemaläggning för att öka produk-
tionen och möjliggöra att patienten får information om tidpunkten 
för viss vård inom den tidsgräns som utredningen föreslår, det vill 
säga 14 dagar. Innan ikraftträdandet behöver regionerna även arbeta 
med rutiner för registrering och uppföljning. Det är också viktigt att 
det i god tid före ikraftträdandet görs känt vilka förändringar som 
kommer att ske av vårdgarantin genom information till vårdens med-
arbetare och till allmänheten. Utredningen bedömer vidare att om 
omställningen till nära vård har hunnit längre innan ikraftträdandet 
skulle det kunna hjälpa vården att klara skarpare tidsgränser inom 
vårdgarantin. Detta eftersom omställningen till nära vård är en del i 
att öka tillgängligheten. 
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Med hänsyn till det förberedande arbete regionerna behöver vidta 
innan ikraftträdandet föreslår utredningen att de föreslagna lagänd-
ringarna med koppling till vårdgarantin träder i kraft den 1 januari 
2025. De förordningsändringar som utredningen föreslår bör träda 
i kraft vid samma tidpunkt som lagändringarna.  

11.1.2 Övergångsbestämmelser 

Utredningens förslag 

Förslag: Om en remiss har utfärdats eller, om någon remiss inte 
är nödvändig, ett beslut om vård har fattats före ikraftträdandet 
ska äldre bestämmelser gälla. Detsamma ska gälla för de fall någon 
remiss inte är nödvändig och den enskilde har sökt kontakt med 
den specialiserade vården före ikraftträdandet. 

Skäl 

Vid ikraftträdandet av de föreslagna bestämmelserna om vårdgaranti 
kommer det finnas patienter som redan har fått remiss till eller be-
slut om sådan vård som omfattas av bestämmelserna om vårdgaran-
tin i dess tidigare lydelse och av de nya bestämmelserna om vård-
garanti. Det kommer även finnas patienter som har fått remiss till 
eller beslut om vård som före ikraftträdandet av de nya bestämmel-
serna om vårdgaranti inte omfattas av vårdgarantin. För att det ska 
vara tydligt vilka regler som gäller i det enskilda fallet föreslår utred-
ningen en övergångsbestämmelse som reglerar att om en remiss har 
utfärdats eller, om någon remiss inte är nödvändig, ett beslut om 
vård har fattats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser. Det-
samma föreslås gälla för de fall någon remiss inte är nödvändig och 
den enskilde har sökt kontakt med den specialiserade vården före 
ikraftträdandet.  
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11.2 Förslaget om samlad och digital information 

Utredningens förslag och bedömning 

Förslag: Lagändringen ska träda i kraft den 1 januari 2024. 
 

Bedömning: Det behövs inga särskilda övergångsbestämmelser. 

Skäl 

Med hänsyn till den tid som kan beräknas gå åt för remissförfarande, 
fortsatt beredning inom Regeringskansliet och riksdagsbehandling 
föreslår utredningen att lagförslaget ska träda i kraft den 1 januari 2024. 

Utredningen beskriver i kapitel 5, avsnitt 5.5.1 att utredningen 
ser förslaget om samlad och digital information som en del av in-
förandet av patientkontrakt. I avsnitt 5.4.1 beskrivs vidare att arbetet 
med patientkontrakt pågått i flera år och att regioner och kommuner 
fått medel till utvecklingsområdet med namnet Utvecklingen av den 
nära vården med primärvården som nav, där införandet av patient-
kontrakt är en del. Regionerna ska under 2022 bidra till utvecklingen 
av rutiner för dokumentation av patientkontrakt i lokala it-stöd samt 
för anslutning till tjänster i den nationella tjänsteplattformen. Även 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har fått medel för att stödja 
regionerna i denna utveckling. Mot denna bakgrund gör utredningen 
bedömningen att de förberedelser som behövs innan ikraftträdandet 
bör ha kommit så långt i januari 2024 att de därmed inte bör påverka 
tidpunkten för ikraftträdande.  

Förslaget är inte av den arten att det kräver några särskilda över-
gångsbestämmelser.  
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11.3 Förslagen om informationskrav och om samråd 
vid tidsbokning 

Utredningens förslag och bedömning 

Förslag: Lagändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2024. 
 

Bedömning: Det behövs inga särskilda övergångsbestämmelser. 

Skäl 

Med hänsyn till den tid som kan beräknas gå åt för remissförfarande, 
fortsatt beredning inom Regeringskansliet och riksdagsbehandling 
bör de lagändringar som utredningen föreslår tidigast kunna träda 
i kraft den 1 januari 2024. Utredningen bedömer att förslagen inte 
innebär något särskilt omfattande förberedelsearbete för hälso- och 
sjukvårdens huvudmän, vårdgivare eller andra aktörer som kan på-
verka tidpunkten för ikraftträdande. 

Förslagen är inte av den arten att de kräver några särskilda över-
gångsbestämmelser. 
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12 Författningskommentar 

12.1 Förslag till lag om ändring i patientlagen 
(2014:821) 

2 kap. 

3 § 

Enligt 9 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) ska patienter er-
bjudas en vårdgaranti. Enligt 9 kap. 1 a § samma lag ska den enskilde  

1. inom ramen för verksamhet som utgör primärvård inom viss tid få 
a) kontakt med en vårdgivare, 
b) en medicinsk bedömning av läkare eller annan legitimerad hälso- 

och sjukvårdspersonal, 
c) en undersökning, och 
d) en behandling, 
2. inom ramen för verksamhet som utgör specialiserad vård inom 

viss tid få 
a) en medicinsk bedömning av läkare eller annan legitimerad hälso- 

och sjukvårdspersonal, 
b) en undersökning, och 
c) en behandling, 
3. inom viss tid få information om tidpunkten för vård enligt 1 c och 

d samt 2. 
 

Paragrafen hänvisar till och redovisar delvis innehållet i 9 kap. 1 § hälso- 
och sjukvårdslagen. Paragrafen har ändrats på så sätt att den även redo-
visar innehållet i 9 kap. 1 a § hälso- och sjukvårdslagen. Se kommenta-
rerna till de paragraferna. Överväganden finns i kapitel 4, avsnitt 4.4.17. 
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4 § 

Om vårdgarantin enligt 3 § 1 c, d, 2 eller 3 inte uppfylls, ska patienten 
inom garantin enligt 3 § 1 c, d eller 2 få vården hos en annan vårdgivare 
utan extra kostnad för patienten. 

 
Paragrafen har ändrats så att den i sak motsvarar den nya lydelsen av 
9 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen. Se kommentaren till den para-
grafen. Överväganden finns i kapitel 4, avsnitt 4.4.17. 

3 kap. 

2 § 

Patienten ska även få information om 
1. möjligheten att välja behandlingsalternativ samt vårdgivare och 

utförare av offentligt finansierad hälso- och sjukvård, 
2. regionens elektroniska system för listning av patienter hos utförare, 
3. möjligheten att välja och få tillgång till en fast läkarkontakt, 
4. möjligheten att få en ny medicinsk bedömning och en fast vård-

kontakt, 
5. vem som är patientens fasta vårdkontakt och fasta läkarkontakt, 
6. kontaktuppgifter till patientens fasta vårdkontakt, fasta läkarkontakt 

och vårdenheter, 
7. vårdgarantin, och 
8. möjligheten att hos Försäkringskassan få upplysningar om vård i 

ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) 
eller i Schweiz. 

 
Punkterna 5 och 6 är nya. Överväganden finns i kapitel 5, avsnitt 5.5.1. 

Enligt punkt 5 ska patienten informeras om vem som är patien-
tens fasta vårdkontakt och fasta läkarkontakt om sådana har utsetts. 
Det är därmed inte tillräckligt att informera patienten om att hen har 
fått en fast vårdkontakt inom en viss profession eller en fast läkar-
kontakt med viss specialistkompetens utan att tala om vem det är.  

Enligt punkt 6 ska patienten informeras om kontaktuppgifterna 
till patientens fasta vårdkontakt och fasta läkarkontakt, om sådana 
har utsetts, samt till patientens aktuella vårdenheter. Bestämmelsen 
innebär att patienten ska få information om hur hen kan få direkt-
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kontakt med sin fasta vårdkontakt och sin fasta läkarkontakt. Det 
kan till exempel vara genom ett telefonnummer med telefontider till 
den utsedda fasta läkarkontakten. 

8 § 

Patienten ska få information samlat och digitalt i den mån det är rele-
vant för patienten att få information på det sättet. 

 
Paragrafen är ny. Den reglerar på vilket sätt patienten ska få informa-
tion. Överväganden finns i kapitel 5, avsnitt 5.5.1. 

Bestämmelsen medför ett krav på att ge patienter digital informa-
tion samlat på samma ställe i de fall det är relevant för patienten att 
få informationen samlat och digitalt. Vilken information som ska läm-
nas samlat och digitalt ska anpassas efter vad som är relevant i det 
enskilda fallet. Om patienten inte har behov av digital information 
behöver sådan inte lämnas. Så kan till exempel vara fallet om patien-
ten inte har förmåga att ta till sig digital information eller om patien-
ten motsätter sig att informationen lämnas digitalt. 

Kravet kan till exempel uppfyllas genom att relevant information 
lämnas ut till patienten genom att det överförs till en webbplats eller 
mobil applikation som patienten har tillgång till genom inloggning 
med sin e-legitimation. I den digitala tjänsten samlas sedan den rele-
vanta informationen på ett lättillgängligt och lättöverskådligt sätt. 

5 kap. 

1 a § 

Tidpunkten för vården ska så långt som möjligt väljas i samråd med 
patienten. 

 
Paragrafen är ny. Den reglerar patientens delaktighet i valet av tid-
punkt för vården. Överväganden finns i kapitel 5, avsnitt 5.5.2. 

Bestämmelsen innebär att tidpunkten för vården så långt som 
möjligt ska väljas i samråd med patienten. Samrådet ska ske innan 
tidpunkten för vården väljs, varför det inte är tillräckligt att en tid-
punkt meddelas patienten och att patienten uppmanas kontakta vård-
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givaren om tidpunkten inte passar patienten. För sådan vård som 
omfattas av vårdgarantin ska patienten få möjlighet att samråda om 
tidpunkter som ligger inom vårdgarantins tidsgränser.  

Bestämmelsen specificerar inte hur samrådet ska ske, men så långt 
som möjligt bör sättet för samrådet utgå från patientens förutsätt-
ningar och önskemål. Användning av digital tidbokning, där patienten 
får välja bland ett antal lediga tider för vården, kan vara ett sätt att 
uppfylla kravet. I vissa fall kan det dock vara mer lämpligt att tala med 
patienten om lämpliga tidpunkter för vården.  

En patients önskemål om att inte vara delaktig i valet av tidpunk-
ten för vården ska respekteras.  

12.2 Förslag till lag om ändring  
i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 

8 kap. 

3 § 

Regionen ska erbjuda öppen vård åt den som omfattas av en annan regions 
ansvar för hälso- och sjukvård. En sådan patient omfattas inte av regionens 
vårdgaranti, förutom i de fall som anges i 9 kap. 1 §. I övrigt ska vården 
ges på samma villkor som de villkor som gäller för de egna invånarna. 

Om patienten omfattas av en annan regions ansvar för hälso- och 
sjukvård enligt 1 §, svarar den regionen för kostnaderna för vård som 
patienten ges med stöd av första stycket. Detta gäller dock inte om den 
regionen ställer krav på remiss för vården och dessa remissregler inte följs. 

 
Paragrafens första stycke har förändrats på så sätt att det därav följer 
att en patient som omfattas av en annan regions ansvar för hälso- och 
sjukvård omfattas av regionens vårdgaranti i de fall som anges i 9 kap. 
1 §. Överväganden finns i kapitel 4, avsnitt 4.4.9.  
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9 kap.  

1 § 

Regionen ska erbjuda vårdgaranti enligt 1 a § åt den som omfattas av 
regionens ansvar enligt 8 kap. 1 eller 2 §. Regionen ska även hos sådana 
utförare som avses i 7 kap. 3 a § första stycket erbjuda vårdgaranti enligt 
1 a § första och tredje styckena åt den som omfattas av regionens ansvar 
enligt 8 kap. 3 §. Hos en sådan utförare som avses i 7 kap. 3 a § första 
stycket gäller vårdgarantin enligt 1 a § första och tredje styckena endast 
om den enskilde är listad hos utföraren. 

 
Paragrafen reglerar skyldigheten för regionen att erbjuda en vård-
garanti. 

Andra meningen är ny. Den reglerar skyldigheten för regionen 
att, hos sådana utförare inom ett vårdvalssystem i primärvården där 
enskilda kan välja och få tillgång till en fast läkarkontakt (vårdcentraler 
och motsvarande vårdenheter), erbjuda vårdgaranti inom primär-
vården och information om tidpunkten för viss vård åt den som om-
fattas av regionens ansvar enligt 8 kap. 3 §.  

Tredje meningen har ändrats på så sätt att hänvisningarna har 
ändrats. Enligt den gäller vårdgarantin inom primärvården och garan-
tin om information om tidpunkten hos vårdcentraler och motsva-
rande vårdenheter endast om den enskilde är listad hos utföraren.  

Paragrafen har dessutom ändrats på så sätt att den i stället för att 
även reglera vårdgarantins innehåll hänvisar till den nya 1 a §.  

Förarbeten avseende regionens ansvar enligt första meningen finns 
i prop. 2013/14:106, s. 92 f. och s. 128 f. Utredningens överväganden 
avseende andra och tredje meningarna finns i kapitel 4, avsnitt 4.4.9. 
För förarbeten avseende tredje meningen se även prop. 2021/22:72, 
s. 49 ff. och s. 87. 

1 a § 

Regionen ska inom ramen för verksamhet som utgör primärvård se till 
att den enskilde inom viss tid får 

1. kontakt med en vårdgivare, 
2. en medicinsk bedömning av läkare eller annan legitimerad hälso- 

och sjukvårdspersonal,  
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3. en undersökning, och 
4. en behandling. 
Regionen ska inom ramen för verksamhet som utgör specialiserad 

vård se till att den enskilde inom viss tid får  
1. en medicinsk bedömning av läkare eller annan legitimerad hälso- 

och sjukvårdspersonal,  
2. en undersökning, och 
3. en behandling. 
Regionen ska också se till att den enskilde inom viss tid får information 

om tidpunkten för vård enligt första stycket 3 och 4 samt andra stycket. 
 

Paragrafen är ny. Den reglerar vårdgarantins innehåll. Överväganden 
finns i kapitel 4. 

Första stycket reglerar den vårdgaranti som gäller inom primär-
vården.  

Första punkten motsvarar tidigare bestämmelse med den skillna-
den att det förtydligas att den enskilde ska få kontakt med en vård-
givare. Någon materiell ändring avses därmed inte. Förarbeten 
finns i prop. 2009/10:67, s. 36 ff. och s. 79. 

Andra punkten har ett utvidgat tillämpningsområde jämfört med 
tidigare. Överväganden finns i kapitel 4, avsnitt 4.4.2. Vårdgarantin 
för medicinska bedömningar enligt denna punkt omfattar nya hälso-
problem och hälsoproblem som har medicinskt samband med tidigare 
kända hälsoproblem, utan avgränsning till kraftiga eller oväntade för-
ändringar av besvären.  

Den medicinska bedömningen ska göras av legitimerad hälso- och 
sjukvårdspersonal med tillräcklig kompetens för att bedöma patien-
tens tillstånd och behov av hälso- och sjukvård. Bedömningen ska 
göras av läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal med legiti-
mation enligt 4 kap. 1 § patientsäkerhetslagen (2010:659), exempel-
vis en sjuksköterska, fysioterapeut eller psykolog. Med läkare avses 
även läkare under allmäntjänstgöring. 

Oftast görs en medicinsk bedömning vid ett fysiskt möte, men 
bedömningen kan även göras med hjälp av olika digitala lösningar. 
Det får anses ingå i hälso- och sjukvårdspersonalens yrkesansvar att 
i samband med den medicinska bedömningen även vidta de adekvata 
åtgärder som är lämpliga och möjliga, till exempel i form av rådgiv-
ning för egenvård, förskrivning av läkemedel eller remittering till  
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specialiserad vård. En medicinsk bedömning ska journalföras i enlig-
het med bestämmelserna i 3 kap. patientdatalagen (2008:355).  

Det är patientens behov som i första hand ska avgöra vilken yrkes-
kategori som bör komma i fråga för den medicinska bedömningen. 
Det är också patientens behov som ska styra om bedömningen bör 
göras vid ett fysiskt besök eller kan göras på distans. Vid avgörandet av 
vad som i varje enskilt fall är lämpligt och förenligt med kraven på en 
god vård bör beaktas exempelvis frågans komplexitet, patientens indi-
viduella förutsättningar och om patienten tidigare är känd eller inte. 

Enligt tredje punkten omfattas undersökningar inom primärvården 
av vårdgarantin. Bestämmelsen är ny. Överväganden finns i kapi-
tel 4, avsnitt 4.4.4. Med en undersökning avses varje specifik åtgärd 
som syftar till att inhämta och analysera relevant information om 
patientens hälsotillstånd för att kunna ställa diagnos, besluta om lämp-
lig behandling eller liknande. Tillsammans kan flera sådana åtgärder 
utgöra en utredning av ett sjukdomstillstånd, men det kan också före-
komma fall då endast en undersökning utgör hela utredningen. 

Alla typer av undersökningar omfattas av vårdgarantin. Det 
finns således ingen avgränsning i fråga om vilka typer av undersök-
ningar som omfattas av vårdgarantin. Både undersökningar som krä-
ver tillgång till särskild utrustning som bara finns på särskilda enheter 
och undersökningar som kan göras vid en större bredd av mottag-
ningar, kliniker och verksamheter och inte kräver lika mycket utrust-
ning ingår. De undersökningar som omfattas av denna del av vård-
garantin är sådana som inte kan göras i samband med en medicinsk 
bedömning enligt första stycket 2. 

Enligt fjärde punkten omfattas behandlingar inom primärvården 
av vårdgarantin. Bestämmelsen är ny. Överväganden finns i kapi-
tel 4, avsnitt 4.4.5. Alla typer av behandlingar omfattas av vårdgaran-
tin. De behandlingar som omfattas av denna del av vårdgarantin är 
sådana som inte kan göras i samband med en medicinsk bedömning 
enligt första stycket 2. 

Andra stycket reglerar den vårdgaranti som gäller inom den specia-
liserade vården. 

Enligt första punkten omfattas medicinska bedömningar av läkare 
eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom den specia-
liserade vården av vårdgarantin. Med en medicinsk bedömning av läkare 
eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal avses detsamma 
som i första stycket 2. Bestämmelsen har ersatt tidigare bestämmelse 
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om att den enskilde ska få besöka den specialiserade vården inom en 
viss tid. Överväganden finns i kapitel 4, avsnitt 4.4.3. 

Enligt andra punkten omfattas undersökningar inom den speciali-
serade vården av vårdgarantin. Med en undersökning avses detsamma 
som i första stycket 3. Bestämmelsen är ny. Överväganden finns i 
kapitel 4, avsnitt 4.4.4.  

Enligt tredje punkten omfattas behandlingar inom den specialise-
rade vården av vårdgarantin. Ingen materiell förändring i förhållande 
till vad som tidigare gällde i fråga om planerad vård är avsedd. För-
arbeten till den bestämmelsen finns i prop. 2009/10:67, s. 36 ff. och 
s. 79. Utredningens överväganden finns i kapitel 4, avsnitt 4.4.6.  

Enligt tredje stycket ska regionen se till att den enskilde inom viss 
tid får information om tidpunkten för en medicinsk bedömning inom 
den specialiserade vården samt en undersökning och en behandling 
inom primärvården och den specialiserade vården. Med tidpunkt av-
ses såväl datum som klockslag när vården ska utföras. Bestämmelsen 
är ny. Överväganden finns i kapitel 4, avsnitt 4.4.8.  

Vårdgarantin reglerar inte om vård ska ges eller vilken vård som 
kan komma i fråga. Vårdgarantin tar endast sikte på inom vilka tids-
gränser patienten ska erbjudas sådan vård som pekas ut i paragrafen. 
Prioriteringar ska göras inom ramen för vårdgarantins yttersta tids-
gränser.  

Enligt 4 § får regeringen eller den myndighet som regeringen be-
stämmer meddela föreskrifter om de tidsperioder inom vilka vård-
garantin ska vara uppfylld och i övrigt om garantins innehåll.  

2 § 

Om regionen inte uppfyller garantin enligt 1 a § första stycket 3, 4, andra 
eller tredje stycket, ska regionen se till att patienten inom garantin enligt 
1 a § första stycket 3, 4 eller andra stycket får vården hos en annan vård-
givare utan extra kostnad för patienten. 

 
Paragrafen reglerar under vilka förutsättningar regionen är skyldig 
att se till att patienten får vård hos en annan vårdgivare. Vissa för-
ändringar har gjorts av paragrafen. Överväganden finns i kapitel 4, 
avsnitt 4.4.13. 
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Enligt bestämmelsen ska regionen se till att patienten inom garan-
tin får vård hos en annan vårdgivare utan extra kostnad om de delar 
av vårdgarantin som rör information om tidpunkten för viss vård, en 
medicinsk bedömning inom den specialiserade vården samt en under-
sökning och en behandling inom primärvården och den specialise-
rade vården inte uppfylls. Vården ska alltså ges inom vårdgarantins 
tidsgränser, även om den behöver ges hos en annan vårdgivare för att 
garantins tidsgränser ska kunna hållas. Redan det faktum att patienten 
inte ges information om tidpunkten för vården inom garantin ut-
löser regionens skyldighet att se till att patienten får vården hos en 
annan vårdgivare. Även om patienten får information om tidpunkten 
för vården inom garantin ska regionen se till att patienten får vården 
hos en annan vårdgivare, om det efter att patienten fått informationen 
inträffar något som gör det sannolikt att vården inte kommer kunna 
ges inom utsatt tid. 

Med en annan vårdgivare avses en annan vårdgivare än den som 
har mottagit remissen eller, om någon remiss inte är nödvändig, den 
vårdgivare som har beslutat att den enskilde ska få den aktuella vården.  

4 § 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela 
föreskrifter om 

1. de tidsperioder inom vilka vårdgarantin enligt 1 a § ska vara upp-
fylld och i övrigt om garantins innehåll, och 

2. regionernas rapporteringsskyldighet enligt 3 §. 
 

Paragrafen har förändrats på så sätt att den första punkten hänvisar till 
paragraf 1 a §, vilket är den nya paragraf där vårdgarantins innehåll 
regleras. Förarbeten finns i prop. 2009/10:67, s. 41 ff., s. 44 ff. och 
s. 79 f. 
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information för en god och nära vård. 
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Kommittédirektiv 2020:81 

Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 

Beslut vid regeringssammanträde den 13 augusti 2020 

Sammanfattning 

En kommitté i form av en delegation ska verka för ökad tillgänglig-
het i hälso- och sjukvården, med fokus på kortare väntetider. Detta 
gäller inte minst i det efterarbete som följer på utbrottet av sjukdo-
men covid-19, då en stor mängd uppskjutna vårdinsatser kommer att 
behöva omhändertas. 

Delegationen ska bl.a. 

– stödja regionernas arbete med att ta fram och genomföra regio-
nala handlingsplaner för ökad tillgänglighet, 

– stödja ett effektivt resursutnyttjande och kortare väntetider genom 
att informera om patienters valmöjligheter, 

– stödja regionernas och kommunernas arbete med utvecklingen av 
en nära och tillgänglig vård, 

– utreda och lämna förslag, om så anses lämpligt, på en nationellt 
samordnad sjukvårdsrådgivning genom 1177 Vårdguiden, 

– utreda en utökad vårdgaranti, 

– vidareutveckla överenskommelsen om kömiljarden, och 

– lämna nödvändiga författningsförslag. 

Uppdraget ska delredovisas senast den 30 juni 2021 och slutredo-
visas senast den 15 maj 2022. 
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Svensk hälso- och sjukvård brister i tillgänglighet 

Vården ska vara både jämlik och lätt tillgänglig. Den som har det 
största behovet av vård ska ges företräde till vården. Det framgår av 
både hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och patientlagen (2014:821). 

Tillgänglighet handlar om balansen mellan invånarnas behov av 
vård och vårdens kapacitet och resurser att möta dessa. En tillgänglig 
vård innebär att vården är lätt att komma i kontakt med och att 
insatser ges inom rimlig tid. Tillgänglighet handlar också om geogra-
fisk närhet, behovsanpassade öppettider, gott bemötande och möj-
ligheter till digitala kontaktlösningar med vården. Vidare innebär 
tillgänglighet att hälso- och sjukvården ska utformas så att den inte 
utestänger personer med särskilda behov, som exempelvis personer 
med funktionsnedsättningar eller personer som har ett annat moders-
mål än svenska. Det är av särskild vikt att berörda aktörer beaktar 
eventuella risker för undanträngningseffekter, det vill säga att patien-
ter med mindre medicinska behov ges vård före patienter med större 
medicinska behov, vid utformandet av olika tillgänglighetsinsatser. 

Trots att svensk hälso- och sjukvård håller hög medicinsk kvalitet 
har långa väntetider, liksom bristande tillgänglighet i bred bemär-
kelse, varit ett problem sedan lång tid tillbaka. Det konstaterar både 
Socialstyrelsen och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i sina 
uppföljningar av tillgänglighet och väntetider i vården. Sedan 2010 
har Sverige därför en lagreglerad nationell vårdgaranti som anger hur 
länge en person som längst ska behöva vänta på vård. Andelen 
patienter som får vård inom vårdgarantins gränser har likväl minskat 
sedan 2014. Det innebär att allt fler patienter väntar allt längre tid på 
vård. Denna bild bekräftas av flera patientenkäter. Likaså visar in-
ternationella jämförelser att patienter i Sverige upplever tillgänglig-
heten till hälso- och sjukvården som sämre än patienter i jämförbara 
länder, särskilt på kvällar och helger. Vidare pekar studier på att det 
finns ett samband mellan tillgängligheten till hälso- och sjukvård och 
befolkningens förtroende för vården. En bristande tillgänglighet riske-
rar därmed att underminera förtroendet för hälso- och sjukvården. 

Att öka tillgängligheten och korta väntetiderna till hälso- och sjuk-
vården genomsyrar regeringens satsningar under mandatperioden. 
Regeringen har därför beslutat om ett flertal insatser på området. 
Den 1 januari 2019 infördes en förstärkt vårdgaranti inom primär-
vården. I juni 2019 ingick staten och Sveriges Kommuner och Regio-
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ner (SKR) en överenskommelse om en ny, uppdaterad kömiljard. 
Den följdes i december 2019 av överenskommelsen om ökad till-
gänglighet i hälso- och sjukvården 2020. Ungefär samtidigt beslutade 
regeringen även om flera andra omfattande tillgänglighetssatsningar. 
Av dessa kan nämnas fortsättningen på arbetet med standardiserade 
vårdförlopp för cancer, liksom införandet av personcentrerade och 
sammanhållna vårdförlopp för andra sjukdomsgrupper än cancer. 
Även utvecklingen av den nära vården, där särskilda medel går till att 
stödja arbetet med den förstärkta vårdgarantin inom primärvården, 
utgör en central del av regeringens tillgänglighetssatsningar. En annan 
central del är överenskommelsen inom psykisk hälsa, där särskilda 
medel avsätts för att korta köerna i barn- och ungdomspsykiatrin 
(BUP). Dessutom har satsningar gjorts på att stärka kompetensför-
sörjningen i vården. 

Dessa satsningar har i varierande utsträckning påverkats av att 
regionerna under våren 2020 har behövt ställa om hälso- och sjuk-
vården för att bemöta utbrottet av covid-19, som orsakas av det nya 
coronaviruset. I stället för att bedriva utvecklingsarbete har regio-
nerna och verksamheterna behövt säkerställa ett akut omhänder-
tagande av såväl virussmittade patienter som patienter med andra 
akuta och svåra sjukdomstillstånd. Det har bl.a. medfört att en stor 
mängd planerade vårdbesök och operationer har ställts in eller skjutits 
på framtiden. I april och maj 2020 var antalet genomförda besök och 
operationer drygt 30 respektive cirka 50 procent lägre än föregående 
år, enligt den nationella väntetidsdatabasen. När hälso- och sjuk-
vården kommer att kunna återuppta den ordinarie verksamheten igen 
är oklart, men siffrorna från väntetidsdatabasen pekar mot att antalet 
patienter i behov av vård då kommer att vara avsevärt mycket större 
än tidigare. Det kommer att ställa höga krav på hälso- och sjukvården 
under lång tid framöver för att patienter ska få vård i rimlig tid. 

Mot denna bakgrund finns ett behov av att fortsätta stödja regio-
nerna i deras tillgänglighetsarbete. Från ett nationellt perspektiv 
finns även behov av att ta ett samlat grepp om tillgänglighetsområdet 
för att därigenom skapa förutsättningar för mer ändamålsenliga och 
kostnadseffektiva insatser på såväl nationell som lokal nivå. Detta 
gäller inte minst i det efterarbete som följer på utbrottet av covid-
19, då en stor mängd uppskjutna vårdinsatser kommer att behöva 
omhändertas. En delegation ska därför inrättas vars arbete ska syfta 
till att verka för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården, med 
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särskilt fokus på kortare väntetider. I denna del ska delegationens 
arbete framför allt inriktas mot regional, till skillnad från kommunal, 
hälso- och sjukvård eftersom det främst är inom den regionalt finan-
sierade hälso- och sjukvården som utmaningarna med bristande till-
gänglighet och långa väntetider finns. Det finns behov av att skapa 
förutsättningar för att förstärka arbetet med att öka tillgängligheten. 

Uppdraget att stödja tillgänglighetsarbetet och dess samordning 

Ytterst är det regionerna som ansvarar för vården och därmed för 
tillgängligheten och för att patienter får vård i rimlig tid. En central 
del i arbetet för att öka tillgängligheten är en väl utvecklad och 
fungerande samverkan mellan alla berörda aktörer. En förutsättning 
för att regionernas tillgänglighetsarbete ska få genomslag i verksam-
heterna och komma patienterna till del är att förtroendevalda inom 
regioner, tjänstemän, offentliga och privata vårdgivare, liksom andra 
berörda aktörer såväl inom som mellan regionerna, arbetar samordnat. 
Regionerna måste därför fortsätta att ta ansvar för och prioritera ett 
kontinuerligt, brett och långsiktigt tillgänglighetsarbete. På grund av 
situationen med anledning av covid-19 har dock detta arbete i varie-
rande utsträckning förändrats. Efter utbrottet av covid-19 kommer 
utmaningarna att vara än större eftersom viss planerad vård har skjutits 
på framtiden samtidigt som utbrottet har skapat nya behov. Tillsam-
mans ökar det behoven av hälso- och sjukvård. 

Regeringen kan stödja regionerna genom att skapa goda förut-
sättningar för deras tillgänglighetsarbete. Det kan bl.a. innebära att 
man från nationellt håll bistår regionerna genom att stödja sam-
arbeten och samordnar dialoger mellan och inom regionerna samt 
med andra berörda aktörer, bl.a. privata vårdgivare, i syfte att främja 
ett kontinuerligt, brett och långsiktigt tillgänglighetsarbete. Genom 
att från nationellt håll stödja och samordna regionernas tillgänglig-
hetsarbete stärks möjligheten till erfarenhetsutbyte över regiongrän-
serna. Goda arbetssätt och metoder för förbättrad tillgänglighet kan 
på så sätt spridas mellan regionerna. Det är viktigt att regionerna drar 
lärdom av varandras arbete för ökad tillgänglighet eftersom det för-
bättrar förutsättningarna för att de åtgärder som prioriteras är de mest 
ändamålsenliga och kostnadseffektiva. Samtidigt är det angeläget att 
insatser från nationellt håll stödjer redan pågående utvecklingsarbete 



95/22 Svar på remiss - Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22)  - KS2022/1251-2 Svar på remiss - Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22)  : SOU 2022_22 Vägen till ökad tillgänglighet.pdf

SOU 2022:22 Bilaga 1 

611 

i regionerna. Det inkluderar arbetet inom ramen för överenskom-
melser mellan staten och SKR. 

Stödja regionernas arbete med att ta fram och genomföra regionala 
handlingsplaner för ökad tillgänglighet 

Orsakerna till bristande tillgänglighet i vården skiljer sig åt mellan 
olika delar av landet och mellan olika verksamheter inom regionerna. 
Exempelvis skiljer sig förutsättningarna åt mellan glesbygd och stor-
stad när det gäller bl.a. fysiska avstånd till vården, öppettider på vård-
inrättningar, antalet vårdgivare samt möjligheter att rekrytera och 
behålla personal. Vården kan därför inte förväntas vara utformad på 
samma sätt överallt. Därmed finns det inte en enskild nationell lös-
ning på problemen utan regionen behöver anpassa sina åtgärder efter 
lokala förutsättningar, behov och utmaningar. 

Tillgängligheten inom BUP är en stor utmaning i de flesta regio-
ner. Det finns därför särskilda behov av att utveckla definierade 
insatser för att nå en god tillgänglighet inom BUP. I november 2019 
gav regeringen en särskild utredare i uppdrag att se över förutsätt-
ningarna för en sammanhållen god och nära vård för barn och unga 
(dir. 2019:93). I uppdraget ingår bl.a. att bedöma hur barn och unga 
med lättare psykisk ohälsa ska kunna erbjudas ändamålsenligt stöd i 
högre utsträckning än vad som sker i dag. Regeringen bedömer att 
det krävs en utvecklad första linjens vård för barn och unga med 
psykisk ohälsa. 

Inom ramen för statens och SKR:s överenskommelser om en ny, 
uppdaterad kömiljard 2019 och ökad tillgänglighet i hälso- och sjuk-
vården 2020, ska regionerna ta fram regionala nulägesrapporter och 
handlingsplaner för tillgängligheten i den egna regionen. Nuläges-
rapporterna redovisades i oktober 2019 och beskriver bl.a. de förut-
sättningar, behov och utmaningar som präglar regionen när det gäller 
tillgänglighet till vård. Nulägesrapporterna ska ligga till grund för de 
handlingsplaner som regionerna ska lämna in senast den 31 mars 
2021. Detta senarelagda redovisningsdatum beslutades i en tilläggs-
överenskommelse som staten och SKR tecknade i april 2020 på grund 
av utbrottet av covid-19. 

I handlingsplanen ska regionen bl.a. redogöra för regionens mål-
sättningar när det gäller väntetider till hälso- och sjukvården. Det ska 
framgå vilka egna insatser och åtgärder som regionen anser krävs för 



95/22 Svar på remiss - Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22)  - KS2022/1251-2 Svar på remiss - Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22)  : SOU 2022_22 Vägen till ökad tillgänglighet.pdf

Bilaga 1 SOU 2022:22 

612 

att uppnå en hållbar och förbättrad tillgänglighet med kortare vänte-
tider och minskade vårdköer. Regionerna ska särskilt redovisa hur 
de arbetar och strategiskt avser att arbeta för att patienter med kro-
niska sjukdomar ska få vård efter behov och i rimlig tid. I handlings-
planen ska även insatser kopplade till BUP belysas särskilt. Vidare 
ska regionen i handlingsplanen redogöra för hur utbrottet av covid-19 
har påverkat regionens tillgänglighetsarbete, vilka särskilda tillgäng-
lighetsutmaningar utbrottet medför framöver och hur regionen kom-
mer att arbeta med att säkerställa tillgängligheten efter covid-19. 

I januariavtalet, som är en sakpolitisk överenskommelse mellan 
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de 
gröna, framgår att en generalplan för kortare köer inom vården ska 
tas fram tillsammans med regionerna. Dessa kommittédirektiv, till-
sammans med de regionala handlingsplanerna, utgör en generalplan 
för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården. 

Delegationen ska därför 

– stödja regionerna i arbetet med att ta fram regionala handlings-
planer med regionala målsättningar för ökad tillgänglighet, 

– inom ramen för arbetet med de regionala handlingsplanerna, stödja 
utvecklingen av ökad tillgänglighet till vård och stöd för barn och 
unga med psykisk ohälsa, 

– inom ramen för arbetet med de regionala handlingsplanerna, stödja 
regionerna i deras arbete för att säkerställa tillgängligheten såväl 
under som efter utbrottet av covid-19, 

– sammanställa och analysera de regionala nulägesrapporterna och 
handlingsplanerna som stöd för regionerna och som information 
till regeringen, 

– stödja regionerna i deras arbete med att genomföra de åtgärder 
som anges i de regionala handlingsplanerna, och 

– om det finns behov, föreslå andra insatser som bedöms nödvän-
diga för att förbättra tillgängligheten i hälso- och sjukvården med 
fokus på kortare väntetider. 

Stödja ett effektivt resursutnyttjande och kortare väntetider genom 
att informera om patienters valmöjligheter 
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Skillnader i väntetid både inom och mellan olika regioner, samt 
mellan olika vårdgivare inom samma specialistområde, pekar på att 
det finns möjlighet att korta patientens väntetid om vårdgivarnas 
och regionernas samlade kapacitet används mer effektivt. Enligt 
hälso- och sjukvårdslagen har regionen en skyldighet att se till att 
patienten får vård hos en annan vårdgivare, utan extra kostnad, i de 
fall regionen inte kan erbjuda vård inom vårdgarantins tidsgränser. 
Problemet med långa väntetider bör dock adresseras redan innan 
patienten har väntat så länge. 

I patientlagen fastslås att patienter har möjlighet att välja utförare 
av offentligt finansierad öppen vård, inom eller utom hemregionen, 
obeaktat väntetiderna. Enligt SKR:s rekommendation om valmöjlig-
heter inom hälso- och sjukvården och riksavtal för utomlänsvård, 
ska patienter även erbjudas att välja behandling inom sluten vård vid 
sjukhus i andra regioner, under förutsättning att hemregionen i för-
väg godkänt patientens behov via remiss. I dessa fall står hemregio-
nen för vårdkostnaden och patienten får bekosta resan. I dag finns 
det därför pågående samarbeten mellan regionerna om möjligheten 
för patienter att välja sluten vård i olika regioner. Kunskapen om 
rådande valmöjligheter är dock inte sällan låg bland såväl verksam-
hetsledning och vårdpersonal som patienter. Det innebär en ökad 
risk för att patienter väntar onödigt länge på vård. 

I överenskommelsen om ökad tillgänglighet i hälso- och sjuk-
vården 2020 anges att SKR ska inleda en förstudie som tittar på 
vilken information om väntetider och kvalitets- och patientnöjdhets-
data som skulle kunna tillgängliggöras på 1177 Vårdguidens webb-
plats. I uppdraget ingår bl.a. att redogöra för hur denna information 
skulle kunna presenteras på webbplatsen, i syfte att möjliggöra för 
allmänheten och patienter att jämföra kvalitet, tillgänglighet och 
patientnöjdhet mellan olika vårdgivare. Förstudien ska redovisas 
senast den 30 september 2020. 

Genom att patienter t.ex. ges möjlighet att få vård hos andra vård-
givare med kortare väntetider finns förutsättningar för ett bättre 
resursutnyttjande och en ökad tillgänglighet. Detta kan vara ett an-
vändbart arbetssätt i det efterarbete som följer på covid-19. 
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Delegationen ska därför 

– informera berörda aktörer om patienters möjlighet att få vård hos 
andra vårdgivare, både i hemregionen och i andra regioner, 

– lämna förslag på åtgärder som, inom ramen för gällande lagstift-
ning och med hänsyn till regionernas behov av långsiktiga planer-
ingsförutsättningar för att kunna säkra en stabilitet i vårdutbudet, 
kan underlätta för patienter att få vård hos någon annan vård-
givare med kortare väntetider, såväl inom den egna hemregionen 
som i andra regioner, i syfte att verka för ett mer effektivt utnytt-
jande av den samlade vårdkapaciteten, 

– lämna förslag på insatser som stärker samarbetet mellan regionerna, 

– följa och stödja arbetet med att tillgängliggöra information om 
väntetider och kvalitets- och patientnöjdhetsdata på 1177 Vård-
guidens webbplats, och 

– verka för att information och förslag på insatser görs tillgängliga 
för alla patientgrupper, oberoende av eventuell funktionsned-
sättning. 

Stödja regionernas och kommunernas arbete med utvecklingen  
av en nära och tillgänglig vård 

En tillgänglig primärvård som ges nära patienten ökar patientens 
möjlighet att i första hand söka sig till primärvården. Det i sin tur kan 
medföra att akutsjukvården och annan specialiserad vård avlastas, 
vilket bedöms leda till frigjord vårdkapacitet och ökad tillgänglighet 
i den specialiserade vården. 

Den 1 januari 2019 trädde lagändringar i kraft som fastställer att 
vården ska ges nära befolkningen. Eftersom hälso- och sjukvård på 
primärvårdsnivå inbegriper både kommuner och regioner har arbetet 
med utvecklingen av den nära vården inletts på både kommunal och 
regional nivå, i olika omfattning och på olika sätt. Under våren 2020 
har arbetet delvis ändrat inriktning eftersom hälso- och sjukvården 
har behövt anpassa sina verksamheter utifrån de mer akuta behov 
som utbrottet av covid-19 har medfört. Utvecklingen av en mer nära 
vård med fokus på primärvården är dock fortfarande en prioriterad 
fråga för regeringen, inte minst mot bakgrund av primärvårdens av-
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görande roll i det hälsofrämjande arbetet och i vården riktad till äldre 
personer och personer med kroniska sjukdomar. 

Enligt januariavtalet ska en primärvårdsreform genomföras under 
mandatperioden. I maj 2020 beslutade regeringen propositionen In-
riktningen för en nära och tillgänglig vård – en primärvårdsreform 
(prop. 2019/20:164). I propositionen beskrivs de tre målen med 
reformen: tillgängligheten till primärvården ska öka, patienten ska 
bli mer delaktig genom en personcentrerad vård och kontinuiteten i 
primärvården ska öka. För att stärka utvecklingen av en god och nära 
vård har regeringen beslutat om årliga överenskommelser med SKR: 
God och nära vård – en omställning av hälso- och sjukvården med 
fokus på primärvård, för 2019 och 2020. Enligt överenskommelsen 
för 2020 avsätts medel till regionerna och kommunerna för att stödja 
utvecklingen av den nära vården och för insatser som syftar till att 
stärka kompetensförsörjningen samt för digitaliseringsarbetet i regio-
nerna. Totalt avsätts cirka 6,2 miljarder kronor för överenskommel-
sen under 2020. 

Regeringen avser att fortsätta stödja hälso- och sjukvårdens utveck-
ling av en mer nära vård. Arbetet behöver fortgå med kraft och inten-
sitet och genomföras utifrån regionala nulägesanalyser och handlings-
planer. Utvecklingen är beroende av beslut som stöder utvecklingen 
i den lokala kontexten. Vidare är utvecklingen beroende av att samver-
kan på alla nivåer och mellan alla aktörer, t.ex. regioner och kommuner, 
fungerar tillfredsställande. Det visar inte minst den medicintekniska 
utvecklingen som har medfört att alltmer av sjukvårdsverksamhe-
terna har kunnat överföras till öppen vård, samtidigt som ansvaret 
för hemsjukvård i de flesta regioner har överförts till kommunerna. 
Det innebär att den kommunala hälso- och sjukvården har fått allt 
viktigare och mer komplicerade uppgifter när det gäller allt fler per-
soner med omfattande vård- och omsorgsbehov. En god samverkan 
mellan den av regionen finansierade hälso- och sjukvården och den 
kommunala hälso- och sjukvården är därför en förutsättning för 
patientens möjlighet att få en god och sammanhållen vård, rehabili-
tering och omsorg. 
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Delegationen ska därför 

– följa arbetet i regioner och kommuner vad gäller utvecklingen av 
en mer nära vård, med fokus på primärvården, 

– föreslå ändamålsenliga och kostnadseffektiva insatser för hur reger-
ingen och statliga myndigheter kan fortsätta stödja utvecklingen 
av den nära vården, med fokus på primärvården, och 

– lämna nödvändiga författningsförslag. 

Uppdraget att utreda och lämna förslag, om så anses  
lämpligt, på en nationellt samordnad sjukvårdsrådgivning 
genom 1177 Vårdguiden 

Omvärldsförändringar i form av t.ex. demografi och förväntningar 
på välfärdstjänster gör att hälso- och sjukvården i framtiden inte kan 
utgå från samma logik som tidigare med fokus på besök på t.ex. en 
vårdcentral eller ett sjukhus. Patienterna kommer själva i större ut-
sträckning att kunna medverka i vården och ta hand om allt mer 
komplicerade sjukdomstillstånd. Patienterna kommer då också suc-
cessivt att få ett större behov av information, rådgivning och stöd om 
hur de ska hantera information om sitt hälsotillstånd i olika situa-
tioner. Detta tydliggör ett ökat behov av stöd till patienter och när-
stående så att de själva kan vidta åtgärder för att lindra symtom, 
behandla sjukdomstillstånd och förbättra hälsotillstånd. 

Det finns sedan snart två decennier en nationell sjukvårdsråd-
givning via 1177 Vårdguiden som erbjuder tjänster via telefonnumret 
1177 och genom en webbplats, www.1177.se. Där erbjuds olika webb-
tjänster, t.ex. journal på nätet eller tidsbokning. Regionernas och 
kommunernas bolag Inera AB hanterar tekniken nationellt medan 
regionerna hanterar innehåll i form av information eller val av webb-
tjänster utifrån regionala behov och önskemål. För invånarna inne-
bär detta att man ringer ett telefonnummer och blir kopplad vidare 
till en regional organisation för sjukvårdsrådgivning. Även den gemen-
samma webbplatsen har regionala tillämpningar där regionerna fyller 
på innehåll utifrån sina behov. Detta upplägg medför att sjukvårds-
rådgivningen varierar över landet, t.ex. när det gäller vilken informa-
tion som ges, vilka webbtjänster som erbjuds och vilka frågor sjuk-
vårdsrådgivningen på telefon kan hantera. 
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Behovet av en tillgänglig sjukvårdsrådgivning uppmärksammades 
tydligt i samband med utbrottet av covid-19 under våren 2020 då väl-
digt många människor kontaktade 1177 Vårdguiden på telefon. Det 
medförde en kraftigt ökad belastning på tjänsten med långa vänte-
tider i flera delar av landet. 

Under 2018 tog Inera AB och SKR tillsammans med regionerna 
fram en gemensam målbild för första linjens vård och 1177 Vårdguidens 
roll. Med utgångspunkt i denna målbild ansökte sedan SKR under 
2019 om medel från regeringen för en särskild satsning. Regeringen 
godkände ansökan och har avsatt 163 miljoner kronor under 2019–
2020. Medel avses avsättas även för 2021. Det är viktigt att regeringen 
beaktar regionernas utvecklingskraft för att möjliggöra införandet av 
t.ex. nya e-tjänster som kan effektivisera verksamheterna. Områden 
som diskuterats under senare år som tros ha stor potential är bl.a. 
ökade möjligheter till självservice för patienter samt artificiell intel-
ligens och beslutsstöd för medarbetarna. 

Frågan om den nationella sjukvårdsrådgivningens roll i hälso- och 
sjukvårdssystemet har även lyfts av två nyligen avslutade utredningar. 
Utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård framhöll 
i sitt delbetänkande God och nära vård – En primärvårdsreform 
(SOU 2018:39) att befolkningens behov av rådgivning sannolikt 
kommer att öka i framtiden och att detta till stor del skulle kunna 
mötas genom en utveckling av de tjänster som 1177 Vårdguiden er-
bjuder via t.ex. telefon. Likaså resonerade utredningen Styrning för 
en mer jämlik vård i sitt slutbetänkande Digifysiskt vårdval – Till-
gänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet (SOU 2019:42) 
om sjukvårdsrådgivningen och 1177 Vårdguiden, med fokus på vil-
ken roll en sådan funktion bör ha i utvecklingen av den nära vården. 
Ingen av utredningarna gjorde dock någon fördjupad analys av frå-
gan och den sistnämnda rekommenderade därför fortsatt utredning. 

Nedanstående deluppdrag ska genomföras i samarbete med be-
rörda aktörer, bl.a. SKR samt regionernas och kommunernas bolag 
Inera AB. 

Delegationen ska därför 

– utreda och lämna förslag, om så anses lämpligt, på hur en natio-
nellt samordnad sjukvårdsrådgivning genom 1177 Vårdguiden bör 
utformas och regleras för att kunna möta behov och förväntningar 
kopplade till utvecklingen av den nära vården, 
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– analysera möjligheter, om så anses lämpligt, att via en nationellt 
samordnad sjukvårdsrådgivning tillhandahålla nya typer av digi-
tala tjänster eller funktioner när det gäller t.ex. självservice eller 
artificiell intelligens, 

– utreda och lämna förslag, om så anses lämpligt, på hur en natio-
nellt samordnad sjukvårdsrådgivning ska kunna upprätthållas vid 
kraftigt ökade behov av sjukvårdsrådgivning på grund av större 
kriser eller samhällsstörningar, och 

– lämna nödvändiga författningsförslag. 

Uppdraget att utreda en utökad vårdgaranti 

Den nationella vårdgarantin anger hur länge en person som längst 
ska behöva vänta på vård. Garantin är likadant utformad för alla 
patienter och gäller vid fyra specifika nedslag i vårdkedjan. En patient 
ska få komma i kontakt med regionens primärvård samma dag som 
patienten söker kontakt (tillgänglighetsgaranti) och få en medicinsk 
bedömning av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom tre 
dagar (bedömningsgaranti). Bedömningsgarantin, som även benämns 
den förstärkta vårdgarantin, infördes den 1 januari 2019. Innan dess 
gällde en besöksgaranti som innebar att patienten skulle få besöka 
läkare i primärvården inom sju dagar från det att patienten sökt 
kontakt med primärvården. Vårdgarantin innebär också att en patient 
ska få besöka den specialiserade vården inom 90 dagar från det att 
remiss har utfärdats eller, om någon remiss inte är nödvändig, från 
det att patienten har sökt kontakt med den specialiserade vården 
(besöksgaranti). Efter att vårdgivaren har beslutat om planerad vård 
(exempelvis en operation eller annan behandling) ska vården påbör-
jas inom 90 dagar (behandlingsgaranti). 

Socialstyrelsen lyfte redan 2012 i rapporten Vårdgaranti och kö-
miljard – uppföljning 2009–2011, att vårdgarantins fyra nedslag i vård-
kedjan riskerar att leda till ändrade prioriteringar och remissrutiner. 
Det kan i sin tur leda till undanträngning av andra patientgrupper i 
behov av vårdinsatser än dem som ingår i garantin. Myndigheten för 
vård- och omsorgsanalys konstaterade 2015 i rapporten Varierande 
väntan på vård – Analys och uppföljning av den nationella vård-
garantin, att vårdgarantin fyller en viktig funktion men att den i prak-
tiken saknar betydelse för patienter med svårare och flera sjukdomar. 
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Det beror på att väntetider till bl.a. diagnostisering, utredning, under-
sökningar och återbesök inte ingår i vårdgarantin. Patienter som be-
höver flera vårdinsatser garanteras därmed inte någon maximal tids-
gräns för den totala väntan på vård. 

För patienter med akuta eller allvarliga vårdbehov är vårdgarantin 
i praktiken inte heller särskilt relevant, eftersom dessa patienter 
enligt hälso- och sjukvårdslagen ska ges vård först. Av det följer att 
vårdgarantin är mest relevant för patienter med mindre, icke-akuta 
vårdbehov eftersom garantin för dem innebär en signal om hur länge 
de som längst ska behöva vänta. Följaktligen ska vårdgarantin ses 
som en maximal väntetidsgräns som garanterar alla patienter, oavsett 
vårdbehov, en lägstanivå vad gäller tillgänglighet i form av väntetider. 

Vidare ställer vårdgarantin inte några krav på vårdens kvalitet, hur 
vårdprocessen ska fungera för patienten eller hur kontakten med 
vården ska se ut, t.ex. när det gäller tidsbokningar. Sådana aspekter 
är viktiga för patienten och påverkar tillsammans med väntetiderna 
den sammantagna upplevelsen av vården och dess tillgänglighet. Att 
vårdgarantin är uppfylld räcker alltså inte för att vården ska vara till-
gänglig ur ett patientperspektiv. 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har rekommenderat 
regeringen att se över om vårdgarantin kan förstärkas och göras mer 
relevant ur ett patientperspektiv genom att inkludera fler delar av 
vårdkedjan. 

Socialstyrelsen har också framhållit att det kan finnas skäl att 
utreda om vårdgarantin kan och bör differentieras efter patientens 
behov. Myndigheten anser att det i stället för en bred vårdgaranti kan 
införas sjukdomsspecifika, målrelaterade väntetider mellan remiss och 
behandlingsstart. En mer differentierad vårdgaranti skulle därmed 
separera mer och mindre brådskande vårdbehov, där brådskande dia-
gnoser skulle få en mer ambitiös vårdgaranti än de mindre brådskande. 
Den digitala utvecklingen som möjliggör vård genom olika digitala 
kanaler är också något som talar för en översyn av vårdgarantin. 

Delegationen ska därför 

– utreda för- och nackdelar med en utökad vårdgaranti, och 

– lämna nödvändiga författningsförslag. 
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Arbetet med vårdförlopp är viktigt för patienter med större vårdbehov 

De standardiserade vårdförloppen inom cancerområdet, liksom per-
soncentrerade och sammanhållna vårdförlopp inom andra sjukdoms-
områden, är exempel på tillgänglighetsinsatser som kompletterar 
vårdgarantin. Inom cancervården har standardiserade vårdförlopp fun-
nits sedan 2015, formulerade i överenskommelser mellan staten och 
SKR. Det finns i dag 31 standardiserade vårdförlopp i cancervården. 
Ett standardiserat vårdförlopp beskriver vilka utredningar och första 
behandlingar som ska göras och vilka maximala ledtider som gäller 
för de olika momenten. Ett standardiserat vårdförlopp ska ta så lång 
tid det behöver ta, men inte innehålla några onödiga väntetider. Ett 
standardiserat vårdförlopp inom cancervården startar då välgrundad 
misstanke om cancer väcks och avslutas vid start av behandling. 

I juni 2019 beslutade staten och SKR om en ny satsning för att ta 
fram personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp inom tio sjuk-
domsområden, däribland stroke, hjärtsvikt, kol, sepsis, schizofreni 
samt utredning av kognitiv svikt och demenssjukdomar. Ett per-
soncentrerat och sammanhållet vårdförlopp kan på dessa områden om-
fatta en större del av vårdkedjan än de standardiserade vårdförloppen 
inom cancervården. De personcentrerade och sammanhållna vård-
förloppen har ett multidisciplinärt upplägg och kan involvera pri-
märvården, inklusive den kommunala hälso- och sjukvården, och den 
specialiserade vården, som var för sig eller tillsammans ansvarar för 
delar av vårdkontinuiteten. Syftet med dessa vårdförlopp är att öka 
jämlikheten, effektiviteten och kvaliteten i vården. Syftet är också att 
patienter ska uppleva en mer välorganiserad och helhetsorienterad 
process utan onödig väntetid i samband med utredning och behand-
ling. Under 2020 ska minst fem av vårdförloppen inom ramen för 
den nya satsningen börja tillämpas. Vidare ska personcentrerade och 
sammanhållna vårdförlopp för fler sjukdomsområden tas fram där 
psykiatriska diagnoser ska prioriteras i detta arbete. 

En del av den beskrivna problematiken med vårdgarantin kan om-
händertas genom de standardiserade vårdförloppen och de person-
centrerade och sammanhållna vårdförloppen. Till skillnad från vad 
som gäller för vårdgarantin är dock tidsgränserna för dessa vårdför-
lopp inte lagstadgade. Det finns därför ett behov av att utreda om 
vårdgarantin kan utvecklas och göras mer relevant för fler patient-
grupper. 
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Delegationen ska därför 

– om det bedöms lämpligt, lämna förslag på hur vårdgarantin kan 
vidareutvecklas med särskild hänsyn till det pågående arbetet med 
att utveckla de standardiserade vårdförloppen inom cancerom-
rådet och de personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen 
inom andra sjukdomsområden, och 

– lämna nödvändiga författningsförslag. 

Förstärkt vårdgaranti för barn och unga med psykisk ohälsa 

För BUP finns det sedan 2011 en målsättning om en förstärkt vård-
garanti som innebär att barn och ungdomar inte ska behöva vänta 
längre än 30 dagar på en första bedömning samt ytterligare 30 dagar 
till en fördjupad utredning eller behandling. Andelen genomförda 
första bedömningar och påbörjade fördjupade utredningar eller be-
handlingar inom dessa tidsgränser redovisas månatligen uppdelat per 
region. Målsättningen är dock inte lagstadgad utan formulerad i öve-
renskommelser mellan staten och SKR. 

Eftersom det är extra viktigt att barn och unga får hjälp i tid, och 
väntetiderna till BUP fortsätter att öka, är det särskilt relevant att 
beakta väntetiderna till denna del av vården. Enligt januariavtalet ska 
ett mål om en köfri BUP slås fast. 

Delegationen ska därför 

– bedöma om målsättningen om 30 dagar till första bedömning och 
ytterligare 30 dagar till fördjupad utredning eller behandling inom 
BUP bör kvarstå och i så fall regleras som en del av en differen-
tierad vårdgaranti, och 

– lämna nödvändiga författningsförslag. 

Uppdraget att vidareutveckla överenskommelsen 
om kömiljarden 

Av januariavtalet framgår att det ska införas en uppdaterad kömiljard 
som omfattar hela vårdkedjan och särskilt tar hänsyn till kroniskt 
sjuka patienters behov. I juni 2019 ingick staten och SKR en överens-
kommelse om en ny, uppdaterad kömiljard för 2019. Överenskom-
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melsen omfattade cirka 1,6 miljarder kronor. I december 2019 slöt 
parterna en ny överenskommelse om ökad tillgänglighet i hälso- och 
sjukvården 2020, som omfattar 2,9 miljarder kronor. På grund av 
utbrottet av covid-19 och dess konsekvenser för hälso- och sjuk-
vården, beslutade staten och SKR i april 2020 om ett tillägg till öve-
renskommelsen. Tillägget innebär bl.a. att vissa prestationskrav stryks 
för resten av 2020 och att medlen i stället fördelas mellan regionerna 
utifrån befolkningsstorlek. 

De tidigare överenskommelserna om kömiljarden (2009–2014) 
var nära kopplade till den nationella vårdgarantin. Avsikten med sats-
ningarna var att öka incitamenten för regionerna att nå vårdgarantins 
tidsgränser. Ersättningen till regionerna baserades på prestation och 
följsamhet till de två steg i vårdgarantin som rör den specialiserade 
vården: besöks- respektive behandlingsgarantin. Den nya kömiljar-
den som infördes 2019 består i stället av två block. Det första blocket 
innefattar prestationskrav kopplade till regionens väntetider och 
uppfyllnadsgrad av vårdgarantin. Det andra blocket handlar om att 
regionerna ska bedriva ett strategiskt tillgänglighetsarbete och för-
bättra sin väntetidsstatistik. Regionerna ska bl.a. under 2020 börja 
rapportera alla besök i primärvården och i den specialiserade vården, 
inklusive BUP, till den nationella väntetidsdatabasen. 

Prestationskraven i första blocket är i första hand formulerade 
som relativa mått där regionen ska korta sina väntetider utifrån sin 
egen väntetidssituation. Syftet är att jämna ut de skilda förutsätt-
ningarna mellan regionerna och därmed öka incitamenten för samt-
liga regioner att korta väntetiderna. Enligt den nationella väntetids-
databasen kortade majoriteten av regionerna sina väntetider till den 
specialiserade vården under hösten 2019. Effekten syns tydligast för 
operation där vårdgarantins uppfyllnadsgrad ökade med två procen-
tenheter, från 74 procent i november 2018 till 76 procent i november 
2019. I 2020 års överenskommelse utvecklades prestationskraven till 
att omfatta fler delar av vårdkedjan, bl.a. inkluderades medicinsk 
bedömning i primärvården, återbesök i den specialiserade vården samt 
besök, utredning och behandling inom BUP. 

Kömiljarden behöver fortsätta utvecklas under de kommande åren 
för att bli så ändamålsenlig och kostnadseffektiv som möjligt. Av 
överenskommelserna 2019 och 2020 framgår exempelvis att presta-
tionskraven successivt ska utvecklas och bli mer omfattande, liksom 
att fler delar av vårdkedjan ska inkluderas. För att det ska vara möj-
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ligt krävs ett bredare synsätt och att fler tidsgränser inkluderas än de 
som ingår i vårdgarantin. Detta, i kombination med de förväntningar 
och krav som finns på att fortsätta utveckla överenskommelsen om 
kömiljarden, gör att arbetet med att utveckla och förbättra överens-
kommelsen, inklusive prestationsmodellen, måste fortsätta. Arbetet 
bör i ökad utsträckning utgå från regionala behov, förutsättningar 
och utmaningar för att ge kommuner och regioner bättre planerings-
förutsättningar. Samtidigt behöver överenskommelsen vara enkel att 
kommunicera, transparent för berörda parter och möjliggöra effek-
tiv uppföljning och utvärdering. Likaså ska onödig administration 
för regionerna minimeras. 

Delegationen ska därför 

– med särskild hänsyn till behoven hos personer med kroniska 
sjukdomar, lämna förslag på hur överenskommelsen om kömiljar-
den kan vidareutvecklas för att bli så ändamålsenlig och kostnads-
effektiv som möjligt, 

– lämna förslag på huvudsakligt innehåll, utformning av presta-
tionskrav, modell för fördelning av medel, hur fler delar av vård-
kedjan kan inkluderas samt hur krav på inrapportering och upp-
följning av data bör formuleras, 

– redogöra för möjliga styreffekter, t.ex. risken för eventuella undan-
trängningseffekter, samt potentiella för- och nackdelar när det gäl-
ler förslagen om kömiljardens vidareutveckling, 

– med hänsyn till befintliga strukturer, t.ex. överenskommelser 
mellan staten och SKR samt tidigare gjorda utvärderingar och 
granskningar av överenskommelser som styrmedel, analysera för- 
och nackdelar med regionala och samverkansregionala överens-
kommelser mellan staten och regionerna, och 

– lämna nödvändiga författningsförslag. 

Konsekvensbeskrivningar 

Delegationen ska särskilt redogöra för konsekvenserna för berörda 
aktörer, inklusive ekonomiska konsekvenser. Om förslagen medför 
kostnadsökningar för staten, regionerna eller kommunerna, ska dele-
gationen föreslå hur dessa ska finansieras. I synnerhet ska konse-
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kvenserna för jämställdheten mellan kvinnor och män, flickor och 
pojkar beskrivas, liksom konsekvenserna för socioekonomisk och 
regional jämlikhet samt hälso- och sjukvårdens och berörda myn-
digheters roll. Vidare ska delegationen särskilt redovisa hur förslagen 
kan påverka den administrativa arbetsbördan och de administrativa 
kostnaderna inom hälso- och sjukvården, inklusive i vilken del av 
hälso- och sjukvården som dessa kommer att uppstå. Vid sina av-
vägningar ska delegationen även beakta den administrativa bördan 
och de ekonomiska konsekvenserna som kan uppkomma för privata 
aktörer. Även konkurrensaspekter ska belysas. 

Delegationen ska inom ramen för uppdraget särskilt beakta att 
skyddet för den personliga integriteten säkerställs. I de fall delega-
tionen lämnar förslag som rör behandling av personuppgifter ska 
den särskilt redogöra för hur hänsyn tagits till behovet av informa-
tionssäkerhet, rättssäkerhet samt skydd för den personliga integrite-
ten. En sådan analys ska primärt göras utifrån Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) 2016/679 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 
men även utifrån annan befintlig reglering, bl.a. lagen (2018:218) 
med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning 
och patientdatalagen (2008:355). 

I 14 kap. 3 § regeringsformen anges att en inskränkning av den 
kommunala självstyrelsen inte bör gå utöver vad som är nödvändigt 
med hänsyn till de ändamål som föranlett den. Det innebär att en 
proportionalitetsprövning ska göras under utredningsprocessen. Om 
något av delegationens förslag påverkar den kommunala självstyrel-
sen ska därför, utöver dess konsekvenser, också de särskilda över-
väganden som lett fram till förslaget särskilt redovisas. 

Kontakter och redovisning av uppdraget 

Delegationens arbete ska stödja redan pågående utvecklingsarbete i 
regionerna, inklusive det som görs inom ramen för överenskommel-
ser mellan staten och SKR. Delegationen ska samarbeta med SKR 
vid genomförandet av uppdragen. När det gäller den del av uppdraget 
som rör sjukvårdsrådgivning och 1177 Vårdguiden ska delegationen 
även samarbeta med regionernas och kommunernas bolag Inera AB. 
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Vidare ska delegationen samråda med de myndigheter som har 
centrala uppgifter som berör uppdraget och med andra berörda aktö-
rer som t.ex. professions- och patientorganisationer. Det gäller sär-
skilt med Socialstyrelsen som har i uppdrag att följa och analysera 
utvecklingen av väntetider och vårdköer inom hälso- och sjukvården. 
Vid genomförandet av det uppdrag som handlar om att stödja regio-
nernas och kommunernas arbete med utvecklingen av den nära 
vården ska delegationen särskilt samverka med Socialstyrelsen och 
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, som har i uppdrag att 
stödja, följa och utvärdera utvecklingen av den nära vården. Delega-
tionen ska också samverka med det Nationella vårdkompetensrådet. 

I den mån det bedöms lämpligt ska delegationen även föra dialog 
med andra pågående utredningar, t.ex. Utredningen om en samman-
hållen god och nära vård för barn och unga (S 2019:05). Detta gäller 
särskilt deluppdraget om att stödja regionerna i utvecklingen av ökad 
tillgänglighet till vård och stöd för barn och unga med psykisk ohälsa. 
Vid genomförandet av uppdraget ska delegationen beakta tidigare 
genomförda utredningar och uppföljningar av bl.a. vårdgarantin och 
kömiljarden. 

Följande uppdrag ska redovisas senast den 30 juni 2021: 

– Uppdraget att stödja regionernas arbete med att ta fram och 
genomföra regionala handlingsplaner för ökad tillgänglighet, när 
det gäller att 

– stödja regionerna i arbetet med att ta fram regionala handlings-
planer med regionala målsättningar för ökad tillgänglighet, 

– inom ramen för arbetet med de regionala handlingsplanerna, 
stödja utvecklingen av ökad tillgänglighet till vård och stöd för 
barn och unga med psykisk ohälsa, 

– inom ramen för arbetet med de regionala handlingsplanerna, 
stödja regionerna i deras arbete för att säkerställa tillgänglig-
heten såväl under som efter utbrottet av covid-19, och 

– sammanställa och analysera de regionala nulägesrapporterna 
och handlingsplanerna som stöd för regionerna och som in-
formation till regeringen. 

– Uppdraget att stödja ett effektivt resursutnyttjande och kortare 
väntetider genom att informera om patientens valmöjligheter. 
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– Uppdraget att utreda och lämna förslag, om så anses lämpligt, på 
en nationellt samordnad sjukvårdsrådgivning genom 1177 Vård-
guiden. 

– Uppdraget att vidareutveckla överenskommelsen om kömiljarden. 

Följande uppdrag ska redovisas årligen, senast den 30 juni 2021 och 
senast den 15 maj 2022: 

– Uppdraget att stödja regionernas och kommunernas arbete med 
utvecklingen av en nära och tillgänglig vård. 

– Följande uppdrag ska redovisas senast den 15 maj 2022: 

– Uppdraget att stödja regionernas arbete med att ta fram och 
genomföra regionala handlingsplaner för ökad tillgänglighet, när 
det gäller att 

– stödja regionerna i deras arbete med att genomföra de åtgärder 
som anges i de regionala handlingsplanerna, och 

– om det finns behov, föreslå andra insatser som bedöms nöd-
vändiga för att förbättra tillgängligheten i hälso- och sjukvår-
den med fokus på kortare väntetider. 

– Uppdraget att utreda en utökad vårdgaranti. 

Delegationen ska fortlöpande informera Regeringskansliet (Social-
departementet) om arbetet. 

 
(Socialdepartementet)
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Kommittédirektiv 2021:107 

Tilläggsdirektiv till  
Delegationen för ökad tillgänglighet i hälso- 
och sjukvården (S 2020:12) 

Beslut vid regeringssammanträde den 3 november 2021 

Ändring i uppdraget 

Regeringen beslutade den 13 augusti 2020 kommittédirektiv om ökad 
tillgänglighet i hälso- och sjukvården (dir. 2020:81). Uppdraget ska 
slutredovisas senast den 15 maj 2022. 

Uppdraget ändras nu på så sätt att utredaren även ska lämna nöd-
vändiga författningsförslag inom ramen för uppdraget att stödja ett 
effektivt resursutnyttjande och kortare väntetider genom att informera 
om patienters valmöjligheter, där utredaren lämnat bedömningar i 
delbetänkandet Vägen till ökad tillgänglighet – strategisk, långsiktig 
och i samverkan (SOU 2021:59). 

Utvidgning av uppdraget att stödja ett effektivt 
resursutnyttjande och kortare väntetider genom 
att informera om patienters valmöjligheter 

Utredaren har sedan tidigare haft i uppdrag att stödja ett effektivt 
resursutnyttjande och kortare väntetider genom att informera om 
patienters valmöjligheter. I deluppdraget ingick att lämna förslag på 
åtgärder som, inom ramen för gällande lagstiftning och med hänsyn 
till regionernas behov av långsiktiga planeringsförutsättningar för att 
kunna säkra en stabilitet i vårdutbudet, kan underlätta för patienter 
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att få vård hos någon annan vårdgivare med kortare väntetider, såväl 
inom den egna hemregionen som i andra regioner, i syfte att verka 
för ett mer effektivt utnyttjande av den samlade vårdkapaciteten. 

Utredaren överlämnade den 30 juni 2021 delbetänkandet Vägen 
till ökad tillgänglighet – strategisk, långsiktig och i samverkan 
(SOU 2021:59). Enligt delbetänkandet är utredarens samlade bild att 
regionerna ser och hanterar vårdgarantins tidsgränser som en målsätt-
ning och inte som det lagkrav som det formellt sett är. Vidare bedömer 
utredaren att det finns en otydlighet i kraven om regionernas ansvar 
för att vårdgarantins tidsgränser hålls och att åtgärder vidtas. I del-
betänkandet gör utredaren därför vissa bedömningar när det gäller åt-
gärder som kan underlätta för patienten att få vård hos en annan vård-
givare med kortare väntetider, såväl inom den egna regionen som i andra 
regioner, i syfte att verka för ett mer effektivt nyttjande av den sam-
lade vårdkapaciteten. Utredarens bedömningar aktualiserar behovet av 
författningsändringar. 

Utredaren bedömer att regionen bör agera i god tid. Det är ange-
läget att regionen inte inväntar tidpunkten då patientens vårdgaranti 
överskridits innan åtgärder vidtas, utan agerar så snart det finns skäl 
att misstänka att vårdgarantin inte kommer att kunna uppfyllas. En-
ligt utredaren är det också av stor vikt att regionens rutiner inte utgår 
från att patienten förväntas att själv initiera ett ärende om att söka 
en annan vårdgivare om det finns en misstanke om att vårdgarantin 
inte kommer att kunna uppfyllas. 

Vidare bedömer utredaren att regionen utan längre dröjsmål bör 
erbjuda tid i dialog med patienten eller lämna besked om att vård-
garantin inte kan uppfyllas. Patienten bör erbjudas att vara delaktig vid 
tidsbokning. Enligt utredaren bör ett erbjudande om tid i möjligaste 
mån ges med beaktande av patientens individuella förutsättningar, 
livssituation och andra aktuella omständigheter. Vidare bör ett erbju-
dande om tid eller besked om att vårdgarantin inte kan uppfyllas 
kunna ges till patienten utan längre dröjsmål. Utredaren bedömer att 
en tidsgräns på 14 dagar bör införas från det att remiss har utfärdats 
eller, om någon remiss inte är nödvändig, från det att den enskilde 
har sökt kontakt med den specialiserade vården. Denna tidsgräns bör 
gälla såväl besöksgarantin som behandlingsgarantin. 

Slutligen bedömer utredaren att det behövs ett utökat informa-
tionskrav om vårdgarantin. Regionen bör ha en skyldighet att infor-
mera patienten om vårdgarantins villkor i olika avseenden. Informa-
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tionen bör enligt utredaren bland annat omfatta villkor vid vård i en 
annan region, vid av- eller ombokning och när patienten på eget ini-
tiativ bokar vård. 

Den lagreglerade vårdgarantin är ett viktigt styrmedel för att säker-
ställa att patienten får vård i rimlig tid. Regionen har i dag en skyldig-
het att erbjuda vård inom vårdgarantins tidsgränser, men för att regio-
nen ska kunna fullgöra sitt ansvar är det viktigt att lämpliga åtgärder 
vidtas i god tid. Regeringen delar utredarens bedömning att en ord-
ning som innebär att huvudansvaret för att vårdgarantin uppfylls läggs 
på patienten riskerar att leda till ojämlik vård och att det därför kan 
finnas behov av att tydliggöra ansvaret i detta avseende. Vidare bedö-
mer regeringen att en tidsgräns kan bidra till att tydliggöra behovet 
av att regionen aktivt vidtar åtgärder i god tid. Eftersom utredaren anser 
att nuvarande direktiv inte möjliggör att lämna förslag om författnings-
ändringar inom ramen för deluppdraget, bedömer regeringen att det 
finns behov av att utvidga utredarens uppdrag på så sätt att utredaren 
ges möjlighet att lämna nödvändiga författningsförslag som stöder 
ett mer effektivt resursutnyttjande, tydliggör regionernas ansvar och 
skapar förutsättningar för kortare väntetider. 

Utredaren ska därför 

– lämna nödvändiga författningsförslag inom ramen för uppdraget 
att stödja ett effektivt resursutnyttjande och kortare väntetider 
genom att informera om patienters valmöjligheter, där utredaren 
lämnat bedömningar i delbetänkandet Vägen till ökad tillgänglig-
het – strategisk, långsiktig och i samverkan (SOU 2021:59), och 

– lämna förslag på andra eventuella följdändringar som aktualiseras 
av dessa förslag. 

Redovisning av uppdraget 

Uppdraget enligt dessa tilläggsdirektiv ska redovisas senast den 15 maj 
2022. 

 
(Socialdepartementet)
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Fördjupad redovisning 
av långa väntetider 

Den här bilagan presenterar fördjupad information om väntetider 
inom den specialiserade vården, fördelat på vårdområde, kön samt 
barn och vuxna. Statistiken kommer från väntetidsdatabasen hos 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och avser huvudsakligen 
antalet som väntade i slutet av december 2021. Därutöver redovisas 
förändringen i det totala antalet väntande mellan januari och decem-
ber 2021. Sedan januari 2021 rapporterar regionerna uppgifter till vänte-
tidsdatabasen enligt en ny utvidgad uppföljningsmodell. Den innebär 
bland annat att besök hos fler professioner och vårdområden ingår i 
modellen, vilket medför att resultaten för 2021 inte är fullt jämför-
bara med tidigare år. Det är anledningen till att det är förändringen 
under 11 månader 2021 som redovisas och alltså inte förändringen 
under ett helår. 

Utredningen beställde ett uttag från väntetidsdatabasen och fick 
det levererat i excelfiler som utredningen sedan har bearbetat. Upp-
gifterna avser dels första besök, dels operation eller annan åtgärd. 
Uttaget gjordes 2022-03-25 (första besök) och 2022-04-01 (operation 
eller annan åtgärd). Siffror som redovisas på www.vantetider.se kan 
skilja sig från de siffror som redovisas här eftersom regioner kan korri-
gera och justera sina inrapporterade uppgifter i efterhand. Uppdater-
ingar som gjorts efter datumen för uttag finns inte med i utredningens 
material.  

Det finns kända brister i väntetidsdatabasen, bland annat vissa 
frågetecken kring om alla regioner rapporterar på samma sätt så att 
informationen blir fullt jämförbar mellan regioner.  

I denna bilaga har utredningen valt att redovisa uppgifter om antalet 
väntande inklusive patientvalt väntade och medicinskt orsakat väntade. 
Detta för att ge den samlade bilden av väntelistorna – även personer 
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som är registrerade med någon av dessa koder har bedömts vara i 
behov av vård och det behöver tas med i regionens samlade kapaci-
tetsplanering. Det är dock viktigt att notera att dessa personer inte 
ingår när efterlevnaden av vårdgarantin beräknas. De procentsatser 
som redovisas här i bilagan när det gäller andelen som väntat över 
90 dagar motsvarar därför inte riktigt vårdgarantins efterlevnad och 
är högre än de resultat som redovisas på www.vantetider.se. 

Tabell 1 Fördelning i olika tidsintervall på väntelistan till första besök 
inom specialiserad vård utifrån kön samt barn och unga 
respektive vuxna, december 2021 

 0–90 
dagar 

91–180 
dagar 

181–365 
dagar 

1–2 år Över 2 år Summa Totalt antal 
väntande 

Flickor 0–18 år 68 % 14 % 14 % 3 % 0 % 100 % 26 690 
Pojkar 0–18 år 66 % 15 % 16 % 3 % 0 % 100 % 32 080 
Kvinnor över 18 år 66 % 18 % 11 % 4 % 2 % 100 % 156 645 
Män över 18 år 69 % 17 % 10 % 3 % 1 % 100 % 114 437 
Okänt 0–18 år 61 % 16 % 15 % 6 % 2 % 100 % 38 781 
Okänt över 18 år 64 % 16 % 13 % 5 % 2 % 100 % 40 060 
Okänt kön och ålder 81 % 9 % 6 % 2 % 1 % 100 % 81 877 
Totalt 69 % 16 % 11 % 4 % 1 % 100 % 490 570 

Not: Inklusive patientvalt väntande och medicinskt orsakat väntande. Procentsatserna i tabellen anger 
hur stor andel av det totala antalet väntande i den grupp som raden avser (exempelvis flickor 0–18 år) 
som hade väntat respektive tidsintervall. Exempelvis hade 68  procent av flickorna 0–18 år väntat  
0–90 dagar, och 3 procent 1–2 år. Totalt fanns det 26 690 flickor 0–18 år på väntelistorna. 
Källa: Väntetidsdatabasen (SKR). Datauttag gjort 2022-03-25.  
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Tabell 2 Antal väntande på första besök inom specialiserad vård per 
vårdområde i december 2021 samt förändring sedan januari 
2021  

Vårdområde För- 
ändring 
jan–dec 

Totalt 
antal 

väntande 
dec 

Över 90 dagar Över 180 dagar Över 1 år 

 Antal Andel Antal Andel Antal Andel 

Ögonsjukvård  19 314 80 568 34 033 42 % 17 363 22 % 5 152 6 % 
ÖNH  14 398 53 402 16 426 31 % 8 399 16 % 1 896 4 % 
Ortopedisk vård 14 705 51 252 15 345 30 % 6 246 12 % 1 612 3 % 
Hud- och könssjukvård 7 951 32 689 5 447 17 % 1 485 5 % 272 1 % 
Kirurgisk vård 4 940 27 810 6 989 25 % 2 871 10 % 911 3 % 
Gynekologisk vård 221 26 907 7 791 29 % 4 206 16 % 1 468 5 % 
BUM 5 383 25 010 4 986 20 % 2 250 9 % 590 2 % 
Internmedicinsk vård 6 011 21 323 6 614 31 % 3 481 16 % 1 085 5 % 
Urologisk vård 6 945 19 737 4 988 25 % 2 309 12 % 507 3 % 
Obstetrik och gynekologi 3 652 16 139 4 717 29 % 2 045 13 % 670 4 % 
Allmänpsykiatri vuxna  4 097 13 960 3 984 29 % 1 879 13 % 479 3 % 
Kardiologisk vård 1 548 11 889 3 775 32 % 1 912 16 % 503 4 % 
Audiologisk vård 4 596 8 460 3 118 37 % 1 369 16 % 311 4 % 
Foniatrisk vård 1 504 8 434 4 747 56 % 3 267 39 % 775 9 % 
Lungsjukvård 1 565 8 188 3 699 45 % 2 332 28 % 1 408 17 % 
Neurologisk vård 1 603 8 004 2 244 28 % 894 11 % 177 2 % 
BUP 1 922 7 936 1 616 20 % 1 018 13 % 399 5 % 
Handkirurgisk vård 1 016 6 078 2 272 37 % 1 011 17 % 297 5 % 
Endokrinologisk vård 1 124 4 806 1 641 34 % 1 084 23 % 646 13 % 
Klinisk genetik  -17 3 602 2 584 72 % 2 083 58 % 1 463 41 % 
Övriga* 12 172 54 376 16 355 30 % 9 321 17 % 3 999 7 % 
Totalt 114 650 490 570 153 371 31 % 76 825 16 % 24 620 5 % 

* Övriga består av omkring 70 olika vårdområden. Se väntetidsdatabasen på www.vantetider.se för att 
se indelningen.  
Not: Inklusive patientvalt väntande och medicinskt orsakat väntande. Andel avser andel av dem som 
väntade på första besök inom vårdområdet. ÖNH=öron-näs- och halssjukvård, BUM=barn- och 
ungdomsmedicinsk vård, BUP=barn- och ungdomspsykiatrisk vård. De vårdområden som specificeras i 
tabellen är de största i bemärkelsen att de hade flest antal väntande i december 2021. Tillsammans 
stod de för 89 procent av det totala antalet väntande.  
Källa: Väntetidsdatabasen (SKR). Datauttag gjort 2022-03-25.  
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Tabell 3 Fördelning i olika tidsintervall på väntelistan till operation eller 
annan åtgärd inom specialiserad vård utifrån kön samt barn och 
unga respektive vuxna, december 2021 

 0–90 
dagar 

91–180 
dagar 

181–365 
dagar 

1–2 år Över  
2 år 

Summa Totalt antal 
väntande 

Flickor 0–18 år 52 % 15 % 19 % 11 % 3 % 100 % 5 424 
Pojkar 0–18 år 46 % 16 % 21 % 14 % 3 % 100 % 7 070 
Kvinnor över 18 år 54 % 16 % 17 % 11 % 3 % 100 % 62 839 
Män över 18 år 55 % 16 % 16 % 10 % 3 % 100 % 49 351 
Okänt 0–18 år 43 % 14 % 19 % 16 % 8 % 100 % 10 763 
Okänt över 18 år 55 % 11 % 14 % 13 % 7 % 100 % 22 342 
Okänt kön och ålder 62 % 13 % 14 % 8 % 2 % 100 % 25 502 
Totalt 54 % 15 % 16 % 11 % 4 % 100 % 183 291 

Not: Inklusive patientvalt väntande och medicinskt orsakat väntande. Procentsatserna i tabellen anger 
hur stor andel av det totala antalet väntande i den grupp som raden avser (exempelvis flickor 0–18 år) 
som hade väntat respektive tidsintervall. Exempelvis hade 52 procent av flickorna 0–18 år väntat  
0–90 dagar, och 11 procent 1–2 år. Totalt fanns det 5 424 flickor 0–18 år på väntelistorna. 
Källa: Väntetidsdatabasen (SKR). Datauttag gjort 2022-04-01.  
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Tabell 4 Antal väntande på operation eller annan åtgärd inom 
specialiserad vård per vårdområde i december 2021 
samt förändring sedan januari 2021  

Vårdområde För 
ändring 
jan–dec 

Totalt 
antal 

väntande 
dec 

Över 90 dagar Över 180 dagar Över 1 år 

 Antal Andel Antal Andel Antal Andel 

Ortopedisk vård 1 170 37 684 20 067 53 % 14 093 37 % 6 829 18 % 
Kirurgisk vård  2 976 27 825 14 029 50 % 9 577 34 % 4 165 15 % 
Ögonsjukvård 4 804 25 159 7 168 28 % 3 610 14 % 1 522 6 % 
ÖNH 518 17 815 7 903 44 % 5 502 31 % 2 664 15 % 
Audiologisk vård 6 967 11 822 3 430 29 % 1 813 15 % 896 8 % 
Allmänpsykiatri vuxna 9 697 10 245 4 722 46 % 3 141 31 % 1 124 11 % 
Gynekologisk vård 50 9 733 4 862 50 % 3 612 37 % 1 843 19 % 
Urologisk vård 1 269 9 597 4 418 46 % 3 142 33 % 1 467 15 % 
Handkirurgisk vård 399 7 106 4 167 59 % 2 977 42 % 1 675 24 % 
BUP 1 597 4 610 2 160 47 % 1 460 32 % 560 12 % 
Plastikkirurgisk vård 365 4 383 3 004 69 % 2 357 54 % 1 282 29 % 
Obstetrik och gynekologi 1 082 3 198 1 423 44 % 985 31 % 387 12 % 
Kardiologisk vård 796 3 036 1 304 43 % 876 29 % 376 12 % 
Barn-ungdoms-kirurgi 416 1 460 804 55 % 528 36 % 196 13 % 
Neurokirurgisk vård -81 1 390 544 39 % 341 25 % 153 11 % 
Thoraxkirurgisk vård 82 1 343 238 18 % 104 8 % 45 3 % 
Mag-tarm-sjukvård 119 1 231 920 75 % 811 66 % 607 49 % 
Kärlkirurgisk vård 106 1 080 456 42 % 327 30 % 167 15 % 
Ryggsjukvård 199 783 496 63 % 393 50 % 272 35 % 
Övriga* 1 796 3 791 1 569 41 % 1 031 27 % 512 14 % 
Totalt 34 327 183 291 83 684 46 % 56 680 31 % 26 742 15 % 

* Övriga består av 36 vårdområden. Se vantetidsdatabasen på www.vantetider.se för att se 
indelningen.  
Not: Inklusive patientvalt väntade och medicinskt orsakat väntade. Andel avser andel av dem som 
väntade på operation eller annan åtgärd inom vårdområdet. ÖNH=öron-näs- och halssjukvård, 
BUP=barn- och ungdomspsykiatrisk vård. De vårdområden som specificeras i tabellen är de största i 
bemärkelsen att de hade flest antal väntande i december 2021. Tillsammans stod de för 98 procent av 
det totala antalet väntande.  
Källa: Väntetidsdatabasen (SKR). Datauttag gjort 2022-04-01.  
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Rekommendationer och riktlinjer 
om planerad uppföljning 

I denna bilaga redovisas två sammanställningar av rekommendationer 
och riktlinjer om planerad uppföljning: utifrån Socialstyrelsens natio-
nella riktlinjer (tabell 1) och utifrån de nationella vårdprogrammen 
för ett urval av cancerdiagnoser (tabell 2). Sammanställningarna ut-
gör ett av underlagen till utredningens bedömning att planerade upp-
följningar fortsatt inte bör omfattas av vårdgarantin, se kapitel 4, av-
snitt 4.4.7.  

Tabell 1 Sammanställning av rekommendationer om återbesök 
och uppföljning i nationella riktlinjer  

Riktlinje och 
målgrupp 

Återbesök eller uppföljning samt frekvens 

Astma-KOL: 
Barn, unga  
och vuxna  
med astma 

• Inom 6 veckor vid astma med exacerbation.  
• Minst 2 ggr/år vid okontrollerad astma med underhållsbehandling.  
• 1–2 ggr/år vid kontrollerad astma med underhållsbehandling (barn och 
unga 1–2 ggr/år, vuxna 1 gång/år). 
• Vid behov vid kontrollerad astma utan underhållsbehandling.  
För vuxna dessutom: 
• Uppföljande spirometriundersökning 1 gång/år vid okontrollerad astma 
med underhållsbehandling.  
• Uppföljande spirometriundersökning minst vart tredje år vid 
kontrollerad astma. 

Astma-KOL: 
Personer  
med KOL 

• Inom 6 veckor vid akut exacerbation. 
• Minst 2 ggr/år vid upprepade exacerbationer. 
• 1 gång/år vid underhållsbehandling. 
• Vid behov om ingen underhållsbehandling. 
Dessutom uppföljande spirometriundersökning: 
• 1 gång/år för personer som röker. 
• Årligen för personer med KOL och FEV1 <80 % av förväntat 
normalvärde (för att hitta ”rapid decliners”).  
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Riktlinje och 
målgrupp 

Återbesök eller uppföljning samt frekvens 

Demens • Minst 1 gång/år: Regelbunden och sammanhållen uppföljning av den 
demenssjukes situation och behov. 
Vid beteendemässiga och psykiska symtom: 
• Strukturerad uppföljning och utvärdering av BPSD och effekt av insatta 
åtgärder – frekvens anges ej. 
Vid insatta fysiska skyddsåtgärder: 
• Strukturerade och kontinuerliga utvärderingar av fysiska 
skyddsåtgärder – kontinuerligt observera och utvärdera. 
Vid insatt välfärdsteknik: 
• Strukturerade och kontinuerliga utvärderingar av välfärdsteknik 
– kontinuerligt utvärdera (socialtjänsten). 

Depression och 
ångest  

Aktiv uppföljning med planerad förnyad kontakt (kontinuitet) – frekvens 
anges ej. 

Diabetes • Ögonbottenfoto vart tredje år vid typ 2-diabetes utan 
ögonbottensjukdom. 
• Årlig undersökning av albumin i urinen vid diabetes. 
• Flera rekommendationer om rutinmässiga fotundersökningar.  

Endometrios • Uppföljning av behandlingseffekten cirka 3 månader efter behandling 
(kirurgi och nyinsatt eller ändrad hormonell behandling).  
• Telefonuppföljning 1–2 veckor efter akut sjukhusinläggning. 

Epilepsi Vid nydiagnosticering: 
• Uppföljning och bedömning av epilepsisjuksköterska inom 6  veckor.  
• Uppföljning och neurologisk bedömning av barnläkare inom 3  månader 
för barn och unga. 
• Uppföljning och neurologisk bedömning av läkare inom 6 månader 
(även vid fortsatt misstänkt epilepsi). 
Återkommande uppföljning och neurologisk bedömning: 
• Minst årligen för vuxna.  
• Minst 2 ggr/år för barn och ungdomar. Barn under 2 år behöver följas 
upp tätare. 
Gravida kvinnor med epilepsi: 
• Uppföljning och neurologisk bedömning – frekvens anges ej. 

Hjärtsjukvård: 
Hjärtsvikt, 
NYHA II–IV 

Uppföljning vid multidisciplinär hjärtsviktsmottagning – frekvens anges 
ej. 

Hjärtsjukvård: 
Vuxna med 
medfödda 
hjärtfel 

Uppföljning inom GUCH-verksamhet. Minst en bedömning inom GUCH-
verksamhet rekommenderas. Tidsintervallet mellan uppföljningarna bör 
anpassas efter tillståndets svårighetsgrad. 
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Riktlinje och 
målgrupp 

Återbesök eller uppföljning samt frekvens 

Levnadsvanor Ingen specifik information om uppföljning eller återbesök.  

Missbruk och 
beroende 

Ingen specifik rekommendation om uppföljning. 

MS Parkinson  • Undersökning av läkare med betydande erfarenhet av Parkinsons 
sjukdom minst 2 ggr/år vid Parkinsons sjukdom. 
• Undersökning av läkare med betydande erfarenhet av MS minst årligen 
vid MS, kliniskt isolerat syndrom (CIS) och radiologiskt isolerat syndrom 
(RIS). 
• Magnetresonanstomografi minst årligen vid MS, kliniskt isolerat 
syndrom (CIS) och radiologiskt isolerat syndrom (RIS). 

Palliativ vård Regelbunden användning av symtomskattningsinstrument för patienter i 
livets slutskede. 

Psoriasis • Behandling PUVA vid svårbehandlad psoriasis med otillräcklig effekt av 
annan behandling. Förutsätter behandling under begränsad tid, enligt 
behandlingsprotokoll, samt med uppföljning – frekvens anges ej. 
Vid svår psoriasis:  
• Strukturerad utvärdering av behandlingseffekt med både 
livskvalitetsinstrument och kliniska instrument. Vid systemisk 
behandling utvärderas behandlingen ofta genom regelbundna 
uppföljningar – frekvens anges ej. 
• Återkommande utvärdering av kardiovaskulära riskfaktorer – frekvens 
anges ej. 

Rörelseorganen Ingen specifik rekommendation om uppföljning. 

Schizofreni Regelbundna kontroller av metabola riskfaktorer med blodprov och fysisk 
undersökning – frekvens anges ej. 

Stroke Strukturerad uppföljning i öppen vård vid stroke eller TIA. Frekvens anges 
ej – återbesökens innehåll och frekvens bestäms av patientens behov. 

Not: Sammanställt av utredningen utifrån information som Socialstyrelsen tagit fram till utredningen 
utifrån nationella riktlinjer. 
Källa: Material från Socialstyrelsen, inkommet till utredningen 2022-01-14. 
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Tabell 2 Översiktlig sammanställning av uppföljning från nationella 
vårdprogram för ett urval av cancerdiagnoser 

Sammanställt av utredningen utifrån respektive vårdprogram  

Cancerdiagnos Återbesök eller uppföljning samt frekvens 

Prostatacancer • Efter kurativt syftande behandling ska PSA-test göras med avtagande 
frekvens (från 4 ggr/år till 1 gång/år) i 10 år. 
• Personer under hormonbehandling ska följas upp med undersökningar 
och/eller kontakt med läkare (beroende på tillstånd) 2–4 ggr/år. 
• Personer utan behandling ska följas upp med undersökningar och 
kontakt med läkare i 2 ggr/år.  

En tidigt 
upptäckt 
urinblåsecancer 

• Cystoskopi ska göras 3 och 12 månader efter behandling, därefter 
årligen år 2–5. 

Efter 
urinblåsecancer 
där urinblåsan 
opererats bort  

• Bilddiagnostik 3 ggr/år år 1–3, årligen år 4–5, vartannat år därefter. 
• Blodprover 4 ggr år 1, därefter årligen. 
• Årligen år 1–5: Uretroskopi och uretrasköljvätska vid kvarlämnad 
uretra. 
• Årligen: Utprovning och förskrivning av stomimaterial, 
urinläckageskydd och kateterprodukter.  
• Årligen: Förnyad behovsbedömning, rehabiliteringsbehov. 

Akut myeloisk 
leukemi 

• Blodprovstagning ska göras månatligen år 1, varannan månad år 2 
och var tredje månad år 3. 
• Återbesök ska göras en månad efter avslutad behandling och därefter 
var tredje månad år 1, var sjätte månad år 2 och årligen år 3–5. 

Bröstcancer • Patienter ska erbjudas en strukturerad årlig uppföljning inklusive 
bröstradiologi i minst 5 år. 

Källa: Respektive vårdprogram via Regionala cancercentrums Kunskapsbanken, 
https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/vardprogram/, uttag 2022-01-14–28.  
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Miniminivåer för  
universitetssjukvårdsenheter 

Den här bilagan kompletterar  kapitel 6 God och nära vård med 
utbildning, forskning och utveckling. I bilagan redovisas de minimi-
nivåer som gäller som krav för att vara universitetssjukvårdsenhet. 
Universitetssjukvårdsenheter är verksamheter i hälso- och sjukvården 
som är särskilt utsedda att vid sidan om att bedriva hälso- och sjuk-
vård av hög kvalitet också har särskilda krav på sig att bedriva klinisk 
forskning, utbildning och utveckling av hälso- och sjukvård.  

Socialstyrelsen har haft i uppdrag1 av regeringen att fastslå mini-
minivåer för vad universitetssjukvården som minst bör uppnå, mini-
minivåerna är framtagna i nationell konsensus. För att utnämnas till 
universitetssjukvårdsenhet (USVE) ska USVE jämte att bedriva hälso- 
och sjukvård av hög kvalitet uppfylla miniminivåerna. Miniminivåerna 
ligger också till grund för den nationella utvärderingen som sker vart 
fjärde år. I avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samar-
bete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av 
hälso- och sjukvård (ALF-avtalet) anges att den region som inte upp-
når denna miniminivå i samverkan med berört universitet ska åtgärda 
detta inom en viss tid i enlighet med utvärderingens rekommendation. 
Om så inte sker får staten säga upp avtalet. Socialstyrelsen fattade be-
slut om miniminivåerna 2020.2 

I tabellen nedan presenteras miniminivåerna, dels den generella 
miniminivån om ledningen vid USVE, dels miniminivåer för klinisk 
forskning, dels miniminivåer för läkarutbildningen och slutligen mini-
minivåer för utveckling av hälso- och sjukvård. I den del av tabellen 

 
1 Regeringsbeslut S2019/05315/RS. Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Socialstyrelsen, 
Uppdrag att utvärdera universitetssjukvården inom ALF-avtalet, uppdrag nr. 13. 
2 Socialstyrelsen. 2020. Bilaga till Beslut om miniminivåer som universitetssjukvården bör uppnå 
med utgångspunkt i vad som anges i ALF-avtalet.  
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som gäller läkarutbildning används begreppen VFU och VIL, de står 
för verksamhetsförlagd utbildning respektive verksamhetsintegrerat 
lärande. 

Tabell 1 Miniminivåer som universitetssjukvården bör uppnå 

Tabellen visar miniminivåer för ledningen, klinisk forskning, 
läkarutbildning och utveckling av hälso- och sjukvård, i höger 
kolumn eventuella kommentarer eller definitioner 

Miniminivå Definitioner och kommentarer 

Miniminivå för ledningen 
Nedan presenteras den 
miniminivå som gäller ledningen 
för universitetssjukvårdsenheten. 

 

Vid USVE finns i ledningen minst 
en FoUU-ansvarig person som är 
minst docent med förenad eller 
adjungerad anställning vid 
universitet eller högskola. 

Med förenad anställning avses en anställning vid 
universitet eller högskola som är förenad med 
anställning vid en sjukvårdsenhet som är upplåten för 
medicinsk utbildning och forskning (4 kap. hög-
skoleförordningen, 1992:1434, enbart professorer och 
lektorer). Med adjungerad anställning avses en 
tidsbegränsad anställning och regleras enligt 
högskoleförordningen (4 kap. högskoleförordningen, 
1992:1434). 
FoUU-ansvaret kan ligga på fler än en person, som 
ansvarar för olika delar (forskning, utbildning eller 
utveckling). 

Miniminivåer klinisk forskning  
Nedan presenteras de 
miniminivåer som beslutats 
avseende USVE:s uppgift inom 
klinisk forskning. 

 

Vid USVE tillämpas en handlings-
plan som stödjer utvecklingen 
från student till docent inom för 
enheten relevanta yrkesgrupper. 

Med handlingsplan avses en skriftlig plan eller 
strategi med åtgärder för att uppfylla uppsatta mål. 
Den kan ha tagits fram av ledningsorganet för ALF 
eller av USVE. 
Handlingsplanen kan exempelvis innehålla olika 
former av stöd under perioden från student till docent, 
samt en incitamentsstruktur som uppmuntrar till 
strävan att nå docentur. 
Med relevanta yrkesgrupper avses för USVE relevant 
personal med direkt eller indirekt patientkontakt inom 
de för närvarande 22 yrken som kräver legitimation för 
att få utöva yrket samt andra relevanta yrken med 
krav på högskolekompetens, exempelvis biostatistiker, 
molekylärbiolog, socionom, folkhälsovetare. 
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Miniminivå Definitioner och kommentarer 

Vid USVE finns minst en kliniskt 
verksam erfaren 
forskarhandledare. 

Med kliniskt verksam avses personal inom de för 
närvarande 22 yrken som kräver legitimation för att få 
utöva yrket samt andra relevanta yrken med krav på 
högskolekompetens, till exempel biostatistiker, 
molekylärbiolog, socionom, folkhälsovetare. 
Med erfaren forskarhandledare avses minst docent. 

Vid USVE finns minst en kliniskt 
verksam doktorand, som aktivt 
deltar i sin forskarutbildning. 

Med kliniskt verksam doktorand avses person inom de 
för närvarande 22 yrken som kräver legitimation för 
att få utöva yrket samt andra relevanta yrken med 
krav på högskolekompetens, till exempel 
biostatistiker, molekylärbiolog, socionom, 
folkhälsovetare. 

Vid USVE har någon av den 
kliniskt verksamma personalen 
genomfört ett halvtidsseminarium 
eller erhållit en doktorsexamen 
under en fyraårsperiod. 

Med kliniskt verksam personal avses personer inom de 
för närvarande 22 yrken som kräver legitimation för 
att få utöva yrket samt andra relevanta yrken med 
krav på högskolekompetens, till exempel 
biostatistiker, molekylärbiolog och socionom, 
folkhälsovetare. 
Halvtidsseminarium ska genomföras för varje 
doktorand som ska avlägga doktorsexamen i syfte att 
kontrollera att målen för doktorsexamen är på god väg 
att realiseras. 
För doktorsexamen krävs godkänd vetenskaplig 
doktorsavhandling samt att övriga examinations-
moment i forskarutbildningen är godkända. 
Nivån är satt för att även personalmässigt små 
enheter ska kunna utses till USVE. 

USVE samverkar, vid planering 
och genomförande av studier 
avseende klinisk forskning, med 
andra vårdenheter inom egen 
region, andra regioner, universitet 
och högskolor, näringsliv, patient- 
och närstående eller företrädande 
organisationer. 

Med samverkan, när så är relevant, avses 
övergripande gemensamt handlande på organisa-
toriskt plan för visst syfte. Någon eller några tillför 
sina specifika resurser, kompetenser och/eller 
kunskaper till en uppgift som utförs gemensamt. 
Samverkan med patient- och närstående och/eller 
företrädande organisationer avser USVE som har 
direkt patientkontakt. 

Kliniskt verksam personal vid 
USVE bedriver eller deltar 
kontinuerligt i regionala, 
nationella eller internationella 
studier avseende klinisk 
forskning. 

Med kliniskt verksam personal avses personer inom de 
för närvarande 22 yrken som kräver legitimation för 
att få utöva yrket samt andra relevanta yrken med 
krav på högskolekompetens, till exempel 
biostatistiker, molekylärbiolog och socionom, 
folkhälsovetare. 
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Miniminivå Definitioner och kommentarer 

På USVE finns en kontinuerlig 
produktion av vetenskapliga 
artiklar. 

Med vetenskapliga artiklar avses originalartiklar och 
översiktsartiklar, dvs. artiklar som genomgått 
sakkunniggranskning (peer-review) och publicerats 
(inklusive Epub ahead of print) i vetenskapliga 
tidskrifter. 
Med kontinuerlig avses en ständigt pågående 
produktion. 

Kliniskt verksam personal vid 
USVE deltar regelbundet i 
vetenskapliga möten och 
konferenser med egen veten-
skaplig presentation. 

Med kliniskt verksam personal avses personer inom de 
för närvarande 22 yrken som kräver legitimation för 
att få utöva yrket samt andra relevanta yrken med 
krav på högskolekompetens, till exempel 
biostatistiker, molekylärbiolog, socionom, 
folkhälsovetare. 
Med vetenskaplig presentation avses inbjuden som 
talare eller deltagande med accepterat abstract, 
poster eller muntlig presentation vid nationella eller 
internationella vetenskapliga möten/konferenser. 

Minst en forskare vid USVE har 
minst ett beviljat anslag i 
nationell eller internationell 
konkurrens med pågående 
dispositionsrätt. 

Med beviljat anslag avses medel som beviljats där 
kliniskt verksam personal vid USVE är huvudsökande 
eller medsökande. 
Dispositionsrätten kan ligga hos universitetet eller 
USVE. 
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Miniminivå Definitioner och kommentarer 

Kliniskt verksam personal vid 
USVE har tillgång till relevant 
stöd och lokaler som möjliggör 
klinisk forskning i tillräcklig 
omfattning.  

Här avses kliniskt verksam personal som bedriver 
klinisk forskning. Med tillgång till avses att kliniskt 
verksam personal har tillgång till relevant stöd 
antingen vid enheten eller från annan aktör, t.ex. 
annan USVE på sjukhuset, landstingets organisation 
eller universitet/högskola. 
Exempel på relevant stöd som möjliggör klinisk 
forskning: 

• Tillgång till arbetsplats med dator 
• Tillgång till för verksamheten adekvat 
bibliotekstjänst och aktuella tidskrifter 
• Tillgång till relevanta digitala 
informationssystem 
• Forskningsansökningar 
• Projektplanering 
• Framtagande av studieprotokoll och 
patientinformation 
• Etikansökningar/regulatoriska dokument 
• Avtalsskrivning 
• Forskningssjuksköterska 
• Good Clinical Practice-utbildning 
• Randomisering 
• Core facilities 
• Avancerad teknisk utrustning 
• Utbildning om vad som gäller för forskning på 
biobanksprov 
• Sjukvårdsintegrerad biobankning Biobanker 
och/eller biobanksdata inkl. service för tillgång till 
befintliga prov 
• Biobanksservice för planering av studier 
• Rådgivning och hjälp vid utformning av 
biobanskavtal 
• Kvalitetsregister 
• Datainsamling/datahantering/data-
baskonstruktion 
• Statistisk analys 
• Forskningsdatabas 
• Monitorering 
• Innovationssystem 
• Publikationsstöd 
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Miniminivå Definitioner och kommentarer 

Miniminivåer läkarutbildning 
Nedan presenteras de 
miniminivåer som beslutats för 
USVE:s uppgift avseende 
läkarutbildningen. 

 

Vid USVE erbjuds VFU/VIL eller 
annan utbildningsinsats. 

 

Den personal som regelbundet 
deltar i VFU/VIL för läkar-
studerande vid USVE har 
erforderlig pedagogisk 
handledarutbildning enligt 
universitets direktiv. 

 

Vid USVE erbjuds alla läkar-
studerande en namngiven 
handledare under VFU/VIL som de 
kan vända sig till. 

 

Personal som handleder 
läkarstudenter vid USVE följer 
handledarinstruktionerna. 

Universitetet ansvarar för handledarinstruktionerna. 

Utbildningens lärandemål för 
VFU/VIL är kända av personal som 
handleder läkarstudenter. 

Lärandemålen är framtagna av universitetet. USVE 
kan dessutom ha omsatt lärandemålen i mer 
detaljerade mål anpassade för verksamheten. 

USVE kan redovisa exempel på hur 
kursutvärderingar och 
uppföljningar under VFU/VIL har 
använts i förbättringsarbetet. 

Universitetet ansvarar för kursutvärderingar. 
Med uppföljning under VFU/VIL avses att USVE 
inhämtar feedback från läkarstudenter. 

Vid USVE används en känd 
skriftlig rutin för studenter som 
inte uppfyller lärandemålen. 

Med rutin avses ett bestämt tillvägagångssätt för hur 
aktiviteter ska genomföras samt hur ansvaret ska 
fördelas. 
Universitetet ansvarar för rutinen/riktlinjen. 

USVE tillhandahåller lokaler och 
basal utrustning som möjliggör 
verksamhetsintegrerad utbildning 
av läkarstudenter. 

Exempel på relevant infrastruktur som möjliggör 
utbildning av läkare: 

• Ändamålsenliga lokaler för seminarier och 
utbildning 
• Ändamålsenlig utbildningsmiljö för klinisk 
färdighetsträning 
• Tillgång till arbetsplats med dator 
• Tillgång till för verksamheten adekvat 
bibliotekstjänst och aktuella tidskrifter 
• Tillgång till relevanta digitala 
informationssystem 
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Miniminivå Definitioner och kommentarer 

Miniminivåer utveckling  
av hälso-och sjukvård  
Nedan presenteras de 
miniminivåer som beslutats för 
USVE:s uppgift avseende 
utveckling av hälso- och sjukvård. 

 

USVE kan redovisa på vilket sätt 
kliniskt verksam personal 
använder kunskapsstöd. 

Med kunskapsstöd avses exempelvis riktlinjer och 
vårdprogram. 

Kliniskt verksam personal vid 
USVE har under året deltagit i 
framtagande eller uppdatering av 
kunskapsstöd. 

 

USVE förmedlar resultatet av sin 
verksamhet och sitt 
utvecklingsarbete i en skriftlig 
årsrapport. 

Med utvecklingsarbete avses användande av 
vetenskap eller beprövad erfarenhet (exempelvis 
införande av och utmönstring av metoder) samt 
innovationer i syfte att utveckla verksamheten. 
Med förmedla avses att göra den skriftliga rapporten 
tillgänglig och sprida till övriga delar av hälso- och 
sjukvården. 

USVE använder data från för 
verksamheten relevanta 
kvalitetsregister i utvärdering och 
utveckling av verksamheten. 

Med utvärdera avses bedöma resultatet av en verk-
samhet eller åtgärd. 
Med utveckla verksamheten avses att konkreta 
förändringar införs i verksamheten med syfte att leda 
till förbättringar för patienterna. 

USVE använder data från 
mätningar av patienternas 
upplevelser och kan redovisa att 
det bidragit till utveckling av 
verksamheten. 

Med patienternas upplevelser avses: 
• Upplevelse av sin egen sjukdom och hälsa efter 
behandling eller annan intervention (till exempel 
symtom, funktionsförmåga, hälsorelaterad 
livskvalitet). 
• Upplevelser av vården (till exempel bemötande, 
förtroende, delaktighet, väntetider, kontakt, 
samordning). 

Avser USVE som har direktkontakt med patienter. 
USVE samverkar med patienter 
och närstående eller patient- och 
närståendeorganisationer i 
utvärderings- och 
utvecklingsarbetet. 

Avser USVE som har direktkontakt med patienter. 



95/22 Svar på remiss - Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22)  - KS2022/1251-2 Svar på remiss - Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22)  : SOU 2022_22 Vägen till ökad tillgänglighet.pdf

Bilaga 5 SOU 2022:22 

648 

Miniminivå Definitioner och kommentarer 

USVE har en skriftlig och på 
ledningsnivå beslutad strategi, 
rutin eller motsvarande som 
stöder innovationer, till följd av 
utvecklingsarbete och 
forskningsresultat och som är 
känd i verksamheten. 

Med ledningsnivå avses den nivå som har mandat att 
fastställa gemensamma strategier/riktlinjer eller 
motsvarande. Strategin/rutinen kan vara beslutad på 
annan nivå än USVE, till exempel av landstinget/ 
regionen. Med strategi avses en långsiktig över-
gripande plan. 
Strategin kan exempelvis innehålla stöd till anställda 
med målet att de ska ha kunskap, kompetens och 
färdigheter för att bidra till innovationer i hälso- och 
sjukvården. Den kan också innehålla stöd för 
utveckling och implementering av innovationer i 
hälso- och sjukvården. 
Med rutin avses ett bestämt tillvägagångssätt för hur 
aktiviteter ska genomföras samt hur ansvaret ska 
fördelas. 
Med innovationer avses goda idéer som har utvecklats 
till nyskapandeprodukter, tjänster eller arbetsmetoder 
till nytta för invånare, patienter, och medarbetare och 
som svarar mot behov och efterfrågan i vardagen och 
omvärlden. Värdet uppstår i nyttiggörandet och 
tillämpningen av en idé. 

Vid USVE finns en rutin för att 
kontinuerligt följa upp den 
kliniskt verksamma personalens 
individuella fortbildnings- och 
vidareutbildningsplaner. 

Med kliniskt verksam personal avses personer inom de 
för närvarande 22 yrken som kräver legitimation för 
att få utöva yrket samt andra relevanta yrken med 
krav på högskolekompetens, till exempel biostatistiker, 
molekylärbiolog, socionom, folkhälsovetare. 
Med fort- och vidareutbildning avses utbildning i syfte 
att upprätthålla och utveckla den kompetensnivå som 
krävs för att kunna utföra arbetsuppgifterna. 
Med rutin avses ett bestämt tillvägagångssätt för hur 
aktiviteter ska genomföras samt hur ansvaret ska 
fördelas. 

Källa: Socialstyrelsen. 2020. Bilaga Beslut om miniminivåer som universitetssjukvården bör uppnå med 
utgångspunkt i vad som anges i ALF-avtalet.  
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Fördjupad information om barn 
och ungas psykiska hälsa 

Den här bilagan kompletterar kapitel 7 Barn och ungas psykiska 
hälsa. I bilagan beskrivs först de statliga satsningar som gjorts för att 
förbättra tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatri (BUP) 
och tillgängligheten generellt för barn och unga med psykisk ohälsa 
under 2007–2015. Därefter redogörs för prestationskraven och den 
prestationsbaserade ersättningen som varit kopplad till målsättningen 
om en förstärkt vårdgaranti inom BUP. Slutligen finns en kort sam-
manställning av hur regionerna använt de fördelade medlen från de 
statliga satsningarna under 2007–2012 samt 2018.  

Statliga satsningar för att förbättra tillgängligheten 
till BUP och tillgängligheten generellt för barn  
och unga med psykisk ohälsa under 2007–2015 

Nedan beskriver vi kortfattat de huvudsakliga satsningar som gjorts 
kopplade till målsättningen om en förstärkt vårdgaranti inom BUP 
och tillgänglighet till BUP, samt kort även andra tillgänglighetsats-
ningar för barn och unga med psykisk ohälsa under 2007–2015. I kapi-
tel 7, avsnitt 7.6.1 finns motsvarande beskrivning av satsningarna för 
de efterföljande åren 2016–2022. 
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Statliga satsningar för perioden 2007–2011 

Statens psykiatrisatsning 

Under 2007–2011 pågick Statens psykiatrisatsning. Regeringens poli-
tik för personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsned-
sättning pekade ut tre huvudområden: vården, vardagen och valfri-
heten. Vart och ett av dessa var kopplade till definierade mål. Utifrån 
det övergripande syftet med satsningen angavs också fyra priorite-
rade områden: insatser riktade till barn och ungdomar, arbete och 
sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning, sats-
ningar på kompetens och evidens samt stöd för långsiktigt kvalitets- 
och utvecklingsarbete. Totalt avsatte regeringen 3,6 miljarder kronor 
(720 miljoner kronor per år) under 2007–2011 till olika fördefinierade 
insatser inom de tre ovan angivna huvudområdena. Merparten av med-
len användes för uppdrag till olika myndigheter, lärosäten och pro-
jekt inom enskilda kommuner och regioner.1 Statens psykiatrisatsning 
skiljde sig från tidigare satsningar genom att kommuner och regioner 
fick mindre möjlighet att själva bestämma inriktning och hur medlen 
skulle användas. Dessutom infördes en ny styrform genom att sats-
ningen för målsättningen om en förstärkt vårdgaranti inom BUP inne-
bar prestationsbaserad ersättning från och med 2009.2 

Utöver de statliga satsningarna för att införa vårdgarantin (2,45 mil-
jarder under 2005–2008) och för att generellt förbättra tillgängligheten 
till vården (8,6 miljarder under 2002–2008) tilldelades regionerna 
214 miljoner kronor per år under 2007–2008 för att förbättra till-
gängligheten till BUP i syfte att nå målet med målsättningen om en 
förstärkt vårdgaranti inom BUP.3 2007 års statsbidrag hade en bre-
dare inriktning med mål om tillgänglighet, kvalitet, kompetens och 
inrapportering till register, medan 2008 års statsbidrag presenterades 
som en plattform för insatser som syftade till att nå den planerade 
målsättningen om en förstärkt vårdgaranti inom BUP 2011. Även 
2009–2011 fick Socialstyrelsen i uppdrag att fördela 214 miljoner kro-
nor per år, för att förbättra tillgängligheten till BUP och för att upp-

 
1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2015. Psykisk hälsa – ett gemensamt ansvar, Lär-
domar från PRIO och tidigare statliga satsningar sedan 1995, rapport 2015:10 och SOU 2018:90. 
För att börja med något nytt måste man sluta med något gammalt, Förslag för en långsiktigt hållbar 
styrning inom området psykisk hälsa, s. 187–188. 
2 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2015. Psykisk hälsa – ett gemensamt ansvar, Lär-
domar från PRIO och tidigare statliga satsningar sedan 1995, rapport 2015:10. 
3 Överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om en förstärkt 
vårdgaranti för insatser till barn och unga med psykisk ohälsa. Överenskommelse för 2009. 
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nå målsättningen.4 Som framgår ovan var de stimulansmedel som var 
kopplade till målsättningen prestationsbaserade från och med 2009. 
Kraven för måluppfyllelse fastställdes genom årliga överenskommel-
ser mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), se 
rubriken Prestationsbaserad ersättning kopplad till målsättningen om 
en förstärkt vårdgaranti inom BUP nedan samt tabell 1 och tabell 2. 
Efter den initiala särskilda överenskommelsen om målsättningen om 
en förstärkt vårdgaranti inom BUP 2009 ingick målsättningen i stället 
i överenskommelserna om fortsatta insatser för att förbättra patienters 
tillgänglighet till hälso- och sjukvård (kömiljarden), det vill säga de 
överenskommer som var kopplade till vårdgarantin, under 2010–2012.5  

Satsningar på första linjens vård 

I en kartläggning av förutsättningarna för en målsättning om en för-
stärkt vårdgaranti inom BUP konstaterade SKR att en god tillgång 
till första linjens insatser var en förutsättning för att korta vänte-
tiderna till BUP, se även kapitel 7, avsnitt 7.5.6 Staten och SKR in-
gick därför ytterligare en överenskommelse 2008 som syftade till att 
stödja utvecklingen av framgångsrika insatser för att förebygga psykisk 
ohälsa hos barn och unga och en första linjens vård och omsorg för 
barn och unga med psykisk ohälsa och psykisk sjukdom. I projektet 
som kallades Modellområdesprojektet (2008–2011) valdes 14 områden 
med regioner och kommuner ut för att utveckla ett antal modeller för 
samverkan mellan de olika aktörerna som på olika sätt arbetar med 
barn och ungdomar. Projektet handlade om ett förändringsarbete 
inom första linjens vård och omsorg. Målet var att projektet på sikt 
skulle leda till en bättre samverkan mellan regioner och kommuner 
och därmed till en bättre vård och omsorg för barn och ungdomar 
med psykisk ohälsa. Överenskommelsen förnyades 2009 och 2010. 
Staten och SKR enades 2011 om en fortsatt satsning, Psynkprojektet 
(2011–2014), eftersom erfarenheter som gjordes under projektets 

 
4 Socialstyrelsen. 2012. Insatser till barn och unga med psykisk ohälsa – uppföljning av lands-
tingens insatser för den förstärkta vårdgarantin 2011. 
5 Överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om fortsatta insat-
ser för att förbättra patienters tillgänglighet till hälso- och sjukvård. Överenskommelse för 2010; 
2011 års överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om fortsatta 
insatser för att förbättra patienters tillgänglighet till hälso- och sjukvård; 2012 års överenskommelse 
mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om fortsatta insatser för att förbättra 
patienters tillgänglighet till hälso- och sjukvård. 
6 SKR. 2007. Tillgänglighet till insatser för att möta psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. 
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gång bedömdes kunna vara till stor nytta för andra kommuner och 
regioner.7 Det gällde exempelvis erfarenheter kring gemensam led-
ning och styrning, samverkan och uppföljning.8 Målet med Psynk-
projektet var att utforma och implementera effektiva strategier för 
hälsofrämjande insatser och erbjuda vård på rätt nivå för barn och 
unga med psykisk ohälsa och psykisk sjukdom.9 Drygt 30 miljoner 
kronor avsattes årligen till dessa satsningar.10  

Statliga satsningar för perioden 2012–2015 

PRIO-satsningen 

År 2012 lanserade regeringen handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa – 
plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012–2016. Målet 
med handlingsplanen var att skapa förutsättningar för ett långsiktigt 
förändringsarbete hos huvudmännen och andra berörda aktörer för 
att förbygga psykisk ohälsa och att utveckla vården och omsorgen 
till personer med psykisk ohälsa. Satsningen utgick från tre övergri-
pande mål:  

• en jämlik, kunskapsbaserad, säker och tillgänglig vård och omsorg 
av god kvalitet 

• tillgång till arbete och anpassad sysselsättning 

• möjlighet till delaktighet och inflytande.11  

 
7 Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om intensifierat sam-
verkansarbete för barn och ungas psykiska hälsa. Överenskommelse för 2011. 
8 SKR. 2015. Psynk – Psykisk hälsa barn och unga, Slutrapport för Psynk, År 2011–2014. 
9 Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om intensifierat sam-
verkansarbete för barn och ungas psykiska hälsa. Överenskommelse för 2011. 
10 Överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om pilotstudie för 
förändringsarbete avseende första linjens vård och omsorg för barn och ungdomar med psykisk 
ohälsa och psykisk sjukdom. Överenskommelse för 2008; Överenskommelse mellan regeringen 
och Sveriges Kommuner och Landsting om fortsatt förändringsarbete avseende första linjens vård 
och omsorg för barn och ungdomar med psykisk ohälsa och psykisk sjukdom. Överenskommelse 
för 2009; Överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om fortsatt 
förändringsarbete avseende första linjens vård och omsorg för barn och ungdomar med psykisk 
ohälsa och psykisk sjukdom. Överenskommelse för 2010; Överenskommelse mellan staten och 
Sveriges Kommuner och Landsting om intensifierat samverkansarbete för barn och ungas psykiska 
hälsa. Överenskommelse för 2011; Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012, 
överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting; Stöd till riktade insatser 
inom området psykisk ohälsa 2013, överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och 
Landsting; Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2014, överenskommelse mellan 
staten och Sveriges Kommuner och Landsting.  
11 Regeringskansliet. 2012. PRIO psykisk ohälsa – plan för riktade insatser inom området psykisk 
ohälsa 2012–2016. 
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De övergripande målen reviderades 2014 till:  

• god vård och omsorg: kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, 
effektiv, jämlik, i rimlig tid och samordnad,  

• tillgång till arbete, anpassad sysselsättning och stöd i boendet efter 
behov,  

• möjlighet till delaktighet och inflytande.12 

I PRIO-handlingsplanen fanns två särskilt prioriterade målgrupper:  

• barn och unga med psykisk ohälsa, 

• personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk proble-
matik.13  

Utöver detta skulle insatser riktade till alla personer med psykisk 
ohälsa prioriteras inom områdena:  

• kunskapsstöd, kompetensutveckling och kvalitetsarbete, 

• bemötande, delaktighet och inflytande.14 

I handlingsplanen konstaterades att det fanns svårigheter i samverkan 
och samordning mellan de olika aktörer som gav insatser till många 
patienter i de två prioriterade målgrupperna. Att stärka samverkan 
mellan kommuner och regioner var därför ett viktigt inslag i överens-
kommelsen om stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 
mellan staten och SKR som slöts årligen mellan 2012 och 2015.15 
Huvuddelen av PRIO-satsningen utgjordes av dessa överenskommel-
ser där utvecklingsinsatser och prestationsbaserad ersättning till re-
gioner och kommuner har ingått. Överenskommelserna omfattade 
också grundläggande krav som regionerna och kommunerna skulle 
leva upp till för att kunna få ta del av medlen. Grundkraven var ut-
formade så att regioner och kommuner behövde samverka för att 
uppnå dem. Ett grundkrav gällde överenskommelser om samverkan 

 
12 Regeringskansliet. 2014. Reviderad handlingsplan för riktade insatser inom området psykisk 
ohälsa 2014–2016. 
13 Regeringskansliet. 2012. PRIO psykisk ohälsa – plan för riktade insatser inom området psykisk 
ohälsa 2012–2016. 
14 Regeringskansliet. 2012. PRIO psykisk ohälsa – plan för riktade insatser inom området psykisk 
ohälsa 2012–2016. 
15 Regeringskansliet. 2012. PRIO psykisk ohälsa – plan för riktade insatser inom området psykisk 
ohälsa 2012–2016. 
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kring personer med psykisk funktionsnedsättning. Ett annat grund-
krav handlade om att det skulle finnas beslut som tydliggjorde an-
svarsfördelningen inom och mellan kommun och region för insatser 
till barn och unga som har, eller riskerar att utveckla, psykisk ohälsa. 
Detta utvecklades senare till att regionerna och kommunerna skulle 
erbjuda webbaserad information eller liknande med beskrivningar 
utifrån sin ansvarsfördelning om var i länet stöd och hjälp ges till 
barn och unga med psykisk ohälsa.16 Den ekonomiska omfattningen 
av PRIO-satsningen uppgick totalt till 3,4 miljarder kronor.17  

Från att tidigare varit en del av överenskommelserna om fortsatta 
insatser för att förbättra patienters tillgänglighet till hälso- och sjuk-
vård inkluderades målsättningen om en förstärkt vårdgaranti inom 
BUP i överenskommelserna om stöd till riktade insatser inom om-
rådet psykisk ohälsa inom ramen för PRIO-handlingsplanen från och 
med 2013. Även dessa år utgjordes medlen för målsättningen av pre-
stationsbaserad ersättning. Under 2012–2015 avsattes totalt 674 mil-
joner kronor för prestationsbaserad ersättning till regionerna för 
måluppfyllelse av prestationskrav kopplade till målsättningen om en 
förstärkt vårdgaranti inom BUP, se rubriken Prestationsbaserad er-
sättning kopplad till målsättningen om en förstärkt vårdgarantin inom 
BUP och tabell 1.18  

Satsningar på första linjens vård 

År 2012 fanns även en prestationsbaserad del kopplad till utveckling 
av första linjens vård. I överenskommelsen konstaterades att till-
gängligheten till BUP påverkas av hur första linjens vård fungerar. 
Vidare konstaterades att det fanns behov av definitioner och möjliga 
mätpunkter för första linjens vårdprocesser. 50 miljoner kronor för-

 
16 Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2015, överenskommelse mellan staten och 
Sveriges Kommuner och Landsting. 
17 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2015. Psykisk hälsa – ett gemensamt ansvar, Lär-
domar från PRIO och tidigare statliga satsningar sedan 1995, rapport 2015:10. 
18 2012 års överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om fort-
satta insatser för att förbättra patienters tillgänglighet till hälso- och sjukvård; Stöd till riktade in-
satser inom området psykisk ohälsa 2013, överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner 
och Landsting; Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2014, överenskommelse  
mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting; Stöd till riktade insatser inom området  
psykisk ohälsa 2015, överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting. 
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delades till de kommuner och regioner som deltog i en förstudie om 
hur tillgängligheten till den första linjens vård skulle mätas.19  

Även 2015 fanns ett prestationskrav kopplat till första linjens vård. 
Syftet var att stimulera en positiv utveckling av införandet av första 
linjens hälso- och sjukvård för barn och unga med psykisk ohälsa. 
Kravet för att få ta del av medlen, som uppgick till 80 miljoner kro-
nor, var att regionerna skulle registrera väntetiderna från första 
kontakt till första besök i första linjen för minst en enhet. I ett längre 
perspektiv var målet att stimulera utvecklingen av första linjens verk-
samheter och att få en bild av i vilken utsträckning specialistverk-
samheten avlastades av dessa.20  

Som framgår ovan pågick också Psynkprojektet under 2011–2014, 
vars syfte var att implementera effektiva strategier för hälsofräm-
jande insatser och erbjuda vård på rätt nivå för barn och unga med 
psykisk ohälsa och psykisk sjukdom. I slutredovisningen av Psynk-
projektet konstaterade SKR att vissa delar av utvecklingsarbetet hade 
överträffat förväntningarna, medan andra inte motsvarade förhopp-
ningarna. Bland annat ansågs ansvarsfördelningen för barns psykiska 
hälsa fortfarande vara otydlig efter projektets slut. Sammantaget 
bedömde SKR att projektet ändå bidragit till det övergripande målet 
på flera sätt, inte minst genom att ta fram olika verktyg och stöd-
material. Dock konstaterade SKR att det verkade krävas mer hand-
gripligt stöd från både nationell, regional och lokal nivå snarare än 
information för att kunna fatta nödvändiga beslut och implemen-
tera dem.21 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys delade denna 
bedömning i sin uppföljning och menade att handgripligt stöd för 
att genomdriva och hålla ihop komplexa förändringsprocesser är en 
förutsättning för att insatser av den karaktären ska bli långsiktiga och 
integreras som en del av de ordinarie verksamheterna inom kom-
muner och regioner. Myndigheten konstaterade också att projektet 
hade bidragit till de insatsspecifika målen bland annat genom fram-
tagandet av olika verktyg och stödmaterial. Vidare ansåg myndig-
heten att Psynkprojektet bidragit till att initiera och förstärka utveck-
lingsarbetet och att genomförandet synliggjort en del av kommunernas 
och regionernas utmaningar när det gällde att förbättra stödet till 

 
19 Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012, överenskommelse mellan staten och 
Sveriges Kommuner och Landsting. 
20 Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2015, överenskommelse mellan staten och 
Sveriges Kommuner och Landsting. 
21 SKR. 2015. Psynk – Psykisk hälsa barn och unga, Slutrapport för Psynk, år 2011–2014. 
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barn och unga. Myndigheten konstaterade också att samtliga initiativ 
som tagits inom projektet hade utgått från kommunernas och regio-
nernas behov. Eftersom flertalet av behoven ännu inte var tillgodo-
sedda menade myndigheten att det fanns anledning att arbeta vidare 
med dem.22  

Prestationsbaserad ersättning kopplad till målsättningen 
om en förstärkt vårdgaranti inom BUP 

Tabell 1 och tabell 2 visar en något förenklad bild av de gällande pre-
stationskraven för 2009–2015 respektive 2020–2022. Informationen 
är hämtad från de överenskommelser där prestationskrav funnits 
kopplade till målsättningen om en förstärkt vårdgaranti inom BUP.  
  

 
22 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2015. Psykisk hälsa – ett gemensamt ansvar, Lär-
domar från PRIO och tidigare statliga satsningar sedan 1995, rapport 2015:10, bilaga 4. 
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Perioden 2009–2015 

Tabell 1 Prestationskrav kopplade till målsättningen om en förstärkt 
vårdgaranti inom BUP 2009–2015 

År som grund för fördelning Prestationskrav Ekonomiska medel 

2009  
Överenskommelse om en 
förstärkt vårdgaranti för 
insatser till barn och unga 
med psykisk ohälsa. 

• 80 % av patienterna får ett 
första besök inom specialiserad 
vård inom högst 30 dagar. 

107 miljoner kronor. 

• 60 % av patienterna får 
definierade behandlingar och 
fördjupade utredningar inom 
planerad specialiserad vård 
inom högst 60 dagar. 

107 miljoner kronor. 

2010  
Överenskommelse om 
fortsatta insatser för att 
förbättra patienters 
tillgänglighet till hälso- 
och sjukvård. 

• 90 % av patienterna i regio-
nen har väntat 30 dagar eller 
kortare på ett första besök. 

107 miljoner kronor. 

• 90 % har väntat 60 dagar eller 
kortare på beslutad fördjupad 
utredning/behandling. 

107 miljoner kronor. 

2011–2012 
Överenskommelser om 
fortsatta insatser för att 
förbättra patienters 
tillgänglighet till hälso- 
och sjukvård.  
 
2013–2015 
Överenskommelser om stöd 
till riktade insatser inom 
området psykisk ohälsa. 

• 90 % av barn och unga med 
beslut om en första bedömning 
inom den specialiserade barn- 
och ungdomspsykiatrin, eller 
annan verksamhet med uppdrag 
kring psykisk ohälsa, har fått en 
bedömning inom 30 dagar. 
• 80 % av barn och unga med 
beslut om en fördjupad utred-
ning/behandling inom den 
specialiserade barn- och ung-
domspsykiatrin, eller annan 
verksamhet med uppdrag kring 
psykisk ohälsa, har påbörjat 
fördjupad utredning eller 
behandling inom 30 dagar. 

2011 och 2012:  
107 + 107 miljoner kronor. 
 
 
 
 
 
2013 och 2014:  
80 + 100 miljoner 
kronor. 
 
2015:  
50 + 50 miljoner kronor. 

Källa: Utredningens sammanställning baserat på respektive års överenskommelse. 

 
 
Som framgår av tabell 1 förändrades kraven för att få ta del av medlen 
från 2009 till 2010 och från 2010 till 2011. Från och med 2011 gällde 
att 90 procent fått första besök och 80 procent fått fördjupad 
utredning eller behandling inom målsättningens tidsgräns, det vill 
säga inom 30 dagar. Samma prestationskrav gällde fram till och med 
2015. Även skrivningarna kring prestationskraven och redovisnings-
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kraven ändrades och utvecklades med åren för att öka tydligheten 
kring vad och hur det skulle rapporteras till väntetidsdatabasen. Exem-
pelvis har skrivningarna kring vilka enheter som ska rapportera änd-
rats med åren, vilket bara delvis framgår av tabell 1 ovan (även under 
2011–2015). En annan viktig förändring var att från och med 2011 
skulle faktiska väntetider registreras, se även kapitel 7, avsnitt 7.7.1.23 

Som tabell 1 visar sänktes den prestationsbaserade ersättningen 
kopplad till målsättningen om en förstärkt vårdgaranti inom BUP 
från och med 2013. Av överenskommelsen för 2013 framgår att en 
anledning till att medlen minskade från och med 2013 var att staten 
tillskjutit medel under sex år för att möjliggöra en långsiktig upp-
byggnad av kapacitet och att de flesta regionerna gav ett första besök 
inom 30 dagar. Nytt för 2013 var att prestationsdelen för målsätt-
ningen ingick i överenskommelsen mellan staten och SKR om stöd till 
riktade insatser inom området psykisk ohälsa. För regionernas del 
innebar det att ersättningen från och med 2013 endast utgick till de 
regioner som utöver prestationsmålen för tillgänglighet klarade två 
grundkrav, se rubriken Statliga satsningar för perioden 2012–2015.24 
  

 
23 Överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om en förstärkt 
vårdgaranti för insatser till barn och unga med psykisk ohälsa. Överenskommelse för 2009; 
Överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om fortsatta insatser 
för att förbättra patienters tillgänglighet till hälso- och sjukvård. Överenskommelse för 2010; 
2011 års överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om fortsatta 
insatser för att förbättra patienters tillgänglighet till hälso- och sjukvård; 2012 års överenskommelse 
mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om fortsatta insatser för att förbättra 
patienters tillgänglighet till hälso- och sjukvård; Stöd till riktade insatser inom området psykisk 
ohälsa 2013, överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting; Stöd till rik-
tade insatser inom området psykisk ohälsa 2014, överenskommelse mellan staten och Sveriges  
Kommuner och Landsting; Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2015, överens-
kommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting. 
24 Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2013, överenskommelse mellan staten och 
Sveriges Kommuner och Landsting. 
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Perioden 2020–2022 

Tabell 2 Prestationskrav kopplade till målsättningen om en förstärkt 
vårdgaranti inom BUP 2020–2022 

Prestationskrav Ekonomiska medel 

Block 1 Block 1 

• 72 % av de genomförda besöken, fördjupade 
utredningarna respektive behandlingarna ska ha 
skett inom 30 dagar. 
• Om regionen har fler än 20 barn/ungdomar som 
väntar på besök, fördjupad utredning respektive 
behandling ska regionen även uppfylla kravet om 
att minst 72 % av de väntande ska ha väntat max 
30 dagar. 

Fördelat på tre prestationskrav: 
– Första besök  
– Fördjupad utredning  
– Behandling. 

 2020: 294 miljoner kronor.  
Enligt tilläggsöverenskommelse 
2020 ströks prestationskrav i block 1 
från och med 1 mars 2020 och 
300 miljoner kronor avsattes då till 
BUP. 

 2021: 190 miljoner kronor enligt 
tilläggsöverenskommelse:  
1 september–30 november. 

2022 – Alternativt prestationskrav infördes: 
Uppvisa en förbättring jämfört med samma månad 
föregående år, dvs. en större andel av de 
genomförda besöken, fördjupade utredningarna 
respektive behandlingarna inom BUP ska ha skett 
inom 30 dagar 2022 jämfört med samma månad 
2021. 
– Förbättring med 5,0–6,9 procentenheter ger 
regionen 50 % av regionens reserverade 
månadspott. 
– Förbättring med 7,0–9,9 procentenheter ger 75 % 
av månadspotten. 
– Förbättring med 10,0 procentenheter eller mer ger 
100 % av månadspotten. 

2022: ca 301,5 miljoner kronor. 

Block 2 Block 2 

• Prestationskrav för strategiskt utvecklingsarbete 
(handlingsplan) och förbättrad väntetidsstatistik. 

Öronmärkta för tillgänglighets-
satsningar för BUP:  
2020: 80 miljoner kronor 
2021: 190 miljoner kronor 
2022: 80 miljoner kronor. 

Källa: Utredningens sammanställning baserat på respektive års överenskommelse.  
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Till skillnad från tidigare år gjordes i överenskommelserna om ökad 
tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2020–2022 en annan uppdel-
ning av medlen. En del av medlen skulle nu gå till första besök, en 
del till fördjupad utredning och en del till behandling. Tidigare år 
hade fördjupad utredning och behandling haft en gemensam pott, 
som de flesta åren utgjorde hälften av de totalt avsatta medlen. Kravet 
för genomförda första besök, fördjupade utredningar och behand-
lingar var också sänkt till 72 procent inom 30 dagar. En annan skill-
nad med den nya modellen jämfört med föregående år var att det 
förutom ett krav på genomförda insatser nu även infördes krav 
kopplat till de väntande barnen och ungdomarna. Minst 72 procent 
av de väntande skulle ha väntat högst 30 dagar på respektive insats. 
Kravet kopplat till de väntande gällde för de regioner som hade fler 
än 20 väntande till respektive vårdinsats. En tredje skillnad med 
modellen 2020 var att medlen fördelades per månad i stället för utifrån 
medelvärdet för uppföljningsperioden och om en region inte klarade 
prestationskraven en viss månad så skulle medlen överföras till en 
bonuspott, som var kopplad till första besök och operation eller åt-
gärd inom den specialiserade vården, i stället för att de totala medlen 
delades av de regioner som uppfyllt prestationskraven som skett 
tidigare år. Avsikten var att premiera långsiktighet och kontinuitet 
i arbetet för en ökad tillgänglighet inom den specialiserade vården. 
Dessutom infördes en ytterligare del i överenskommelsen 2020 som 
innehöll prestationskrav för strategiskt utvecklingsarbete och för-
bättrad väntetidsstatistik, där även BUP ingick (80 miljoner kronor).25  

På grund av covid-19-pandemin beslutades i april 2020 om en 
tilläggsöverenskommelse som innebar att prestationskraven kopp-
lade till målsättningen om en förstärkt vårdgaranti inom BUP ströks 
från och med 1 mars 2020 och 300 miljoner kronor avsattes då till 
BUP.26 Samma modell för prestationskrav kopplat till målsättningen 
som den initiala från 2020 gällde för senare delen (september till novem-
ber) av 2021. Återigen fördelades medlen, 190 miljoner kronor, ut-
ifrån medelvärdet för uppföljningsperioden och medlen för de regio-
ner som inte uppnått prestationskraven skulle delas av de regioner som 
uppnått prestationskraven. Överenskommelsen innehöll också ett andra 

 
25 Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2020, Överenskommelse mellan staten och Sveriges 
Kommuner och Regioner. 
26 Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2020, Tilläggsöverenskommelse mellan staten och 
Sveriges Kommuner och Regioner. 
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block med prestationskrav för strategiskt utvecklingsarbete och för-
bättrad väntetidsstatistik, där BUP ingick (190 miljoner kronor).27  

Även 2022 innebär prestationskraven kopplade till målsättningen 
om en förstärkt vårdgaranti inom BUP att regionerna kan kvalificera 
sig till medlen genom att minst 72 procent av de genomförda be-
söken, fördjupade utredningarna respektive behandlingarna sker 
inom 30 dagar. Om regionen har fler än 20 barn och unga som väntar 
på besök, fördjupad utredning respektive behandling ska regionen 
även uppfylla kravet om att minst 72 procent av de väntade har vän-
tat max 30 dagar. Nytt för 2022 är att regionerna alternativt kan kvali-
ficera sig till medlen genom att uppvisa en förbättring jämfört med 
samma månad föregående år (februari–november), det vill säga en 
större andel av de genomförda besöken, fördjupade utredningarna 
respektive behandlingarna inom BUP ska ha skett inom 30 dagar 
2022 jämfört med samma månad 2021. Beroende på förbättringens 
storlek kan regionen kvalificera sig till 50, 75 eller 100 procent av 
regionens reserverade månadspott, se tabell 2. Totalt är cirka 301,5 mil-
joner kronor avsatta jämnt fördelat på de tre momenten första besök, 
fördjupad utredning respektive behandling. Om en region inte klarar 
ett visst prestationskrav en viss månad så överförs medlen till en 
bonuspott. Bonuspotten ska sedan fördelas utifrån totala antalet 
prestationskrav i hela tillgänglighetsöverenskommelsen som regio-
nerna har uppnått under året. På samma sätt som 2020 och 2021 
innehåller 2022 års överenskommelse ett andra block för strategiskt 
utvecklingsarbete där 80 miljoner kronor fördelas särskilt till regio-
nerna för insatser som syftar till att korta väntetiderna inom BUP.28 

Hur medlen har använts 2007–2012 samt 2018 

Nedan beskrivs hur medlen från de statliga satsningarna har använts 
under 2007–2012 samt 2018. I kapitel 7, avsnitt 7.7.3 finns motsva-
rande beskrivning för 2020.  
  

 
27 Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2021, Överenskommelse mellan staten och Sveriges 
Kommuner och Regioner och Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2021, Tilläggsöverens-
kommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner. 
28 Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2022, Överenskommelse mellan staten och Sveriges 
Kommuner och Regioner. 
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Socialstyrelsen har i sina uppföljningar av regionernas insatser för mål-
sättningen om en förstärkt vårdgaranti inom BUP under åren 2007–
2012 konstaterat att de insatser som regionerna genomförde med stats-
bidragen hade en stor bredd och variation. En del regioner priorite-
rade ett fåtal insatser, medan andra regioner satsade på ett tjugotal 
insatser. Flera regioner satsade på långsiktiga insatser som planera-
des pågå under flera år. En del insatser blev permanenta med tiden. 
Störst fokus låg på tillgänglighetssatsningar och med åren blev det 
allt vanligare med mer renodlade tillgänglighetssatsningar för att för-
korta väntetiderna och att uppnå målsättningen om en förstärkt vård-
garanti inom BUP. Tillgänglighetssatsningarna handlade bland annat 
om rekrytering, personalförstärkning och upphandling av neuro-
psykiatriska utredningar. Kompetensutveckling och kvalitetsarbete, 
såsom utvecklande av rutiner, metoder och riktlinjer, var andra prio-
riterade områden. Medel användes även till samverkansprojekt, både 
med verksamheter inom och utanför regionerna (vanligast var sam-
verkan med elevhälsa och socialtjänst följt av ungdomsmottagningar).29 
Insatser för att utveckla första linjens vård var vanliga.30 Medel för-
delades till BUP, men även till andra verksamheter såsom primär-
vården, barn- och mödrahälsovård, ungdomsmottagningar, barn- och 
ungdomshabilitering samt barn- och ungdomsmedicin.31  

I Socialstyrelsens uppföljning av 2016–2018 års överenskommel-
ser om stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa ingår en 
redogörelse för hur regionerna använt 2018 års stimulansmedel för 
den särskilda satsningen på barn och unga, en bredare satsning för 
att stimulera initiativ för att nå barn och unga (250 miljoner varav 
drygt 217 miljoner kronor hade använts vid tidpunkten för uppfölj-
ningen). Uppföljningen visade att 29 procent av de redovisade med-
len använts till att starta nya, eller att förstärka, förbättra, och be-
driva befintliga verksamheter. Av dessa medel användes ungefär en 
tredjedel till att förstärka första linjen för barn och unga i en region. 
Ytterligare en knapp fjärdedel av medlen hade använts till att på olika 
sätt göra vården mer tillgänglig. Det handlade exempelvis om att im-
plementera internetbehandling, triageringsverksamheter och att köpa 

 
29 Socialstyrelsen. 2012. Insatser till barn och unga med psykisk ohälsa – uppföljning av lands-
tingens insatser för den förstärkta vårdgarantin 2011. 
30 Socialstyrelsen. 2010. Satsning på en förstärkt vårdgaranti för insatser till barn och unga med 
psykisk ohälsa 2009, Uppföljning av statsbidrag och Socialstyrelsen. 2012. Insatser till barn och 
unga med psykisk ohälsa – uppföljning av landstingens insatser för den förstärkta vårdgarantin 2011. 
31 Socialstyrelsen. 2010. Satsning på en förstärkt vårdgaranti för insatser till barn och unga med 
psykisk ohälsa 2009, Uppföljning av statsbidrag. 
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in neuropsykiatriska utredningar. Övriga medel användes till utveck-
ling av arbetssätt och rutiner (8 procent), kompetensökning (7 pro-
cent), förebyggande arbete (6 procent), ospecificerat utvecklingsarbete 
(5 procent), bemanning (3 procent), samverkan (2 procent), metod 
(2 procent), övrigt (5 procent) och ospecificerat (11 procent).32  

 
32 Socialstyrelsen. 2019. Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa, Uppföljning och analys av 
överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 2016–2018, Slutrapport. 
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Underlag inför nulägesrapport 
15 oktober 2021 gällande 
överenskommelsen Ökad tillgänglighet 
i hälso- och sjukvården 2021 

I Tilläggsöverenskommelsen 1 juli 2021 om Ökad tillgänglighet i hälso- 
och sjukvården står följande: 

För att följa upp regionernas arbete med de insatser och åtgärder som 
beskrivits i de regionala handlingsplanerna som redovisades 31 mars 2021 
ska regionerna senast den 15 oktober 2021 inkomma med en nuläges-
rapport. Nulägesrapporten ska utgå från den regionala handlingsplanen och 
ska innehålla en statusuppdatering vad gäller regionens arbete med hand-
lingsplanens genomförande under 2021. Rapporten ska också innehålla 
en beskrivning av hur regionen vid rapporttillfället ligger till i förhållande 
till sina mål samt en redogörelse för det fortsatta arbetet för att uppnå de 
målsättningar för väntetider och vårdköer som har angivits i handlings-
planen. 
    Utöver detta ska regionerna också beskriva sitt arbete med kvalitets-
säkring och implementering av den nya modellen för uppföljning av 
specialiserad vård samt eventuella brister i täckningsgrad och inrappor-
tering. 

Utgångspunkten för nulägesrapporten är den regionala handlings-
plan som lämnades 31 mars 2021. Nedan följer frågor som kan använ-
das som vägledning när nulägesrapporten tas fram. 

Frågorna specificerar det som efterfrågas i överenskommelsen. De 
frågor som gäller den nya modellen för specialiserad vård har kom-
pletterats med samma frågor för primärvårdsmodellen. 

1. Ange regionens målsättningar som presenterades i den regionala 
handlingsplanen. Om regionens målsättningar inte var tydliga och 
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mätbara i handlingsplanen bör de om möjligt förtydligas i nuläges-
rapporten. 

2. Ange regionens nulägesresultat för de satta målen så tidsmässigt 
nära inlämnandet av nulägesrapporten som möjligt. Ange samti-
digt vilket datum som resultaten är avlästa. 

3. Ange och motivera regionens resultat för den lagstadgade vård-
garantin (0-)3-90-90 och läget för de överenskomna målsättningarna 
gällande BUP 30-30-30 (om dessa inte redovisats under punkt 2).  

4. Ange översiktligt några mått på hur regionens produktionsdata 
för tillgänglighet ser ut för 2021 jämfört tidigare år. Hur har vård-
produktionen förändrats jämfört med tidigare år? Vad ser ni är 
orsaken till detta? 

5. Vilka av handlingsplanens insatser för att nå målen har påbörjats 
och vilka har genomförts hittills under året? 

6. Vilka av handlingsplanens insatser har inte genomförts eller på-
börjats? Beskriv varför. 

7. Har regionen beslutat om ytterligare tillgänglighetsinsatser till följd 
av covid-pandemin efter att handlingsplanen lämnades in 31 mars 
2021? 

8. Hur bedömer regionen möjligheten att nå de uppsatta målen vid 
årets slut? Beskriv hur arbetet planeras för resten av året för att 
nå de uppsatta regionala målen för en förbättrad tillgänglighet. 

9. Hur har regionen planerat för och påbörjat tillgänglighetsarbetet 
2022 och på längre sikt? 

10.  Hur har implementeringen av nya uppföljningsmodellerna för 
primärvård och specialiserad vård fungerat i er region? 

11.  Regionerna får ersättning för att rapportera uppgifter som berör 
tillgängligheten i såväl primärvård som specialiserad vård (ledtider, 
SVF, patologi, överbeläggningar, undersökningar, BUP, ledig kapa-
citet och aktuellt väntetidsläge). Nedanstående frågor bör om möj-
ligt besvaras för primärvård respektive specialiserad vård: 

– Finns brister i er registrering av tillgänglighetsdata till väntetids-
databasen? Om ja, vilka? 
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– Upplever ni att rapporteringen sker i enlighet med modellerna 
och enligt SKR:s anvisningar? 

– Vad saknas i er inrapportering och hur ser planen för åtgärder 
ut framåt? 

– Hur ser regionen på sin täckningsgrad på de data som levere-
ras? Vad skulle underlätta för regionen att få bättre täcknings-
grad? 
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Statens offentliga utredningar 2022
Kronologisk förteckning

 

 1. Förbättrade åtgärder när barn  
misstänks för brott. Ju.

 2. En skärpt syn på brott mot  
journalister och utövare av vissa  
samhällsnyttiga funktioner. Ju.

 3. Sveriges tillgång till vaccin mot 
covid-19 – framgång genom samarbete 
och helgardering. S.

 4. Minska gapet. Åtgärder för jämställda 
livsinkomster. A.

 5. Innehållsvillkor för public service på 
internet – och ordningen för beslut 
vid förhandsprövning. Ku.

 6. Hälso- och sjukvårdens beredskap  
– struktur för ökad förmåga.  
Del 1 och 2. S.

 7. Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 
2022. Samhället, tekniken och etiken. 
M.

 8. Rätt och rimligt för statligt anställda. 
Fi. 

 9. Avfallsbeskattning – En fråga  
om undantag? Fi. 

 10. Sverige under pandemin. Volym 1 
Samhällets, företagens och enskildas 
ekonomi. Volym 2 Förutsättningar, 
vägval och utvärdering. S.

 11. Handlingsplan för en långsiktig 
utveckling av tolktjänsten för döva, 
hörselskadade och personer med 
dövblindhet. S.

 12. Startlån till förstagångsköpare 
av bostad. Fi.

 13. Godstransporter på väg – vissa  
frågeställningar kring ett nytt miljö-
styrande system. Fi.

 14. Sänk tröskeln till en god bostad. Fi.

 15. Sveriges globala klimatavtryck. M.

 16. Ett förstärkt lagstöd för utlämnande 
av sekretesskyddade uppgifter till 
utlandet. Fö.

 17. En modell för att mäta och belöna  
progression inom sfi. U.

 18. EU:s förordning om terrorism- 
innehåll på internet – kompletteringar 
och ändringar i svensk rätt. Ju.

 19. Utökade möjligheter att använda 
hemliga tvångsmedel. Ju.

 20. Privatkopieringsersättningen  
i framtiden. Ju.

 21. Rätt för klimatet. M.

 22. Vägen till ökad tillgänglighet  
– delaktighet, tidiga insatser och inom 
lagens ram. S.
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Statens offentliga utredningar 2022
Systematisk förteckning

 

Arbetsmarknadsdepartementet

Minska gapet. Åtgärder för minskade 
livsinkomster. [4]

Finansdepartementet

Rätt och rimligt för statligt anställda. [8]

Avfallsbeskattning – En fråga  
om undantag? [9]

Startlån till förstagångsköpare av bostad. 
[12]

Godstransporter på väg – vissa  
frågeställningar kring ett nytt  
miljöstyrande system. [13]

Sänk tröskeln till en god bostad. [14]

Försvarsdepartementet

Ett förstärkt lagstöd för utlämnande  
av sekretesskyddade uppgifter till 
utlandet [16]

Justitiedepartementet

Förbättrade åtgärder när barn misstänks 
för brott. [1]

En skärpt syn på brott mot  
journalister och utövare av vissa  
samhällsnyttiga funktioner. [2]

EU:s förordning om terrorisminnehåll 
på internet – kompletteringar och 
ändringar i svensk rätt. [18]

Utökade möjligheter att använda hemliga 
tvångsmedel. [19]

Privatkopieringsersättningen  
i framtiden. [20]

Kulturdepartementet

Innehållsvillkor för public service på 
internet – och ordningen för beslut vid 
förhandsprövning. [5]

Miljödepartementet

Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 
2022. Samhället, tekniken och etiken. 
[7]

Sveriges globala klimatavtryck. [15]

Rätt för klimatet. [21]

Socialdepartementet

Sveriges tillgång till vaccin mot covid-19 
– framgång genom samarbete och 
helgardering. [3]

Hälso- och sjukvårdens beredskap  
– struktur för ökad förmåga.  
Del 1 och 2. [6]

Sverige under pandemin. Volym 1  
Samhällets, företagens och enskildas 
ekonomi. Volym 2 Förutsättningar, 
vägval och utvärdering. [10]

Handlingsplan för en långsiktig utveckling 
av tolktjänsten för döva, hörselskadade 
och personer med dövblindhet. [11]

Vägen till ökad tillgänglighet  
– delaktighet, tidiga insatser och inom 
lagens ram. [22]

Utbildningsdepartementet

En modell för att mäta och belöna  
progression inom sfi. [17]
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-09-07
Sida 16 (18)

UTSKOTTET FÖR TRYGGHET OCH 
STÖD

Justeras sign

§ 73/2022

Svar på remiss - Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser 
och inom lagens ram (SOU 2022:22) (Dnr KS2022/1251)

Sammanfattning
Kungälvs kommun har inbjudits att lämna synpunkter på betänkandet (SOU 2022:22) 
Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram. 

Remissen innehåller förslag och bedömningar gällande uppdragen att utreda för- och 
nackdelar med en utökad vårdgaranti och att stödja regionernas och kommunernas arbete 
med utvecklingen av en nära och tillgänglig vård. Utredningen redogörför arbetet med att 
stödja regionerna i genomförandet av de regionala handlingsplanerna. Utredningen lämnar 
också bedömningar om det fortsatta arbetet med barn och ungas psykiska hälsa och intygs-
hantering i hälso- och sjukvården.  

Utredningen berör främst den regionala vården och förvaltningen föreslår i förslaget till 
beslut att Kungälvs kommun har tagit del av remissen och lämnar inga synpunkter.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Svar på remiss- Vägen till ökad tillgänglighet -delaktighet, tidiga insatser och 
inom lagens ram (SOU 2022:22)
Bilaga: Nytt utskick då inte alla fått remissen
Bilaga: Remissmissiv SOU 2022.22
Bilaga: SOU 2022_22 Vägen till ökad tillgänglighet

Förslag till Kommunstyrelsen
              Kungälvs kommun har tagit del av remissen och lämnar inga synpunkter.

__________

Expedieras till

För kännedom till
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Sammanträdesprotokoll
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UTSKOTTET FÖR TRYGGHET OCH 
STÖD

Justeras sign

§ 73/2022

Svar på remiss - Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser 
och inom lagens ram (SOU 2022:22) (Dnr KS2022/1251)

Sammanfattning
Kungälvs kommun har inbjudits att lämna synpunkter på betänkandet (SOU 2022:22) 
Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram. 

Remissen innehåller förslag och bedömningar gällande uppdragen att utreda för- och 
nackdelar med en utökad vårdgaranti och att stödja regionernas och kommunernas arbete 
med utvecklingen av en nära och tillgänglig vård. Utredningen redogörför arbetet med att 
stödja regionerna i genomförandet av de regionala handlingsplanerna. Utredningen lämnar 
också bedömningar om det fortsatta arbetet med barn och ungas psykiska hälsa och intygs-
hantering i hälso- och sjukvården.  

Utredningen berör främst den regionala vården och förvaltningen föreslår i förslaget till 
beslut att Kungälvs kommun har tagit del av remissen och lämnar inga synpunkter.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Svar på remiss- Vägen till ökad tillgänglighet -delaktighet, tidiga insatser och 
inom lagens ram (SOU 2022:22)
Bilaga: Nytt utskick då inte alla fått remissen
Bilaga: Remissmissiv SOU 2022.22
Bilaga: SOU 2022_22 Vägen till ökad tillgänglighet

Förslag till Kommunstyrelsen
              Kungälvs kommun har tagit del av remissen och lämnar inga synpunkter.

__________

Expedieras till

För kännedom till
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Postadress: Kungälvs kommun, 442 81 Kungälv. Besöksadress: Ytterbyvägen 2, 442 30 Kungälv.
Telefon: 0303–23 80 00. E-post: kommun@kungalv.se

www.kungalv.se

Tjänsteskrivelse

Sid 1 (2)

Sid 1 (2)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-09-15

Handläggarens namn
Fredrik Skreberg

2022-07-11

Svar på remiss - Föreskrifter om nationellt likvärdigt innehåll för
yrkeshögskoleutbildningar med inriktning socialpedagog (Dnr
KS2022/1306-2)

Sammanfattning

Kungälvs kommun har inbjudits att lämna synpunkter på en remiss från Myndigheten för
yrkeshögskolan gällande föreskrifter om nationellt likvärdigt innehåll för yrkeshögskoleutbildningar
med inriktning socialpedagog. Remissen inkom till kommunen den 15 juni 2022 och myndigheten
önskar svar senast den 30 september.

Berörda verksamheter i förvaltningen har tagit del av remissen och har inga synpunkter på
förslaget. Med anledning av att remissens innehåll berör både utskottet för trygghet och stöd och
utskottet för bildning och lärande föreslås remissvaret gå direkt till kommunstyrelsen för beslut.

Juridisk bedömning

I konsekvensutredning anges: ”Om det inte meddelas några föreskrifter om utbildningar inom
området medför det att varje anordnare även i fortsättningen tar fram utbildningar tillsammans med
det lokala eller regionala arbetslivet. Något krav på att utbildningarnas innehåll samordnas finns då
inte vilket innebär att de studerande, beroende på anordnare, inte ges samma utbildning
innehållsmässigt. Tydligheten om erhållen kompetens i förhållande till arbetslivets behov
uppnås då inte.”

Förvaltningens bedömning

Kungälvs kommun har inbjudits att lämna synpunkter på en remiss från Myndigheten för
yrkeshögskolan gällande föreskrifter om nationellt likvärdigt innehåll för yrkeshögskoleutbildningar
med inriktning socialpedagog. Remissen inkom till kommunen den 15 juni 2022 och myndigheten
önskar svar senast den 30 september.

Föreskrifterna reglerar grundläggande yrkeshögskoleutbildningar som avser att leda till
arbete inom det socialpedagogiska området på stödboende eller hem för vård eller
boende enligt 6 kap. socialtjänstlagen (2001:453), så kallade HVB-hem, eller skola.
Utbildningsinriktningen kallas här socialpedagog men andra benämningar på yrkesrollen
förekommer i arbetslivet, som till exempel behandlingspedagog. Yrkesrollen har ursprungligen
funnits inom HVB-verksamhet men på senare tid även inom till exempel skolan och kriminalvård.
Det utbildningsinnehåll som föreslås i föreskrifterna har både ett djup och en bredd, vilket borde
göra dem innehållsmässigt relevanta för alla dessa verksamheter.

De frågor som myndigheten i första hand vill få svar på från kommunen som arbetsliv är:

1. Svarar innehållet i förslaget mot ert behov av kompetens? Är det något i innehållet som saknas
och i så fall vad? Är det något i innehållet som är överflödigt och i så fall vad?

2. Fem yrkeshögskolepoäng motsvarar en veckas heltidsstudier. Är det er uppfattning att
poängen är fördelade mellan kurserna på ett bra sätt eller skulle det behövas mer eller mindre
tid för vissa delar?
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3. Ser ni några svårigheter för arbetlivet att bidra med LIA till de studerande i enlighet med LIA-
kursplanerna?

Berörda verksamheter i förvaltningen har tagit del av remissen och har inga synpunkter på 
förslaget. Med anledning av att remissens innehåll berör både utskottet för trygghet och stöd och 
utskottet för bildning och lärande föreslås remissvaret gå direkt till kommunstyrelsen för beslut. 

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Ärendet har viss koppling till kommunfullmäktiges strategiska mål om att ge goda förutsättningar för 
ett livslångt lärande.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Ärendet har koppling till Mål 4 – god utbildning för alla. 

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Ärendet har ingen tydlig koppling till något av kommunens styrdokument. 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
En likvärdig utbildning över hela landet bedöms som positivt utifrån ett medborgar- och 
brukarperspektiv. 

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv
I Konsekvensutredningen anges: ”En likvärdig utbildning över hela landet förenklar arbetsgivarnas 
rekrytering av personal genom att de har bättre förutsättningar att värdera den sökandes utbildning 
men även bättre förutsättningar att validera sökandes kunskaper, färdigheter och kompetenser i de
fall de har en annan utbildnings- eller yrkesbakgrund. En likvärdig utbildning underlättar 
utformandet av ytterligare specialiserande utbildningar när kunskapsbasen är densamma. Även 
arbetet med att skapa ett väl utformat team med olika yrkesroller som kompletterar varandra blir 
enklare med reglerat utbildningsinnehåll. Nationellt likvärdigt innehåll innebär både en säkrad 
innehållsmässig kvalitet på grundutbildningen ger arbetsgivarnas bättre förutsättningar i arbete med 
att säkra en god helhetskompetens i verksamheten.”

Ekonomisk bedömning
Remissens innehåll och förslaget till beslut har ingen ekonomisk påverkan för kommunen. 
 

Förslag till beslut
Kungälvs kommun har tagit del av remissen och lämnar inga synpunkter. 

Lena Arnfelt 
Sektorchef 

Expedieras till: registrator@myh.se (Ange Dnr MYH 2022/1412)

För kännedom till:
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From:                                 Anna-Karin Juhlen
Sent:                                  Wed, 15 Jun 2022 11:02:44 +0000
To:                                      Eskilstuna kommun,; Hudiksvalls kommun,; Hörby kommun,; Jokkmokks 
kommun,; Kiruna kommun,; Kristianstads kommun,; Kungälvs kommun; Lunds kommun,; Partille 
kommun,; Piteå kommun,; Sala kommun,; Sollefteå kommun,; Strömsunds kommun,; Sundsvalls 
kommun,; Västerås Stad,; Örnsköldsviks kommun,; Region Stockholm,; Region Östergötland,; Region 
Värmland,; Region Halland,; Region Jämtland Härjedalen,; Alternatus HVB,; Avstampet i Norr AB,; 
Duvgården HVB AB,; Gryning Vård AB,; Humana Familjeforum Sverige AB,; HVB-institutet i Roslagen AB,; 
Jordnära Växa Aktiebolag,; Norrbehandling AB,; Nytida,; Omtag AB,; Samskapta behandling AB,; 
Solgläntans behandlingshem i Kramfors Aktiebolag,; Stadsmissionen,; Ungart AB,; Vision Omsorg AB,; 
Wemind HVB AB,
Subject:                             Remiss - Föreskrifter om nationellt likvärdigt innehåll för 
yrkeshögskoleutbildningar med inriktning socialpedagog
Attachments:                   Konsekvensutredning socialpedagog.docx, Föreskrifter socialpedagog.docx
Categories:                       Jenny

Hej, 
Myndigheten för yrkeshögskolan vill nu ge er tillfälle att lämna synpunkter på förslag till föreskrifter om nationellt 
likvärdigt innehåll för yrkeshögskoleutbildning med inriktning socialpedagog med tillhörande konsekvensutredning. 
 
Förslaget går ut på remiss till många instanser och för att myndigheten ska kunna omhänderta eventuella 
synpunkter på bästa sätt är remissinstanserna grupperade efter vilken relation de har till utbildningarna och 
yrkesrollen de leder till. Varje grupp har frågor anpassade efter deras roll. 
 
De frågor som vi i första hand vill få svar på från er som arbetsliv är: 
 

1. Svarar innehållet i förslaget mot ert behov av kompetens? Är det något i innehållet som saknas och i så fall 
vad? Är det något i innehållet som är överflödigt och i så fall vad?

2. Fem yrkeshögskolepoäng motsvarar en veckas heltidsstudier. Är det er uppfattning att poängen är 
fördelade mellan kurserna på ett bra sätt eller skulle det behövas mer eller mindre tid för vissa delar?

3. Ser ni några svårigheter för arbetlivet att bidra med LIA till de studerande i enlighet med LIA-kursplanerna?
 
Synpunkterna mejlas till registrator@myh.se  och behöver ha inkommit till myndigheten senast den 30 september. 
Skriv diarienummer MYH 2022/1412 i ämnesfältet. Eventuella frågor kan ställas till undertecknad.
 
Hälsningar 
 
Anna-Karin Juhlen
Rättshandläggare
Myndigheten för yrkeshögskolan
Telefon: 010-2090131
E-post: anna-karin.juhlen@myh.se
www.myh.se

Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid.

Här kan du läsa hur Myndigheten för yrkeshögskolan behandlar personuppgifter.
www.myh.se/Om-oss/Behandling-av-personuppgifter/
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Datum: 2022-11-01

MYHFS 2022:x
Diarienr: MYH 2022/1412

Föreskrifter

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling
ISSN: 2000–6802
Utgivare: Carina Larsson

Postadress Besöksadress Telefon/Fax Internet Digitalt kundforum: 

010-209 01 00 (vx) www.myh.se forum.myh.seBox 145
721 05 VÄSTERÅS

Ingenjör Bååths gata 19
722 12 Västerås

Frykholmsgatan 10 
281 31 Hässleholm

Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om 
utbildningar inom yrkeshögskolan med inriktning 
socialpedagog;
beslutade den 11 november 2022.

Myndigheten för yrkeshögskolan föreskriver följande med stöd av 2 kap. 7–9 §§ och 3 
kap. 3 a § förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan för utbildningar med inriktning 
socialpedagog.

Tillämpningsområde och uttryck i föreskrifterna

1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas på utbildningar med inriktning socialpedagog av den 
som får anordna yrkeshögskoleutbildning enligt 4 § lagen (2009:128) om yrkeshögskolan.

2 § Utöver de uttryck och benämningar som används i lagen (2009:128) om 
yrkeshögskolan och förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan gäller för dessa 
föreskrifter följande definition. Med socialpedagog avses i dessa föreskrifter den som 
arbetar med barn, ungdomar, vuxna eller anhöriga inom det behandlings- eller 
socialpedagogiska arbetsområdet på stödboende, hem för vård eller boende enligt 6 kap. 
socialtjänstlagen (2001:453) eller skola.

Utbildningens omfattning

3 § Utbildningarna ska omfatta 400 yrkeshögskolepoäng och ska avslutas med en 
yrkeshögskoleexamen.

Särskilda förkunskapskrav

4 § Utöver de behörighetskrav som ställs i 3 kap. 1 och 2 §§ förordningen (2009:128) om 
yrkeshögskolan får inga andra krav för behörighet ställas.

Utbildningens innehåll

5 § Utbildningarna ska ge de kunskaper, färdigheter och kompetenser som redovisas i 
bilaga 1.

6 § Kursernas benämning, antal yrkeshögskolepoäng, mål och innehåll ska följa det som 
redovisas om kursplanerna i bilaga 2. 

____________________



96/22 Svar på remiss - Föreskrifter om nationellt likvärdigt innehåll för yrkeshögskoleutbildningar med inriktning socialpedagog

Dessa föreskrifter träder i kraft den 2 januari 2023 och tillämpas första gången på 
ansökningar om att ingå i yrkeshögskolan som ges in till myndigheten under 2023.

THOMAS PERSSON
Anna-Karin Juhlén
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Bilaga 1

Kunskaper, färdigheter och kompetenser

Kunskaper
Den studerande ska ha:

 kunskaper om lagar, författningar, riktlinjer och dokumentation inom det sociala 
arbetsfältet,

 kunskaper om psykisk ohälsa, psykiska sjukdomar, psykiska 
funktionsnedsättningar, beroendeproblematik och samsjuklighet,

 kunskaper om människors utveckling, socialisation och livsvillkor samt samband 
mellan uppväxtmiljö och socialt utanförskap,

 kunskaper om sociologiska och psykologiska, socialpsykologiska, intersektionella 
och interkulturella perspektiv i socialpedagogiskt arbete,

 kunskaper om vägen till en antisocial/kriminell livsstil och om arbete för att främja 
förutsättningar att lämna en antisocial/kriminell livsstil,

 kunskaper om hälsoperspektiv och hälsofrämjande arbetssätt,

 kunskaper om vårdkedjor inom socialt arbete samt om samverkan och 
samordning mellan olika aktörer inom det sociala arbetsfältet samt angränsande 
arbetsfält, 

 kunskaper om den egna yrkesrollens relation till angränsande yrken inom socialt 
arbete,

 specialiserade kunskaper om socialpedagogikens grundperspektiv, utveckling 
och relation till olika teorier och teoretiska perspektiv i socialt arbete,

 specialiserade kunskaper om metoder inom socialpedagogiskt arbete, generiskt 
och specifikt, i socialt vård- och behandlingsarbete och vardagsstöd och

 specialiserade kunskaper om kommunikation, kommunikationsprocesser, 
samtalsmetodik och modeller för konflikthantering.

Färdigheter
Den studerande ska ha färdigheter i att:

 utifrån förståelse för sociala problems uppkomst, yttringar och konsekvenser 
identifiera resurser och insatser för effektivt socialpedagogiskt arbete, 

 arbeta med ett personcentrerat förhållningssätt och bemöta människor med 
respekt oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 
läggning eller ålder,

 arbeta i enlighet med tillämpliga författningar inom socialpedagogiskt arbete,

 reflektera över kunskapsbasen för insatser i olika delar av det socialpedagogiska 
arbetsfältet, riktat till olika målgrupper,
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 arbeta i och samverka med tvärprofessionella team,

 använda socialpedagogiska metoder samt samarbeta i kollegiala team,

 medverka i socialpedagogiska insatser som motiveras av en ökande 
samsjuklighetsproblematik hos människor med psykisk ohälsa och 
beroendesyndrom,

 bidra till en trygg och säker vård- och behandlingsmiljö och systematiskt 
kvalitetsarbete,

 bidra till kritisk granskning av verksamheten och kontinuerligt fokusera på möjlig 
verksamhets- och metodutveckling och

 kommunicera socialpedagogik, teoretiska perspektiv och överväganden om 
insatser relaterade till upplevda behov på ett främmande språk.

Kompetenser
Den studerande ska ha kompetenser för att:

 arbeta med hög professionalitet och god yrkesetik inom olika socialpedagogiska 
arbetsfält, 

 arbeta med mobiliserande socialpedagogiskt arbete i olika socialpedagogiska 
sammanhang,

 medverka i tvärprofessionella team samt utföra sitt uppdrag ur ett helhets- och 
vårdkedjeperspektiv med samverkan och samordning,

 självständigt, professionellt och yrkesetiskt, inom ramen för sitt uppdrag, planera, 
genomföra, dokumentera, utvärdera och följa upp socialpedagogiska 
insatser/metoder på arbetsfältets olika arenor,

 utifrån ett professionellt förhållningssätt arbeta med socialpedagogiskt arbete 
riktat till olika målgrupper och självständigt bedöma olika insatsers evidens och 
vilken socialpedagogisk insats som är lämplig i specifika situationer baserat på 
evidensbaserad praktik och

 hantera olika situationer i arbetsfältet med hög aktörsberedskap och vara en aktiv 
part i kompetens- och verksamhetsutveckling och självständigt agera i 
yrkesrollens förekommande uppgifter på ett sätt som skapar kvalitet och leder till 
vidare lärande och professionell utveckling.
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Bilaga 2

Kursernas benämning, antal yrkeshögskolepoäng, mål och 
innehåll
Socialt arbete – yrkesintroduktion, organisation och författningar
30 yrkeshögskolepoäng

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen ger en introduktion till det socialpedagogiska arbetet, dess historik och utveckling. 
Den ger en förståelse för hur olika traditioner påverkar dagens olika perspektiv i socialt 
arbete. Kursen innefattar också introduktion om socialpedagogikens bredd och yrkets 
olika grundläggande perspektiv, dess grundläggande värderingar och yrkesetik. Kursen 
avhandlar lagstiftning, styrdokument och föreskrifter som reglerar det sociala arbetets 
förutsättningar och utförande.

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande ha:

 kunskaper om bredden av verksamhetsfältet, om skilda målgrupper inom 
socialpedagogiken och om samverkan och samordning mellan olika aktörer i det 
socialpedagogiska arbetet,

 kunskaper om det sociala arbetets uppdrag, organisation och ledning och 
kunskaper om brukardelaktighet och inflytande som viktiga kvaliteter i 
socialpedagogiskt arbete,

 kunskaper om såväl svenska som internationella författningar och andra 
styrdokument som är tillämpliga inom socialpedagogiskt arbete,

 kunskaper om krav på systematiskt kvalitetsarbete och krav på dokumentation i 
olika socialpedagogiska verksamheter, 

 specialiserade kunskaper om det sociala arbetets historia och utveckling, dess 
yrkesroller, värdegrund och yrkesetik,

 färdigheter i att identifiera etiska dilemman, föra etiska resonemang och agera i 
enlighet med det sociala arbetets grundvärden och det socialpedagogiska 
arbetets uppdrag,

 färdigheter i att reflektera över yrkesrollen och sin egen personliga utveckling i 
förhållande till yrkesrollen samt identifiera utvecklingsbehov, 

 färdigheter i att läsa, förstå, analysera och kommunicera text om 
socialpedagogiska nationella och internationella perspektiv på minst ett 
främmande språk,

 kompetens att föra dialog med kollegor om det sociala arbetets grundläggande 
värden, principer och yrkesetik och utvecklingsbehov och

 kompetens att självständigt ansvara för att egna insatser formas i enlighet med, 
för verksamheten, relevanta författningar, värdegrund och etiken i yrkesrollen.
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Utveckling, socialisation och livsvillkor - individ, grupp och samhälle 
40 yrkeshögskolepoäng

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen har fokus på hur samhället, sociologi, psykologi och socialpsykologiska teorier, 
begrepp och praxis är av betydelse för hur människor och grupper påverkar och påverkas 
av sociala strukturer och samhällsstrukturer. Vägen in i en normbrytande eller kriminell 
livsstil tas upp. Vidare främjar kursdeltagandet de studerandes insikter i socialpolitiska 
och systemteoretiska perspektiv. I kursen avhandlas sociologiska, psykologiska och 
socialpsykologiska perspektiv som relaterar till socialpedagogiskt arbete. Särskilt görs 
betoning på interrelationella perspektiv och sociala system i samhället som är av 
betydelse för människors socialisation, identitetsutveckling, grupputveckling och 
handlingsperspektiv. 

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande ha:

 kunskaper om samhällets, socialpolitikens, det sociala arbetets roll, det 
socialpedagogiska arbetsfältet och socialpedagogikens nära samband med 
psykologiska samt socialpsykologiska och sociologiska perspektiv,

 kunskaper om hur olika sociala system skapas, växer, verkar och utvecklas i 
människors vardagsliv och hur sådana system kan påverka och påverkas av 
attityd- och identitetsutveckling i vardagslivet, i samhället och för människor i 
utsatthet,

 kunskaper om de samhällsvetenskapliga begreppen genusordning och klass 
samt begreppen normalitet och avvikelse i förhållande till sociologiska perspektiv 
och människor i utsatta livssituationer,

 kunskaper om människors livsvillkor och sociala sammanhang utifrån bland 
annat klass, kön, könsöverskridande identitet, sexuell läggning, socioekonomiska 
förutsättningar och etnicitet påverkar deras förutsättningar i vardagen,

 kunskaper om psykologiska och socialpsykologiska teorier och perspektiv, 
individ- och gruppsykologi i olika sociala sammanhang med skilda sociala 
normer, de dominerande gruppdynamiska utvecklingsmodellerna, roller och 
rollkonflikter, 

 färdigheter i att analysera och sammanväga påverkan av individer och grupper 
utifrån sociologiska, psykologiska och socialpsykologiska perspektiv samt 
färdigheter att främja etablering av vändpunkter till prosocialt tänkande och 
beteenden,

 färdigheter i att bemöta människor utifrån insikter om deras livsvillkor och sociala 
sammanhang. Bland annat utifrån hur dimensioner som klass, kön, 
könsöverskridande identitet, sexuell läggning, socioekonomiska förutsättningar 
och etnicitet, påverkar deras förutsättningar i vardagen,

 färdigheter i att medverka i socialt mobiliserande insatser för utveckling av 
prosocialt utvecklings- och förändringssamarbete på olika sociala arenor,

 kompetens att bemöta människor som relaterar till destruktiva subkulturer, som 
till exempel kriminell livsstil, och då främja dessa människors lärande och 
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personliga utveckling för att stimulera till uppbrott från destruktiva handlings-
teorier och beteendemönster och

 kompetens att utifrån sitt yrkesmandat och ur ett evidensbaserat perspektiv 
planera, genomföra och utvärdera insatser som främjar människors 
kvalifikationer att utveckla och leva ett prosocialt vardagsliv.

Psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar 
35 yrkeshögskolepoäng

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen omfattar främst psykisk ohälsa, psykiska funktionsnedsättningar och 
samsjuklighet men även neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och dess påverkan på 
människors vardagsliv. I kursen utvecklas kunskap om vikten av evidensbaserade praktik 
som rör bemötande av och insatser för människor med behov av omvårdnad, stöd och 
behandling utifrån psykisk ohälsa. Förekomsten av samsjuklighet motiverar 
kunskapsprocesser om bemötande och samordnad vårdplanering. Vidare tar kursen upp 
samvariationer mellan antisocial problematik, kriminell livsstil, psykiska sjukdomar och 
psykiska funktionsnedsättningar. Den studerande lär sig hur socialpedagogiska insatser 
riktade till människor med psykisk ohälsa, psykiska funktionsnedsättningar, 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och samsjuklighet kan utformas. 

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande ha:

 kunskaper om normbrytande, antisocial problematik, samsjuklighet, psykiska 
sjukdomstillstånd, psykiska funktionsnedsättningar, neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar och hur fysiska och psykiska funktionsnedsättningar 
påverkar vuxnas och barn och ungas livssituation och behov samt kunna 
redogöra för adekvata insatser,

 kunskaper om barn och ungas psykiska ohälsa, om att uppmärksamma psykisk 
ohälsa hos barn och unga och om att aktualisera socialpedagogiska insatser,

 kunskaper om etiska dilemman som kan aktualiseras i arbetet med människor 
med psykisk ohälsa, psykisk sjukdom och psykiska funktionsnedsättningar,

 kunskaper om hur insatser utformas utifrån ett personcentrerat och salutogent 
förhållningssätt i bemötande av människor med psykisk ohälsa och kunskaper 
om brukarmedverkan, delaktighetsprocesser, motivationsarbete och 
återhämtningsprocesser,

 kunskaper om arbete med vårdkedjor och samarbete och samordning mellan 
psykiatrisk vård och socialpedagogiska insatser samt kunskaper om hur 
närståendestöd och samverkan med närstående kan skapas och vidmakthållas,

 kunskaper om människors kriser, trauman och krishantering,

 färdigheter i att medverka i användande av olika relevanta behandlingsinsatser i 
förhållande till människor med psykisk ohälsa, psykiska sjukdomstillstånd, 
samsjuklighet och psykiska funktionsnedsättningar och neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar,
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 färdigheter i att kommunicera, bemöta och stödja människor med samtidig eller 
enskild form av psykisk ohälsa och social problematik, psykiska 
sjukdomstillstånd, samsjuklighet och psykiska funktionsnedsättningar och 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar,

 kompetens att, självständigt och i samarbete, arbeta med god kvalitet i det 
sociala vård- och behandlingsarbetet för människor med psykisk ohälsa, psykiska 
sjukdomstillstånd, samsjuklighet och psykiska funktionsnedsättningar och 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och kompetens att bidra till en trygg 
och säker miljö i de socialpedagogiska sammanhangen och

 kompetens att bidra till delaktighetsskapande insatser i en samordnad 
vårdplanering och samverka i tvärprofessionella team, oavsett huvudman eller 
kollegiala team.

Beroendesyndrom och samsjuklighet 
35 yrkeshögskolepoäng

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen tar upp social och psykisk problematik hos människor med beroendesyndrom och 
om beroendeproblematiken i sig. Fokus ligger på substansbrukssyndrom. Kursen ger den 
studerande en möjlighet att fördjupa sin kunskap om olika förekommande metoder i stöd 
och behandling av människor med beroendesyndrom. Trots fokus på 
substansberoendesyndrom tar kursen även upp andra typer av beroendesyndrom liksom 
olika behandlingsalternativ relaterat till typ av beroende. Samband mellan 
beroendesyndrom och psykisk ohälsa uppmärksammas liksom samvariation med olika 
typer av beroendesyndrom. De studerande orienteras om komplexiteten i förebyggande 
arbete och vård och behandling riktad till människor med beroendesyndrom och behovet 
av multifunktionellt behandlingsarbete. Familjeperspektiv och medberoendeproblematik 
ingår som en viktig del av att lära om nätverksarbete.

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande ha:

 kunskaper om beroendesyndrom och samsjuklighet i ett brett perspektiv och 
kunskaper om viktiga teoretiska perspektiv och interventionsmetoder inom vård 
och behandling av människor med beroendesyndrom,

 kunskaper om livsvillkor för personer med substansberoende på individ-, grupp- 
och strukturell nivå och utifrån psykologiska, psykosociala, sociologiska och 
socioekonomiska perspektiv,

 kunskaper om ungas missbruk och hur samspelande faktorerna inom det 
psykologiska, socialpsykologiska, psykiatriska och sociala området påverkar den 
ungas missbrukssituation,

 kunskap om olika konsekvenser av missbruk och beroende på individ- och 
gruppnivå och kunskap om konsekvenser av olika handlingsstrategier i 
socialpedagogiskt arbete riktat till personer med beroendesyndrom,

 kunskaper om barn-, familj-, och nätverksperspektiv i det sociala vård- och 
behandlingsarbetet,
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 färdigheter i att tillsammans med andra professioner göra insatser genom rätt val 
av metoder för utredning och behandling,

 färdigheter i att identifiera faktorer i cirkulära orsakssamband som kan leda till att 
människor utvecklar beroendesyndrom samt identifiera förklarande risk och 
skyddsfaktorer,

 kompetens att självständigt och i samarbete med kollegor skapa 
handlingsstrategier i det socialpedagogiska arbetet utifrån teoretiska perspektiv 
och förklaringsmodeller om beroendesyndrom och samsjuklighet samt 
evidensbaserad praktik och

 kompetens att, tillsammans med kollegor, hålla barn-, familj-, och 
nätverksperspektiv levande i det socialpedagogiska arbetet riktat till personer 
med beroendesyndrom.

Socialpedagogik och metodarbete 
40 yrkeshögskolepoäng

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen ska främja lärande om socialpedagogikens centrala förklaringsmodeller och 
teorier samt samband med olika näraliggande discipliner. Deltagande i kursen skall träna 
förmågan att skapa en bred socialpedagogisk yrkesprofessionalitet. Vidare att utveckla 
kunskaper om socialpedagogikens samhälleliga, institutionella, relationella och 
individuella perspektiv. Det innebär att kursen omfattar relativt breda socialpedagogiska 
arbetsfält ur individ-, grupp- och samhällsperspektiv. Den studerande skapar kunskap om 
och färdigheter i olika socialpedagogiska förhållningssätt och metoder. 
Socialpedagogikens pedagogiska perspektiv betonas. Metoder med etablerad evidens 
berörs i kursen men också behovet av att, i arbetet, utveckla praxisteori och 
samskapande av förhållningssätt och interaktionsstrategier i realtid. Inte minst i relation 
till etablering av arbets- och behandlingsallianser med människor i det socialpedagogiska 
arbetets målgrupper.  

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande ha:

 kunskaper om hur utveckling på individ- och gruppnivå i det sociala vård- och 
behandlingsarbetet kan främjas och kunskaper om förebyggande och 
mobiliserande socialpedagogiska insatser,

 kunskaper om hur samverkan med vård- och behandlingskedjans olika 
professioner bäst utformas för uppnående av effekt, samarbete och samordning i 
det socialpedagogiska arbetet,

 kunskaper om socialpedagogik och dess teorier samt kunskaper om 
socialpedagogikens idéhistoriska utveckling, traditioner, förgrundsidéer och om 
socialpedagogiken och dess roll som den har utvecklats till idag,

 specialiserade kunskaper om, för socialpedagogiken, centrala och 
evidensbaserade metoder och kunna presentera förståelse om hur insatser kan 
genomföras med god kvalitet, 
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 specialiserade kunskaper om bemötandestrategier och hur allianser med 
människor som har behov av socialpedagogiska insatser etableras och 
utvecklas, i syfte att skapa lärande, utveckling och förändring, 

 färdigheter i att omsätta socialpedagogiska idéer och metoder till konkreta 
insatser i avgränsade situationer i det sociala arbetet samt färdigheter i att utföra 
socialpedagogiska insatser som är relevanta utifrån identifierade behov,

 färdigheter att självständigt och i tvärprofessionella samverkansformer 
organisera, genomföra och följa upp socialpedagogiska insatser riktade till skilda 
målgrupper i socialpedagogikens olika arbetsfält,

 färdigheter i att utföra insatser utifrån medvetenhet om maktaspekter i 
professionsutövandet och kunna skapa förutsättningar för att personer i 
målgruppen upplever sig delaktiga i insatser som berör dem,

 kompetens att självständigt, och tillsammans med kollegor bedöma om olika 
socialpedagogiska insatser har kunskapsstöd och är relevanta i förhållande till 
givna situationer och att planera, genomföra och följa upp sådana insatser och

 kompetens att självständigt etablera allianser och utföra professionella stödjande 
och främjande samtal.

Integrationspedagogiskt socialt arbete
35 yrkeshögskolepoäng

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen tar upp migrationsrelaterat och interkulturellt socialpedagogiskt arbete. Kunskaper 
som berör människors migrationsrelaterade dilemman i pre-migration, flykt och post-
migration står i fokus. Bemötande av människor i kris utgör en viktig del av 
kunskapsstoffet. Vidare främjas lärande om hjälpande arbete för personer som utvecklat 
migrationsrelaterade stressbeteenden och om att identifiera tidiga tecken på psykisk 
ohälsa och kunskap om tillgängliga insatser för stödinsatser. I kursen orienteras de 
studerande om samhällets strukturer för integrationsarbete allmänt och stödinsatser i 
synnerhet. Behov av att uppmärksamma samskapande relationer i interkulturella 
perspektiv tas upp.

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande ha:

 kunskaper om hur nyanlända omhändertas i Sverige - aktuell lagstiftning och 
professionella aktörer i gällande asylprocess, etableringsprocesser, 
arbetsmarknad med flera samhällsområden,

 kunskaper om migrationsprocessen: pre-migration, flykt och post-migration samt 
hur människors förmåga att klara av förändring, återhämta sig och 
vidareutvecklas, så kallad resiliens, kan främjas, 

 kunskaper om olika etiska dilemman som kan aktualiseras inom yrkesområdet 
samt och om interkulturella perspektiv och etnocentristisk problematik,

 kunskaper om ensamkommande barns flyktprocess, mottagande och integrering 
samt om den problematik som kan uppstå som aspekter av deras situation,
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 kunskaper om barn-, familj-, och nätverksperspektiv i integrationspedagogiskt 
socialt arbete, 

 färdigheter i att bemöta och hantera relationer med personer som befinner sig i 
migrationsrelaterade sociala dilemman samt utifrån grundläggande kunskaper 
om stressbeteenden främja utveckling av återhämtning, så kallad resiliens, 

 färdigheter i att agera brobyggare mellan nyanlända och olika samhälls-
institutioner och organisationer i syfte att främja nyanländas etableringsprocess 
och att arbeta med barn-, familje-, och nätverksperspektiv och med interkulturellt 
samspel,

 färdigheter i att identifiera tidiga tecken på psykisk ohälsa och vilka stödinsatser 
som kan vara aktuella för målgruppen genom kontakter med socialtjänst, 
myndigheter, utbildningsanordnare och hälso- och sjukvård och

 kompetens att främja enskildas och gruppers ambition och förmåga att utveckla 
sitt dagliga liv i en riktning som främjar god hälsa, etablering och samspel i det 
svenska samhället.

Socialpedagogiskt arbete med barn och unga
40 yrkeshögskolepoäng

Kursens huvudsakliga innehåll

I denna kurs görs en särskild betoning på barn och unga ur i olika perspektiv i de 
socialpedagogiska arbetsfälten. Kursen tar upp ett i bred bemärkelse 
främjandeperspektiv av barn- och ungas förutsättningar till en prosocial utveckling. 
Betoning görs på arbete med barn och unga som blivit aktuella för samhällsingripande, 
bland annat med placering i heldygnsvård som HVB-institutioner, särskilda ungdomshem, 
olika former av familjehemsvård och mellanvårdsinsatser i barnens och de ungas 
uppväxtmiljöer. Kursen innefattar också socialpedagogiskt mobiliserande, främjande och 
förebyggande arbete med barn och unga. 

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande ha:

 kunskaper om hur socialpedagogiska insatser kan utformas så att de förebygger 
utveckling av antisociala beteenden eller kriminell livsstil samt om behovet av 
tidiga samordnade insatser,

 kunskaper om institutionella miljöer och de särskilda förutsättningar som råder för 
barn och unga i sådana,

 kunskaper om socialpedagogiskt arbete med barn och unga som omhändertagits 
för heldygnsvård på olika former av HVB-institutioner och särskilda ungdomshem 
och i familjehem,

 kunskaper om hur man kan arbeta med familje- och nätverksperspektiv i det 
socialpedagogiska arbetet med barn och unga samt kunskap om samarbete och 
samordning med andra professionella aktörer kring barn och unga,

 specialiserade kunskaper om hur barn och unga i socialt sårbara situationer, som 
finns på samhällets sociala konfliktytor och som riskerar marginalisering eller 
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utsatthet fungerar känslomässigt, socialt och kognitivt, i sådana situationer och 
hur olika situationsfaktorer kan betraktas som risk- eller skyddsfaktorer,

 specialiserade kunskaper om adekvata utvecklingsstöd, bland annat genom 
kommunikation och samtal som möter barn och ungas specifika förutsättningar 
och behov,

 färdigheter i att utifrån bred och djup socialpedagogisk kunskap och 
handlingsförmåga utföra arbete med god kvalitet i sammanhang då 
socialpedagogiskt arbete med barn och unga sker i olika miljöer, i frivillighet eller 
med tvång, 

 färdigheter i att tillämpa ett förhållningssätt som ger utvecklingsstöd och kunna 
bemöta barn och unga i sammanhang då det finns behov av både mobiliserande 
och förebyggande socialpedagogiskt arbete,

 färdigheter i att bygga allians med barn och unga för utveckling av tillitsbaserat 
samskapande arbete för utveckling och förändring och att ge stöd till lärande 
aktiviteter som skolarbete eller andra aktiviteter som främjar barnets eller den 
ungas lärande, utveckling, delaktighet och inkludering i samhället,

 färdigheter i att arbeta med barn-, familj, och nätverksperspektiv samt samverka 
med olika aktörer som kan bidra till en gynnsam utveckling för barnet eller den 
unga, 

 kompetens att självständigt och i samarbete med kollegor och andra 
yrkesgrupper skapa kvaliteter i socialpedagogiskt arbete med barn och unga 
genom varierande former av kvalificerade socialpedagogiska insatser och

 kompetens att planera, genomföra, utvärdera och dokumentera 
socialpedagogiska insatser till barn och unga utifrån observerat beteende, 
uppdrag och med delaktighet från den unga.

Lärande i arbete 1 
45 yrkeshögskolepoäng

Kursens huvudsakliga innehåll

Under första LIA-kursen prövar den studerande teoretiska kunskaper i praktisk kontext 
och återför erfarenheter till en utvecklande dialog om praktik och teori. I denna första LIA-
kurs fokuseras det socialpedagogiska arbetets grundläggande faktorer och metoder. Den 
studerande ges möjlighet att reflektera över dokumenterade erfarenheter på LIA-
arbetsplatsen och relatera dem till genomförda kursers kunskapsstoff. 

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande ha:

 kunskaper om planering, genomförande och dokumentation av det 
socialpedagogiska arbetet som utförs på LIA-platsen och som relaterar till 
författningar och om yrkesrollens karaktär och de mer betydande principerna för 
yrkesutövningen på LIA-platsen,

 kunskaper om kommunikation, bemötande och relationsskapande arbete med 
LIA-platsens målgrupp, kollegor och samverkanspartners,
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 kunskaper om hur viktiga principer, värderingar, rättigheter och internationella 
konventioner gestaltas i det praktiska socialpedagogiska arbetet och hur 
hanteringen av maktrelationer påverkar kvaliteter i vård- och behandlingsarbetet 
på LIA- platsen,

 kunskaper om eget agerande och förhållningssätt i olika behandlings- och 
samtalssituationer och hur det egna agerande har relaterat till den studerandes 
nuvarande förståelse av teoretiska socialpedagogiska perspektiv,

 kunskaper om förekommande socialpedagogiska metoder och arbetssätt på LIA-
platsen och vilket utrymme etik, etiska resonemangsmodeller och etiska 
frågeställningar har på LIA-platsen,

 färdigheter i att aktivt delta i det dagliga socialpedagogiska arbetet som bedrivs 
på LIA-platsen och att reflektera över yrkesrollen och sin egen personliga 
utveckling i relation till det socialpedagogiska arbetets praktik,

 färdigheter i att kommunicera, bemöta och skapa tillitsfull relation till 
arbetsplatsens målgrupp och att bidra till skapande av tillitsfulla relationer och 
upplevelse av delaktighet i mötet med människor i LIA-platsens målgrupp,

 färdigheter i att agera i enlighet med de rutiner som finns på arbetsplatsen för en 
god och säker miljö för personer i målgruppen och kollegor och

 kompetens att utifrån observationer och analyser av metoder och förhållningssätt 
som används på arbetsplatsen i relation till socialpedagogikens teoretiska 
perspektiv reflektera över utvecklingsbehov i verksamheten och i det egna 
yrkesutövandet.

Lärande i arbete 2 
70 yrkeshögskolepoäng

Kursens huvudsakliga innehåll

I den andra LIA-kursen ska den studerande ges möjlighet att fördjupa sig inom valt 
arbetsfält. Den studerande ska, med handledning och med ökad självständighet, ges 
möjlighet att utveckla sin förmåga att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera 
arbetet. Vidare utvecklas den studerandes förmåga att arbeta med de målgrupper, 
värdegrund och verksamhetsfält som finns på LIA-platsen samt sin förmåga att samverka 
med vårdkedjans olika professioner. LIA 2 ger även den studerande möjligheten att 
generalisera sina reflekterade erfarenheter mot hela det socialpedagogiska fältet 
eftersträvas. LIA 2 tar även upp kvalitet i arbete och handlingsteoretiska perspektiv i 
relation till konkreta insatser.

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande ha:

 kunskaper om kvalitetsledningssystem och hur kvalitetsarbete utförs i praktiken, 
dokumentation och dokumentationssystem samt yrkesrollens ansvar vid 
dokumentation,

 kunskaper om arbetsplatsens målgrupper och deras behov, specifika 
socialpedagogiska metoder som praktiseras på arbetsplatsen, metodernas 
utförande och effekt samt om, och i så fall hur, samverkan och eventuell 
samordning med andra aktörer i kedjan sker,
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 kunskaper om hur de författningar som reglerar vård- och behandlingsarbetet 
omsätts i praktiskt arbete och upprätthålls på LIA-arbetsplatsen,

 kunskaper om hur konflikter och konflikthantering på LIA-platsen hanteras,

 färdigheter i att planera och genomföra socialpedagogiskt arbete och 
socialpedagogiska metoder med ökande självständighet samt färdigheter i att 
dokumentera socialpedagogiskt arbete med ökande självständighet, 

 färdigheter i att identifiera behov hos arbetsplatsens målgrupp och kunna uttrycka 
idéer om insatser samt i förekommande fall medverka i implementeringen av 
dem,

 färdigheter i att stegvis öka förmågan att bemöta och stödja personer med 
psykisk ohälsa, psykiska sjukdomstillstånd, psykiska funktionsnedsättningar och 
samsjuklighet med ett hälsofrämjande och personcentrerat förhållningssätt,

 kompetens att ge pedagogiskt vardagsstöd för att öka individens möjligheter att 
självständigt förstå och hantera olika vardagssituationer,

 kompetens att praktisera och stå fast vid bärande principer i det 
socialpedagogiska arbetet men också kunna kritiskt granska dem och bidra till 
utveckling,

 kompetens att hantera uppkomna konflikter i samverkan med övrig personal,

 kompetens att under handledning planera, genomföra, dokumentera och 
utvärdera socialpedagogiskt arbete inom ramen för yrkesrollens uppdrag och 
medarbeta i evidensbaserade insatser och metoder som är förekommande på 
LIA-platsen,

 kompetens att agera professionellt i yrkesrollen och att samverka med andra 
yrkesprofessioner i vårdkedjan och

 kompetens att bidra till att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete inom ramen 
för yrkesrollens uppdrag.

Examensarbete 
30 yrkeshögskolepoäng

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen socialpedagogiskt arbete ur ett vetenskapligt perspektiv. Den studerande ska 
utveckla sin förmåga att ta del av och kritiskt granska vetenskaplig och annan 
kunskapsinriktad publicering inom området. Den studerande ska omsätta sina praktiska 
och teoretiska erfarenheter till ett vetenskapligt perspektiv i ett examensarbete.

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande ha:

 kunskaper om grunderna i vetenskapsteori,

 kunskaper om arbetsgången i en vetenskapligt utforskande process och hur de 
olika faserna genomförs,

 kunskap om forskningsetiska perspektiv,
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 kunskaper om formen för en vetenskaplig uppsats,

 kunskaper om egen kritisk analys av publicerat material inom det sociala 
arbetsområdet,

 färdigheter i att kritiskt granska vetenskapligt förankrade metoder och analysera 
samt reflektera över förutsättningar för implementering i verksamheten, 

 färdigheter i att läsa, förstå och kritiskt granska publikationer om teori och metod i 
socialt vård- och behandlingsarbete,

 färdigheter i att kritiskt granska andras arbeten genom opponentskap,

 kompetens att självständigt och med stöd av handledning planera, genomföra 
och rapportera en vetenskaplig undersökning av ett tema med anknytning till 
socialpedagogiskt arbete och

 kompetens att självständigt utföra kritisk analys av vetenskaplig publicering och 
göra sina analysresultat kända i dialog med andra.
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Konsekvensutredning – föreskrifter om utbildningar inom 
yrkeshögskolan med inriktning socialpedagog
Föreskrifterna reglerar grundläggande yrkeshögskoleutbildningar som avser att leda till 
arbete inom det socialpedagogiska området på stödboende eller hem för vård eller 
boende enligt 6 kap. socialtjänstlagen (2001:453), så kallade HVB-hem, eller skola. 
Utbildningsinriktningen kallas här socialpedagog men andra benämningar på yrkesrollen 
förekommer i arbetslivet, som till exempel behandlingspedagog. Yrkesrollen har 
ursprungligen funnits inom HVB-verksamhet men på senare tid även inom till exempel 
skolan och kriminalvård. Det utbildningsinnehåll som föreslås i föreskrifterna har både ett 
djup och en bredd, vilket borde göra dem innehållsmässigt relevanta för alla dessa 
verksamheter.

1. Vad är problemet och vad ska uppnås?
Personalen är den största och viktigaste tillgången för vården på HVB-hem. Rätt 
kompetens är därför avgörande för att vården ska hålla kvalitet sett till val och utförande 
av behandlingsmetoder.

Flera utredningar har påvisat att det finns en risk för otillräcklig kvalitet på vården som en 
följd av brisande kompetens hos personalen, däribland Utredningen om tvångsvård för 
barn och unga (SOU 2015:71) som i sin tur bygger på rapporter från IVO, Bättre insatser 
vid missbruk och beroende Individen, kunskapen och ansvaret (SOU 2011:35) samt Att 
stärka kvaliteten i hem för vård eller boende (HVB) för personer med missbruks- och 
beroendeproblem 2015.

Som en del i att säkerställa god vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser 
om vård av unga (LVU), lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), 
lagen (1998:603) och om verkställighet av sluten ungdomsvård (LSU) och 
socialtjänstlagen (2001:453) är det viktigt med en nationellt likvärdig utbildning som ger 
personalen både den teori och den träning som krävs för att kunna ge god vård. 

Det är viktig att insatser görs så tidigt som möjligt och därför spelar skolan en viktig roll. 
Skolan kan fånga upp tidigare signaler på att barn och ungdomar behöver hjälp. Inom 
elevhälsan finns även andra yrkesroller så som skolsköterska och kurator men många 
skolor anställer även socialpedagoger som ett komplement till dessa professioner. 

En likvärdig utbildning över hela landet förenklar arbetsgivarnas rekrytering av personal 
genom att de har bättre förutsättningar att värdera den sökandes utbildning men även 
bättre förutsättningar att validera sökandes kunskaper, färdigheter och kompetenser i de 
fall de har en annan utbildnings- eller yrkesbakgrund. En likvärdig utbildning underlättar 
utformandet av ytterligare specialiserande utbildningar när kunskapsbasen är densamma. 
Även arbetet med att skapa ett väl utformat team med olika yrkesroller som kompletterar 
varandra blir enklare med reglerat utbildningsinnehåll. Nationellt likvärdigt innehåll 
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innebär både en säkrad innehållsmässig kvalitet på grundutbildningen ger arbetsgivarnas 
bättre förutsättningar i arbete med att säkra en god helhetskompetens i verksamheten. 

Föreskrifterna reglerar eller hindrar inte anordnande av kortare yrkeshögskoleutbildningar 
under 100 yrkeshögskolepoäng (kurser) som syftar till att förnya eller fördjupa redan 
yrkesverksammas kompetens. Föreskrifterna reglerar inte heller andra utbildningsformer 
utanför yrkeshögskolan vilket gör att det inom till exempel folkhögskolan och högskolan 
kan förekomma utbildningar med annat innehåll men som avser samma yrkeskategori. 

1.1 Föreskrifter som reglerar utbildning med inriktning socialpedagog i sin helhet 
(föreslaget regleringsalternativ)

Myndigheten föreslår att det införs föreskrifter för utbildningar inom området och att dessa 
benämns med inriktning socialpedagog. 

Vad som avses med en utbildning med inriktning socialpedagog inom yrkeshögskolan 
framgår genom bestämmelserna om utbildningens innehåll och mål. Det är således 
utbildningens innehåll och mål som avgör om en utbildning omfattas av föreskrifterna, 
inte utbildningens namn vid en ansökan om att få ingå i yrkeshögskolan. 

Föreskrifterna föreslås reglera enligt följande:
 utbildningarna benämns ”med inriktning socialpedagog”, 

 utbildningarnas längd ska omfatta 400 yrkeshögskolepoäng,

 det ska inte ställas särskilda krav för behörighet till utbildningarna, 

 vilka kunskaper, färdigheter och kompetenser som utbildningen ska ge (bilaga 1) 
och 

 vilka kurser som ska ingå och deras benämning, antal yrkeshögskolepoäng för 
varje kurs och kursernas mål och innehåll (bilaga 2).

1.2 Föreskrifter som reglerar del av utbildning med inriktning socialpedagog
Förslaget till föreskrifter reglerar utbildningsinriktningen i sin helhet och innebär att inget 
ytterligare innehåll får läggas till eller att utbildningen får göras längre. I stället innebär 
förslaget att ytterligare kompetensutveckling kan ske inom ramen för korta 
yrkeshögskoleutbildningar under 100 yrkeshögskolepoäng (kurser). 

Ett alternativ till detta förslag skulle kunna vara att föreskrifterna utgör en basutbildning 
som kan byggas på med ytterligare innehåll och yrkeshögskolepoäng inom ramen för en 
och samma utbildning. En sådan variant ger dock inte ett egentligt nationellt likvärdigt 
innehåll stämmer inte överens med bemyndigandets syfte.

1.3 Ett alternativ är att inte meddela föreskrifter. 
Om det inte meddelas några föreskrifter om utbildningar inom området medför det att 
varje anordnare även i fortsättningen tar fram utbildningar tillsammans med det lokala 
eller regionala arbetslivet. Något krav på att utbildningarnas innehåll samordnas finns då 
inte vilket innebär att de studerande, beroende på anordnare, inte ges samma utbildning 
innehållsmässigt. Tydligheten om erhållen kompetens i förhållande till arbetslivets behov 
uppnås då inte. 

Av 5 kap. 5 § förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan framgår vad myndigheten 
särskilt ska ta hänsyn till vid fördelningen av statsbidrag. Myndigheten får förutom dessa 
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särskilda kriterier även använda ytterligare kriterier för att kunna rangordna de 
utbildningar som bedömts likvärdiga för att urskilja de vilka utbildningar som ska tilldelas 
statsbidrag1. Detta möjliggör för myndigheten att vid tilldelningen av statsbidrag prioritera 
utbildningar med ett visst innehåll, så länge denna prioritering varit känd för de sökande 
på förhand. Likvärdighet kan på detta sätt uppnås även utan föreskrifter. Alternativet 
bedöms dock mindre förutsägbart och rättssäkert än föreskrifter. Det finns också en risk 
att sökande inte fullt ut uppfattar konsekvenserna av dessa kriterier och väljer ett annat 
utbildningsinnehåll än det som premieras vid statsbidragstilldelningen. Det kan i sin tur 
leda till att utbildningar som har potential att anordnas med god kvalitet prioriteras bort 
och att arbetslivets behov av personer med rätt kompetens därmed inte tillgodoses.

De återkommande rapporterna om bristande kompetens hos personalen på HVB-hem 
indikerar dock att detta förfarande inte är självreglerande i tillräckligt hög grad för att 
säkerställa rätt innehåll i utbildningarna.

1.4 Meddela allmänna råd i stället för föreskrifter
Allmänna råd skulle kunna vara till hjälp för utbildningsanordnarna och sannolikt ge i vart 
fall en ökad likvärdighet, även om det inte ger samma tydlighet och effekt som 
föreskrifter. Eftersom det inte är fråga om rekommendation om tillämpningen av en 
författning kan myndigheten dock inte besluta allmänna råd i detta fall.2

2. Berörda parter
De parter som berörs av yrkeshögskoleutbildningars innehåll är det anställande 
arbetslivet, utbildningsanordnare och studerande samt i förlängningen även berörda 
vårdtagare eller skolelever.

3. Bemyndigande
MYH har genom 2 kap. 7 och 9 §§ samt 3 kap. 3 a § förordningen (2009:130) om 
yrkeshögskolan (YHF) bemyndigande att meddela föreskrifter om 
yrkeshögskoleutbildningars utbildningsplan, kursplaner samt särskilda förkunskapskrav 
och villkor för behörighet till utbildningarna. 

För yrkeshögskoleutbildningar som kräver nationellt likvärdigt innehåll får MYH enligt 2 
kap. 8 § YHF även meddela föreskrifter om vilka kunskaper, färdigheter och kompetenser 
som alla studerande ska ha uppnått vid utbildningens slut. Det ska vara fråga om en 
utbildning som

1. det ställs vissa krav på i lag eller förordning,

2. leder till ett yrke eller en funktion där det ställs vissa krav på utbildningens 
examen för att legitimation för yrket eller funktionen ska kunna utfärdas eller där 
det ställs andra krav på utbildningen för behörighet, godkännande eller 
certifiering för yrket eller funktionen,

3. leder till ett yrke som har en samhällsviktig funktion, eller

4. av säkerhetsskäl måste ha ett nationellt likvärdigt innehåll.

1 Slutrapport från Utredningen om bildandet av Myndigheten för yrkeshögskolan s. 37
2 1 § författningssamlingsförordningen (1976:725): I denna förordning förstås med allmänna råd sådana 
generella rekommendationer om tillämpningen av en författning som anger hur någon kan eller bör handla i ett 
visst hänseende.
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Myndigheten får även meddela föreskrifter om andra utbildningar med inriktning som 
kräver nationellt likvärdigt innehåll.

Yrkeshögskoleutbildning med inriktning socialpedagog faller under kategorin andra 
utbildningar. Yrkesrollen är en av de som myndigheten tidigare identifierat som en viktig 
inom välfärdsområdet, både utifrån den kompetens som socialpedagoger bidrar med i 
olika verksamheter och för att den med rätt kompetens kan avlasta andra yrkesgrupper 
inom samma verksamhet som till exempel psykologer.

Innehållet i konsekvensutredningar regleras av förordningen (2007:1244) om 
konsekvensutredning vid regelgivning.

4. Kostnadsmässiga och andra konsekvenser regleringen och en 
jämförelse med konsekvenserna för de övervägda 
regleringsalternativen
Regleringen bedöms inte få effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, 
konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. Samtliga konsekvenser för företagen redovisas 
därför under detta avsnitt.

Utbildningar inom yrkeshögskolan kan finansieras genom statsbidrag och arbetslivets 
medfinansiering eller genom studerandeavgift. Om utbildningen bedrivs som 
uppdragsutbildning är det i regel den studerandes arbetsgivare som bekostar 
utbildningen. 

4.1 Anställande arbetslivet
Inom yrkeshögskolan ska utbildningarnas innehåll tas fram i samarbete med det 
anställande arbetslivet. Genom att meddela föreskrifter begränsas arbetslivets möjlighet 
att skräddarsy utbildningens innehåll efter specifika lokala behov. Föreskrifterna 
säkerställer dock att arbetsgivarna får samma kompetens oavsett från vilken 
yrkeshögskoleutbildning de rekryterar från. Finns det skäl till regionala inslag kan detta 
delvis ske i samband med lärande i arbete (LIA). 

I det fall arbetslivet har behov av att deras personal fördjupa sin kompetens inom ett 
specifikt område kvarstår möjligheten att göra det inom ramen för korta 
yrkeshögskoleutbildningar som även kallas kurser. 

4.2 Utbildningsanordnare
Inom yrkeshögskolan finns 35 program med gällande beslut. Merparten, 77 procent,  
omfattar 400 yrkeshögskolepoäng. Detsamma som förslaget till föreskrifter. Resterande 
utbildningar omfattar 420–440 poäng. Eftersom förslaget om 400 yrkeshögskolepoäng är 
i överensstämmelse med merparten av nuvarande utbildningar bedöms ser myndigheten 
inget behov av ökad finansiering. 

Anordnare uppger ofta att kostnaderna för att ta fram underlaget till utbildning är relativt 
höga. Att reglera en utbildning säkerställer att utbildningarna inom inriktningen uppfyller 
kraven i 5–6 §§ i lagen (2009:128) om yrkeshögskolan (YHL) samt 1 kap. 3 § i YHF. I och 
med att utbildningen regleras minskar behovet hos anordnare att ta fram vissa uppgifter 
vilket bör medföra en administrativ lättnad och därmed en minskad kostnad.

Myndigheten har dessutom en funktion i ansökan om att en utbildnings ska ingå i 
yrkeshögskolan som gör att alla uppgifterna från föreskrifterna fylls i automatiskt förutsatt 
att den sökande väljer den yrkesroll som den reglerade utbildningen syftar till. Detta 
minskar den sökandes arbetsbörda med ansökan och minimerar risken att det blir fel.
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4.3 Studerande
Föreskrifterna ökar inte utbildningarnas omfattning jämfört med idag vilket innebär att den 
studerandes kostnader för studielån inte ökar.  Regleringen medför också att de 
studerande kan söka anställning över hela landet då utbildningsinnehållet blir nationellt 
likvärdigt.  

4.4 Myndigheten för yrkeshögskolan
Förutsatt att den sökande väljer rätt yrkesroll i ansökan om att utbildningen ska ingå i 
yrkeshögskolan blir ansökan enklare för handläggaren att bedöma. Handläggaren 
behöver varken kontrollera att föreskrifterna följs eller bedöma om kraven i 5 och 6 § YHL 
samt 1 kap. 3 § i YHF är uppfyllda. De sökande som eventuellt avviker från föreskrifterna 
måste dock omhändertas vilket kan bli tidskrävande. Detta bedöms då komma att avse 
ett fåtal ansökningar.

5. Föreskrifterna i förhållande till Sveriges anslutning till Europeiska 
unionen och annan internationell rätt 
Förslaget avser ett område som inte är reglerat på EU-nivå eller annan internationell rätt. 
Förslaget är inte diskriminerande mot personer från andra medlemsstater och begränsar 
inte heller på annat sätt den fria rörligheten inom EU. 

6. Tidpunkten för ikraftträdande
De nya föreskrifterna föreslås träda i kraft under 2022 och för första gången tillämpas på 
ansökningar om att utbildning ska ingå i yrkeshögskolan som ges in till myndigheten 
under 2023. Utöver publicering på myndighetens webbsida samt information i olika forum 
som myndigheten håller i bedöms några informationsinsatser inte vara nödvändiga. 
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???
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Svar på remiss - förslag till föreskrifter om ändring i
Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av
vissa livsmedel (Dnr KS2022/1765-2)

Sammanfattning

Kungälvs kommun har inbjudits att lämna synpunkter på en remiss avseende förslag till
Läkemedelsverkets föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om
förskrivning av vissa livsmedel.

Med stöd av 6 § andra stycket förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m. avser
Läkemedelsverket att meddela föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS
1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel.

Berörda verksamheter inom förvaltningen har tagit del av remissen och har inga synpunkter att
lämna. Förslaget till kommunstyrelsen är att Kungälvs kommun har tagit del av remissen och
lämnar inga synpunkter.

Juridisk bedömning

I remissen anges:

”Bestämmelser gällande livsmedelsinnehåll och märkning finns bland annat i förordning (EU) nr
1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna. För livsmedel för
speciella medicinska ändamål (FSMP) finns även bestämmelser i förordning (EU) nr 609/2013 om
livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn, speciella medicinska ändamål, kostersättning för
viktkontroll, kommissionens förordning (EU) 2016/128 om livsmedel för speciella medicinska
ändamål samt Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2019:1) om livsmedel avsedda för särskilda
grupper.

I förarbetena till den numera upphävda lagen (1954:519) om kostnadsfria och prisnedsatta
läkemedel m.m. från år 1979 som utgör den huvudsakliga rättsliga vägledningen gällande
förskrivning av livsmedel uttalas bl.a. följande.

En förutsättning för att ett specialdestinerat livsmedel ska kunna erhållas med prisnedsättning bör
vara att det har en sådan sammansättning att det vid ett visst sjukdoms- eller bristtillstånd helt eller
delvis kan ersätta normal föda. Det ska vara fritt från vissa beståndsdelar i den föda som ersätts
eller innehålla särskilt låga eller höga halter av ett eller flera näringsämnen. Produkterna måste
vara näringsriktiga. Vidare bör endast produkter som är väsentligt dyrare än motsvarande normala
livsmedel komma i fråga för prisnedsättning (se prop.1978/79:118 s. 18).

Läkemedelsverket beaktar det ovan angivna kriteriet gällande kostnad för produkter i bedömningen
inför uppdateringen av listan, vilket får till följd att livsmedel som inte är väsentligen dyrare än
motsvarande normala livsmedel inte kommer med på listan över livsmedel som kan förskrivas med
kostnadsreducering.”
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Någon ytterligare juridisk bedömning anses inte nödvändig i denna tjänsteskrivelse och förslaget 
bedöms inte ha någon påverkan på den kommunala verksamheten. 

Förvaltningens bedömning
Kungälvs kommun har inbjudits att lämna synpunkter på en remiss avseende förslag till 
Läkemedelsverkets föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om 
förskrivning av vissa livsmedel. Remissen innehåller en konsekvensutredning samt 
föreskriftsförslag. Remissen inkom till kommunen den 1 september 2022 och Läkemedelsverket 
önskar svar senast den 30 september 2022. 

Läkemedelverket beskriver i remissen ”Ändringen innebär en uppdatering av förteckningen (bilaga 
1 till föreskrifterna) över de livsmedel som får lämnas ut till nedsatt pris till den som är under 16 år 
angående vissa av regeringen fastställda sjukdomar, se 20 § lagen (2002:160) om 
läkemedelsförmåner m.m. samt 6 § första stycket förordningen om läkemedelsförmåner m.m. och 
bilaga 1 till förordningen. I bilagan till förordningen finns en förteckning över de sjukdomar som ger 
rätt till prisnedsättning. Dessa är 

• Chron's sjukdom, 
• fenylketonuri, 
• galaktosemi, 
• glutenintolerans, 
• komjölksproteinintolerans, 
• kort tunntarm, 
• laktosintolerans (medfödd och sekundär), 
• kronisk njurinsufficiens, 
• sojaproteinintolerans och 
• ulcerös colit. 

För att ett livsmedel ska kunna tas med i förteckningen ska det uppfylla kraven i 
livsmedelsregelverket. Läkemedelsverket har inte någon befogenhet att kontrollera att kraven i 
livsmedelsregelverket är uppfyllda, däremot uppmanas företag som vill ha med sina produkter i 
bilagan att intyga att de följer livsmedelsregelverket.”

Berörda verksamheter inom förvaltningen har tagit del av remissen och har inga synpunkter att 
lämna. 

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Ärendet har ingen tydlig koppling till kommunfullmäktiges strategisk mål eller kommunstyrelsens 
resultatmål. 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Ärendet har viss koppling till mål 3 gällande god hälsa och välbefinnande. 

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Remissens innehåll bedöms inte ha någon koppling eller påverkan vad gäller kommunens 
styrdokument. 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Berörda personer är de under 16 år som använder produkter som tas upp på förteckningen 
(bilagan till föreskrifterna) och som kan få dessa förskrivna med prisnedsättning, och deras 
föräldrar. 
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Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv
Innehållet i remissen bedöms inte ha någon påverkan på arbetsbelastningen, arbetsmiljön eller 
personella resurser i Kungälvs kommun. 

Ekonomisk bedömning
Remissens innehåll bedöms inte ha någon ekonomisk påverkan för kommunen.

Förslag till beslut
Kungälvs kommun har tagit del av remissen och lämnar inga synpunkter. 

Lena Arnfelt 
Sektorchef 

Expedieras till: registrator@lakemedelsverket.se (Ange dnr 3.1.1-2022-049250)

För kännedom till:
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HSLF-FS 

2022:XX 

Utkom från trycket 

den XX november 2022 

 

 

Föreskrifter 

om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter  

(LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel; 

beslutade den XX 2022.  

Läkemedelsverket föreskriver med stöd av 6 § andra stycket förordningen (2002:687) 

om läkemedelsförmåner m.m.  i fråga om verkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om 

förskrivning av vissa livsmedel att bilaga 1 ska ha följande lydelse. 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 december 2022.  

Läkemedelsverket 

BJÖRN ERIKSSON 

Joakim Brandberg 
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Bilaga 11 

Förteckning över livsmedel vilka får utlämnas till nedsatt pris vid vissa 

av regeringen fastställda sjukdomar: 

Produkt  Företag 

Afenil 1  GHN Pharma Metabolic AB 

Afenil gel  GHN Pharma Metabolic AB 

Afenil Micro 3H  GHN Pharma Metabolic AB 

Alfamino  Nestlé Sverige AB  

Alfamino junior  Nestlé Sverige AB  

Alfaré  Nestlé Sverige AB  

Althéra  Nestlé Sverige AB  

Avonil PKU AA Pulver  Prekulab Ltd A/S 

Avonil tabletter  PreKUlab A/S 

AXA Glutenfria havregryn Järna  Lantmännen Cerealia  

Betaquik  Navamedic AB 

BEZGLUTEN Glutenfri Lågprotein   Lineum AB 

Mjölmix Universal Extra/PKU   

BEZGLUTEN Glutenfri Mjölmix   Lineum AB 

 Utan vetestärkelse 

BEZGLUTEN Glutenfri Universal   Lineum AB 

 Mjölmix Extra 

BEZGLUTEN Glutenfritt Bröd   Lineum AB 

 Mjölmix 

BEZGLUTEN Glutenfritt   Lineum AB 

 Flerkorns-Mjöl    

BEZGLUTEN Glutenfritt   Lineum AB 

Lågprotein Mjölmix för  

 Bröd/PKU 

Bi-Aglut Fusilli   Meda Sverige AB 

Bi-Aglut Glutenfria Smörgåskex  Meda Sverige AB 

Bi-Aglut Penne  Meda Sverige AB 

Bi-Aglut Spagetti  Meda Sverige AB 

Biori fusilli gröna ärtor  Ekologistik Skandinavien AB  

Biori sedanini röda linser  Ekologistik Skandinavien AB  

Calogen (jordgubb, neutral)  Nutricia Nordica AB 

Calogen Extra shot (neutral,  Nutricia Nordica AB 

 jordgubb) 

Calshake (vanilj, jordgubb, banan,   Fresenius Kabi AB 

 choklad, neutral)   

comida-Fibrer  POA Pharma Scandinavia AB 

Duocal  Nutricia Nordica AB 

 
1 Senaste lydelse HSLF-FS 2022:13.  

 



97/22 Svar på remiss - förslag till föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel - KS2022/1765-2 Svar på remiss - förslag till föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel : Förslag till Läkemedelverkets föreskrifter (HSLF-FS 2022-XX) om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter om förskrivning av vissa livsmedel.pdf

 

 

Ekologiska Glutenfria havregryn  Friends of Adam 

Elemental 028 Extra (apelsinsmak,   Nutricia Nordica AB 

 neutral)   

Elemental 028 Extra Liquid  Nutricia Nordica AB 

 (apelsin-ananas, grapefrukt, 

 sommarfrukt) 

Fantomalt  Nutricia Nordica AB 

Fate All purpose mix  Navamedic AB 

FiberHusk  Lindroos Hälsa 

Fortimel Compact (aprikos, banan,  Nutricia Nordica AB 

 choklad, jordgubb, mocca, neutral,  

 skogsbär, vanilj) 

Fortimel Compact Fibre (jordgubb,   Nutricia Nordica AB 

 mocha, vanilj) 

Fortimel Compact Protein (banan,  Nutricia Nordica AB 

 jordgubb, mocca, neutral smak,  

 persika och mango, röda bär,  

 svalkande bärsmak, vanilj,  

 värmande tropisk smak) 

Fortimel Creme (choklad, mocca,  Nutricia Nordica AB 

 skogsbär, vanilj) 

Fortimel Energy (banan, choklad,   Nutricia Nordica AB 

 jordgubb, vanilj)   

Fortimel Energy Multi Fibre (choklad,  Nutricia Nordica AB  

 jordgubb, vanilj) 

Fortimel Extra (aprikos, choklad,  Nutricia Nordica AB        

 jordgubb, mocca, skogsbär, vanilj)   

Fortimel Extra 2 kcal (aprikos,  Nutricia Nordica AB  

 choklad-karamell, mocca, skogsbär)  

Fortimel Jucy (apelsin, jordgubb,   Nutricia Nordica AB 

 skogsbär, svartvinbär,  

 tropisk, äpple)   

Fortimel Yoghurt Style (hallon,  Nutricia Nordica AB 

 persika-apelsin, vanilj-citron) 

Fortini (jordgubb, vanilj)  Nutricia Nordica AB 

Fortini Compact MultiFibre   Nutricia Nordica AB 

 (choklad-kola, jordgubb,    

 neutral)   

Fortini Creamy Fruit (bär och   Nutricia Nordica AB 

 frukt, sommarfrukt) 

Fortini Multi Fibre (banan,   Nutricia Nordica AB 

 choklad, jordgubb, neutral) 

Fortini Smoothie (bär och frukt,  Nutricia Nordica AB 

 sommarfrukt) 

Frasbröd naturell  Oldana AB 

Frebini energy  Fresenius Kabi AB 

Frebini energy DRINK (banan,   Fresenius Kabi AB 
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 jordgubb)   

Frebini energy fibre  Fresenius Kabi AB 

Frebini energy fibre DRINK  Fresenius Kabi AB 

 (choklad, vanilj) 

Frebini original  Fresenius Kabi AB 

Frebini original fibre  Fresenius Kabi AB 

Fresubin 1000 complete  Fresenius Kabi AB 

Fresubin 1200 complete  Fresenius Kabi AB 

Fresubin 2 kcal crème   Fresenius Kabi AB 

 (cappuccino, choklad,   

 nougat, smultron, vanilj)   

Fresubin 2 kcal DRINK   Fresenius Kabi AB 

 (aprikos/persika, neutral,   

 skogsbär, sparris, svamp,  

 toffee, tomat/morot, vanilj) 

Fresubin 2 kcal fibre DRINK   Fresenius Kabi AB 

 (aprikos/persika, cappuccino,    

 choklad, citron) 

Fresubin 2 kcal fibre Mini DRINK  Fresenius Kabi AB 

 (choklad, vanilj) 

Fresubin 2 kcal HP  Fresenius Kabi AB  

Fresubin 2 kcal HP Fibre  Fresenius Kabi AB 

Fresubin 2 kcal mini DRINK   Fresenius Kabi AB 

 (aprikos-persika, cappuccino, 

 skogsbär, toffee, vanilj) 

Fresubin 3.2 kcal Drink (cappuccino,  Fresenius Kabi AB 

 hasselnöt, mango, vanilj-kola) 

Fresubin 5 kcal Shot (citron, neutral)  Fresenius Kabi AB 

Fresubin Dessert Fruit (äpple,   Fresenius Kabi AB 

 äpple-jordgubb,   

 äpple-katrinplommon,  

 äpple-persika)   

Fresubin Energy  Fresenius Kabi AB 

Fresubin Energy Fibre  Fresenius Kabi AB 

Fresubin energy DRINK   Fresenius Kabi AB 

 (blandade smaker, cappuccino,    

 citron, jordgubb, svarta vinbär,  

 tropisk frukt, vanilj) 

Fresubin energy fibre DRINK  Fresenius Kabi AB 

 (choklad, jordgubb, körsbär, vanilj) 

Fresubin HP energy  Fresenius Kabi AB 

Fresubin HP energy fibre  Fresenius Kabi AB 

Fresubin Intensive  Fresenius Kabi AB 

Fresubin Jucy DRINK (ananas,  Fresenius Kabi AB 

 apelsin, körsbär, svartvinbär,  

 äpple) 

Fresubin original DRINK (choklad,  Fresenius Kabi AB 
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 persika, svarta vinbär) 

Fresubin Original  Fresenius Kabi AB 

Fresubin Original Fibre  Fresenius Kabi AB 

Fresubin Protein Energy DRINK  Fresenius Kabi AB 

 (cappuccino, choklad, smultron, 

 tropiska frukter, vanilj) 

Fresubin Protein Powder   Fresenius Kabi AB 

Fresubin renal (vanilj)  Fresenius Kabi AB 

Fresubin Soya Fibre  Fresenius Kabi AB 

Fresubin Thickened Stage 1   Fresenius Kabi AB 

 (smultron, vanilj) 

Fresubin Thickened Stage 2   Fresenius Kabi AB 

 (smultron, vanilj)   

Fresubin YO crème   Fresenius Kabi AB 

 (aprikos/persika, citron,   

 digestivekex, hallon) 

Fresubin YoDrink   Fresenius Kabi AB 

 (aprikos-persika, citron, hallon)    

Galactomin 19 Formula  Nutricia Nordica AB  

Gluten och laktosfri Brödmix  Nya MixWell AB  

Gluten och laktosfritt Knäckebröd   Barilla Sverige AB   

Glutenfri brödmix  Ewalie AB 

Glutenfri Fiberbrödmix  Finax AB  

Glutenfri fiber och fullkornsmix  Mixwell AB 

Glutenfri Fullkornsbrödmix  Nya MixWell AB 

Glutenfri Grov Mjölmix  Finax AB 

Glutenfri Havrebrödmix  Finax AB 

Glutenfri knäckemix  Ewalie AB 

Glutenfri Mjölmix  Finax AB 

Glutenfri müslimix (kanel)  Ewalie AB  

Glutenfri Plus Fiberrik Mjölmix  Hammermühle  

Glutenfri Solrosbrödmix  Nya MixWell AB 

Glutenfri Solroslimpa  Hammermühle 

Glutenfria Smörgåsrån  Hammermühle 

Glutis bandnudlar  Dorimax AB 

Glutis rigatoni  Dorimax AB 

Glutis småsnäckor  Dorimax AB 

Glutis spagetti  Dorimax AB 

Glutis spiraler  Dorimax AB 

Glutis tagliatelle  Dorimax AB 

Glutis volangnudlar  Dorimax AB 

Golike PLUS 3-16  Mimer Medical AB 

Infasource  Nestlé Sverige AB 

Infatrini  Nutricia Nordica AB 

Infatrini Peptisorb  Nutricia Nordica AB 

Isosource Energy  Nestlé Sverige AB 

Isosource Energy Fibre  Nestlé Sverige AB  
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Isosource Junior (neutral)  Nestlé Sverige AB 

Isosource Junior Energy (neutral)  Nestlé Sverige AB  

Isosource Junior Energy Fibre (neutral)  Nestlé Sverige AB 

Isosource Junior Fibre (neutral)  Nestlé Sverige AB  

Isosource Junior Mix  Nestlé Sverige AB 

Isosource Mix  Nestlé Sverige AB 

Isosource Protein (neutral)  Nestlé Sverige AB 

Isosource Protein Fibre (neutral)  Nestlé Sverige AB  

Isosource Standard  Nestlé Sverige AB 

Isosource Standard Fibre  Nestlé Sverige AB 

Jytte 5 sorters Hantverksmjöl  Dietistbyrån 

Jytte Arv Hantverksmjöl  Dietistbyrån 

Jytte Fibra Hantverksmjöl  Dietistbyrån 

Jytte Hantverksmjöl av teff  Dietistbyrån 

Kindergen  Nutricia Nordica AB 

Lailas Mjölmix, Gluten- och Mjölkfri  Kockens Ab 

Lailas Mjölmix, Majsbaserad,  Kockens Ab 

 Glutenfri och Mjölkfri 

Liquigen  Nutricia Nordica AB 

Ljust gluten- & laktosfritt basmjöl  Nya MixWell AB  

Loprofin Frukostflingor (Loops)  Nutricia Nordica AB 

Loprofin Kex (Crackers)  Nutricia Nordica AB 

Loprofin Lasagne  Nutricia Nordica AB 

Loprofin Makaroner   Nutricia Nordica AB 

Loprofin Pastafigurer  Nutricia Nordica AB 

Loprofin Penne   Nutricia Nordica AB 

Loprofin PKU-dryck  Nutricia Nordica AB 

Loprofin Ris  Nutricia Nordica AB 

Loprofin Spaghetti  Nutricia Nordica AB 

Loprofin Spiralmakaroner  Nutricia Nordica AB 

Loprofin Äggersättning  Nutricia Nordica AB 

Loprofin Örtkryddade kex   Nutricia Nordica AB 

 (Herb crackers)    

Lågprotein Mjölmix  Finax AB 

MCTMedic (neutral)  Mediq Sverige AB 

MCT Procal  Navamedic AB 

MiniMax Barnsondnäring (neutral)  Nestlé Sverige AB 

MixWells Glutenfria – Ljust basmjöl  Nya MixWell AB  

MixWells Glutenfria – Mörkt basmjöl  Nya MixWell AB  

Modulen IBD (neutral)  Nestlé Sverige AB  

Mörkt gluten- och laktosfritt basmjöl  Nya MixWell AB 

Naturligt basmjöl utan gluten, laktos   Nya MixWell AB 

 och soja     

Neocate Junior (jordgubb,   Nutricia Nordica AB 

 neutral, vanilj)    

Neocate LCP  Nutricia Nordica AB 

Neocate Spoon  Nutricia Nordica AB 
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Neocate Syneo  Nutricia Nordica AB  

NeoPhe pulver citrus  PreKUlab A/S 

NeoPhe tabletter  PreKUlab A/S 

Novasource GI advance  Nestlé Sverige AB  

Novasource GI Control  Nestlé Sverige AB 

Nutilis Complete stage 1   Nutricia Nordica AB 

 (jordgubb, vanilj)   

Nutilis Complete stage 2  Nutricia Nordica AB 

 (choklad, jordgubb, vanilj) 

Nutilis Fruit stage 3   Nutricia Nordica AB 

 (jordgubb, äpple)   

Nutramigen 1 LGG  ABIGO Medical AB 

Nutramigen 2 LGG  ABIGO Medical AB 

Nutramigen 3 LGG (vanilj)  ABIGO Medical AB 

Nutramigen PURAMINO  ABIGO Medical AB  

Nutramigen PURAMINO Junior  ABIGO Medical AB  

Nutrafenil Micro R  GHN Pharma Metabolic AB 

Nutrical (neutral)  Nutricia Nordica AB 

Nutrini  Nutricia Nordica AB 

Nutrini Energy  Nutricia Nordica AB 

Nutrini Energy Multi Fibre  Nutricia Nordica AB  

Nutrini Low Energy Multi Fibre  Nutricia Nordica AB  

Nutrini Multi Fibre  Nutricia Nordica AB 

Nutrini Peptisorb  Nutricia Nordica AB 

Nutrini Peptisorb Energy  Nutricia Nordica AB 

NutriniMax Energy Multi Fibre  Nutricia Nordica AB   

NutriniMax Multi Fibre  Nutricia Nordica AB 

NutriniMax Standard  Nutricia Nordica AB   

Nutrison 1000 Complete   Nutricia Nordica AB 

 Multi Fibre    

Nutrison 1200 Complete   Nutricia Nordica AB 

 Multi Fibre    

Nutrison  Nutricia Nordica AB 

Nutrison Advanced Peptisorb  Nutricia Nordica AB  

Nutrison Advanced Peptisorb   Nutricia Nordica AB 

 Powder    

Nutrison Energy  Nutricia Nordica AB  

Nutrison Energy Multi Fibre  Nutricia Nordica AB  

Nutrison Low Energy Multi Fibre  Nutricia Nordica AB  

Nutrison Multi Fibre  Nutricia Nordica AB 

Nutrison Powder  Nutricia Nordica AB 

Nutrison Pre  Nutricia Nordica AB 

Nutrison Protein Plus  Nutricia Nordica AB  

Nutrison Protein Plus Multi Fibre   Nutricia Nordica AB   

Nutrison Soya  Nutricia Nordica AB 

Orgran ris & majsspiraler  Dietistbyrån i Stockholm 

Orgran Risspiraler  Dietistbyrån i Stockholm 
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Pasta Spaghetti vriden (lågprotein)  Mediq Sverige AB 

Pasta Snäckor (lågprotein)  Mediq Sverige AB 

Peptamen Junior 0.6 (neutral)  Nestlé Sverige AB  

Peptamen Junior 1.5 (banan, vanilj)  Nestlé Sverige AB  

Peptamen Junior Advance  Nestlé Sverige AB 

Pepticate  Nutricia Nordica AB 

Pepticate PLUS  Nutricia Nordica AB 

Pepticate Syneo 1  Nutricia Nordica AB 

Pepticate Syneo 2  Nutricia Nordica AB  

Phlexy-10 drinkmix (svartvinbär-   Nutricia Nordica AB 

 äpple, tropisk)   

PKU A Formula  POA Pharma Scandinavia AB 

PKU Air 15 (citrus, exotisk,   Navamedic AB 

 kaffe, mango, röda bär)   

PKU Air 20 (citrus, exotisk,   Navamedic AB 

  kaffe, mango, röda bär)   

PKU Anamix First Spoon  Nutricia Nordica AB 

PKU Anamix Infant  Nutricia Nordica AB 

PKU Anamix Junior (apelsin, bär,  Nutricia Nordica AB 

 choklad, neutral, vanilj) 

PKU Anamix Junior LQ (apelsin)  Nutricia Nordica AB 

PKU Baby  POA Pharma Scandinavia AB 

PKU Cooler 10 (apelsin, mango,  Navamedic AB 

 neutral, röda bär, skogsbär) 

PKU Cooler 15 (apelsin, neutral,  Navamedic AB 

 mango, röda bär, skogsbär) 

PKU Cooler 20 (apelsin, mango,   Navamedic AB 

 neutral, röda bär, skogsbär)   

PKU Easy Liquid, Red  POA Pharma Scandinavia AB 

PKU Easy Liquid Yellow  POA Pharma Scandinavia AB 

PKU Easy Microtabs-3H  POA Pharma Scandinavia AB 

PKU Easy Shake & go (apelsin,   POA Pharma Scandinavia AB 

 neutral)   

PKU Explore 5 (neutral)  Navamedic AB 

PKU Explore 10 (apelsin, hallon)  Navamedic AB  

PKU Express 15 (apelsin, citron,   Navamedic AB 

 neutral, tropisk)   

PKU Express 20 (apelsin, citron,   Navamedic AB 

 neutral, tropisk)   

PKU Express Plus 15 (apelsin,   Navamedic AB 

 citron, hallon, neutral, tropisk)   

PKU Express Plus 20 (apelsin,  Navamedic AB 

 citron, hallon, neutral, tropisk) 

PKU-Gel (apelsin, hallon)  Navamedic AB 

PKU GMPro (vanilj)  Nutricia Nordica AB 

PKU GMPro LQ (neutral)  Nutricia Nordica AB 

PKU GMPro Mix-In  Nutricia Nordica AB 
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PKU GMPro Ultra (vanilj, citron)  Nutricia Nordica AB  

PKU Go  POA Pharma Scandinavia AB 

PKU Lophlex (apelsin, neutral,   Nutricia Nordica AB 

 skogsbär)   

PKU Lophlex LQ 10 (juicy   Nutricia Nordica AB 

 apelsin, juicy citrus, saftiga bär,   

 tropisk) 

PKU Lophlex LQ 20 (juicy apelsin  Nutricia Nordica AB 

 juicy citrus, saftiga bär, tropisk) 

PKU Sphere 15 (choklad, röda bär,   Navamedic AB 

 vanilj)   

PKU Sphere 20 (vanilj, choklad, röda bär) Navamedic AB 

PKU Squeezie (äpple-banan)  Navamedic AB 

PKU Synergy (citrus)  Nutricia Nordica AB 

Pofiber, glutenfri  Semper AB 

Pregestimil  ABIGO Medical AB 

PreKUnil  PreKUlabs A/S 

Premium Pasta Plus Fusilli (lågprotein)  Mediq Sverige AB 

Premium Pasta Plus Spaghetti   Mediq Sverige AB 

       (lågprotein)   

Premium Plus Risi d’oro (lågprotein)  Mediq Sverige AB 

Provide Xtra DRINK (apelsin-   Fresenius Kabi AB 

 ananas, svarta vinbär, äpple) 

ProZero  Navamedic AB 

Psylliumfiber  Risenta AB 

Renament (ananas/mango,   Navamedic AB 

 hallon)   

Renamil  Mimer Medical AB  

Renapro  Mimer Medical AB 

Renastart  Navamedic AB 

Renastep (vanilj)  Navamedic 

Renergy (vanilj)  Mimer Medical AB 

Renilon 4.0 (aprikos)  Nutricia Nordica AB  

Renilon 7.5 (aprikos, karamell)  Nutricia Nordica AB 

Resource 2.0 (vanilj, aprikos,   Nestlé Sverige AB 

 jordgubb, mintchoklad,  

 ananas-mango) 

Resource 2.0 + fibre (aprikos,  Nestlé Sverige AB 

 choklad, jordgubb, kaffe, vanilj,  

 neutral, skogsbär)   

Resource Addera Plus (apelsin,  Nestlé Sverige AB 

 ananas-apelsin, druva-äpple,  

 hallon-svarta vinbär, 

 multifrukt, päron-körsbär, äpple) 

Resource Complete  Nestlé Sverige AB 

Resource Diabet (jordgubb,   Nestlé Sverige AB 

 kaffe, vanilj)   
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Resource Energipulver  Nestlé Sverige AB 

Resource Instant Protein  Nestlé Sverige AB 

Resource Komplett näring 1.5   Nestlé Sverige AB 

 (aprikos, banan, choklad,  

 hallon-jordgubb, kaffe, vanilj) 

Resource MiniMax (banan-aprikos,  Nestlé Sverige AB 

 choklad, jordgubb) 

Resource Protein (aprikos, choklad,  Nestlé Sverige AB 

 jordgubb, kaffe, skogsbär, vanilj)   

Resource Soup (grönsak, kyckling,   Nestlé Sverige AB 

 tomat)   

Resource Ultra (jordgubb, kaffe,  Nestlé Sverige AB 

 karamell, vanilj)   

Resource Ultra Fruit (ananas, apelsin,  Nestlé Sverige AB 

 hallon-svartvinbär, äpple)   

Risgröt/rismjöl instant  Oldana AB 

Salovum  Poa Pharma Scandinavia AB 

Schär Smörgåsrån  Arvid Nordqvist HAB 

Schär Fette Croccanti –   Arvid Nordqvist HAB 

 Glutenfritt frasigbröd   

Schär Mix-it Glutenfritt   Arvid Nordqvist HAB 

 Universal-mjöl 

Schär Pasta Glutenfri   Arvid Nordqvist HAB 

 Capelli D’angelo   

Schär Pasta Glutenfri Fusilli  Arvid Nordqvist HAB  

Schär Pasta Glutenfri Lasagne  Arvid Nordqvist HAB  

Schär Pasta Glutenfri Penne  Arvid Nordqvist HAB  

Schär Pasta Glutenfri Pipe  Arvid Nordqvist HAB  

Schär Pasta Glutenfri Spaghetti  Arvid Nordqvist HAB 

Schär Zwieback – Glutenfria   Arvid Nordqvist HAB 

 skorpskivor 

S-Core Pepti (jordgubb)  Mediq Sverige AB 

Semper Fin Mix, glutenfri, laktosfri   Semper AB 

Semper Glutenfri Mix  Semper AB 

Semper Glutenfri Mix med Fiber  Semper AB 

Semper Grov Mix,   Semper AB 

 glutenfri, laktosfri    

Semper Grovknäcke,   Semper AB 

 glutenfri och laktosfri 

Semper Havrebröd  Semper AB  

Semper Havregryn, glutenfri  Semper AB 

Semper Havregryn EKO, glutenfri   Semper AB 

Semper Knäckebröd, glutenfri  Semper AB 

Semper Lantknäcke,   Semper AB 

 glutenfri och laktosfri   

Semper Linfröknäcke,   Semper AB 

 glutenfri, laktosfri   
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Semper Pasta Fusilli, glutenfri  Semper AB  

Semper Pasta Lasagne, glutenfri  Semper AB  

Semper Pasta Maccheroni,   Semper AB 

 glutenfri    

Semper Pasta Spaghetti, glutenfri   Semper AB 

Semper Pasta Tagliatelle   Semper AB 

 med ägg, glutenfri   

Semper Superknäcke chia  Semper AB 

Semper Quinoaknäcke,   Semper AB 

 glutenfri, laktosfri   

SPC-flakes  POA Pharma Scandinavia AB 

Spröda majsbröd  Oldana AB 

Ströbröd Olda  Oldana AB 

Sunny lågproteinbrödmix  Mediq Sverige AB 

Sunny Plus lågproteinbakmix  Mediq Sverige AB 

Survimed OPD  Fresenius Kabi AB 

Survimed OPD HN  Fresenius Kabi AB 

XP Maxamum (apelsin, neutral)  Nutricia Nordica AB 

XPhe Advance  Mediq Sverige AB 

XPhe Energy A (citron, jordgubbe,   Mediq Sverige AB 

        neutral, vanilj)   

XPhe Energy K (citron, jordgubbe,   Mediq Sverige AB 

       neutral, vanilj) 

XPhe Energy J (citron, jordgubbe,   Mediq Sverige AB 

      neutral, vanilj)    

Xphe enjoy GMP 10 (choklad,   Mediq Sverige AB 

 neutral, vanilj)   

Xphe enjoy GMP 20 (choklad,   Mediq Sverige AB  

 neutral, vanilj)   

XPhe Infant Mix LCP (neutral)  Mediq Sverige AB 

XPhe Jump 10 (apelsin, cola, neutral,   Mediq Sverige AB 

        skogsbär, tropisk, vanilj)   

XPhe Jump 20 (apelsin, cola, neutral,   Mediq Sverige AB 

       skogsbär, tropisk, vanilj)   

XPhe Kid  Mediq Sverige AB 

Xphe minis (neutral)  Mediq Sverige AB 

XPhe Smart A (citron, neutral,   Mediq Sverige AB 

 skogsbär, vanilj)   

XPhe Smart J (citron, neutral,   Mediq Sverige AB 

  skogsbär, vanilj)    

XPhe Smart K (citron, neutral   Mediq Sverige AB 

 skogsbär, vanilj)    
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Konsekvensutredning gällande förslag till föreskrifter om 

ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) 

om förskrivning av vissa livsmedel 

1. Problemet och vad som ska uppnås 

Med stöd av 6 § andra stycket förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m. avser 

Läkemedelsverket att meddela föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter 

(LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel. 

 

Läkemedelsverket fick i sitt regleringsbrev för budgetåret 2009 i uppdrag av regeringen att 

uppdatera innehållet i bilagan till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om 

förskrivning av vissa livsmedel. I uppdraget angavs att bilagan årligen skulle göras aktuell. 

Läkemedelsverkets ambition är att ha en årlig uppdatering av listan. Den senaste 

uppdateringen gjordes under 2021 och trädde i kraft den 1 februari 2022. 

 

Ändringen innebär en uppdatering av förteckningen (bilaga 1 till föreskrifterna) över de 

livsmedel som får lämnas ut till nedsatt pris till den som är under 16 år angående vissa av 

regeringen fastställda sjukdomar, se 20 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. 

samt 6 § första stycket förordningen om läkemedelsförmåner m.m. och bilaga 1 till 

förordningen. I bilagan till förordningen finns en förteckning över de sjukdomar som ger rätt 

till prisnedsättning. Dessa är  

• Chron's sjukdom,  

• fenylketonuri,  

• galaktosemi,  

• glutenintolerans,  

• komjölksproteinintolerans,  

• kort tunntarm,  

• laktosintolerans (medfödd och sekundär),  

• kronisk njurinsufficiens,  

• sojaproteinintolerans och 

• ulcerös colit. 

 

För att ett livsmedel ska kunna tas med i förteckningen ska det uppfylla kraven i 

livsmedelsregelverket. Läkemedelsverket har inte någon befogenhet att kontrollera att kraven 

i livsmedelsregelverket är uppfyllda, däremot uppmanas företag som vill ha med sina 

produkter i bilagan att intyga att de följer livsmedelsregelverket. 

 

Bestämmelser gällande livsmedelsinnehåll och märkning finns bland annat i förordning (EU) 

nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna. För 

livsmedel för speciella medicinska ändamål (FSMP) finns även bestämmelser i förordning 

(EU) nr 609/2013 om livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn, speciella medicinska 

ändamål, kostersättning för viktkontroll, kommissionens förordning (EU) 2016/128 om 

livsmedel för speciella medicinska ändamål samt Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 

2019:1) om livsmedel avsedda för särskilda grupper. 
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I förarbetena till den numera upphävda lagen (1954:519) om kostnadsfria och prisnedsatta 

läkemedel m.m. från år 1979 som utgör den huvudsakliga rättsliga vägledningen gällande 

förskrivning av livsmedel uttalas bl.a. följande. 

 

En förutsättning för att ett specialdestinerat livsmedel ska kunna erhållas med prisnedsättning bör 

vara att det har en sådan sammansättning att det vid ett visst sjukdoms- eller bristtillstånd helt eller 

delvis kan ersätta normal föda. Det ska vara fritt från vissa beståndsdelar i den föda som ersätts eller 

innehålla särskilt låga eller höga halter av ett eller flera näringsämnen. Produkterna måste vara 

näringsriktiga. Vidare bör endast produkter som är väsentligt dyrare än motsvarande normala 

livsmedel komma i fråga för prisnedsättning (se prop.1978/79:118 s. 18). 

 

Läkemedelsverket beaktar det ovan angivna kriteriet gällande kostnad för produkter i 

bedömningen inför uppdateringen av listan, vilket får till följd att livsmedel som inte är 

väsentligen dyrare än motsvarande normala livsmedel inte kommer med på listan över 

livsmedel som kan förskrivas med kostnadsreducering. 

 

Förutom de krav som ställs i livsmedelsregelverket och förarbetsuttalandena för att en produkt 

ska tas med i förteckningen och därmed erhållas med prisnedsättning tillämpar 

Läkemedelsverket även kriteriet att produkten måste vara sådan att det är möjligt och rimligt 

för apoteken att kunna tillhandahålla denna. Apotek tillhandahåller inte frysvaror i sin 

kärnverksamhet inom detaljhandel med läkemedel. Det vore orimligt att apoteken skulle 

tvingas att göra de omfattande investeringar som hantering av frysvaror skulle medföra. Inte 

heller är distributionskanalerna till apoteken och, vid distanshandel, från apoteken, i dagsläget 

anpassade för denna typ av varor. Frysvaror kan med andra ord inte hanteras på ett 

ändamålsenligt sätt genom någon del av distributionskedjan såsom situationen ser ut idag. 

Apoteken har vidare svårt att hantera stora volymer av kylvaror. Kylvaror är färskvaror som 

kräver en regelbunden omsättning för att de inte ska behöva kasseras. Varor som t.ex. 

mjölkliknande drycker kräver ett betydande förvaringsutrymme. Frys- eller kylvaror medtas 

därför inte i förteckningen. Det kan nämnas att dessa produkter säljs i livsmedelsbutiker men 

omfattas då inte av förmånssystemet. 

 

Läkemedelsverket har när det gäller denna föreskriftsändring bedömt intresseanmälningar av 

nya produkter som anmälts under perioden 16 september 2021–31 maj 2022 samt under 

samma period anmälda ändringar av befintliga produkter. Föreskriftsändringen innebär att 

21 nya produkter tas upp i förteckningen.  

 

2. Alternativa lösningar 
Läkemedelsverket har fått i uppdrag av regeringen att årligen uppdatera innehållet i bilagan 

till LVFS 1997:13. Läkemedelsverket har därför inte utrymme att välja något annat alternativ.  

 

3. De som berörs 
Berörda personer är de under 16 år som använder produkter som tas upp på förteckningen 

(bilagan till föreskrifterna) och som kan få dessa förskrivna med prisnedsättning, och deras 

föräldrar. Vidare berörs samtliga apotek och de företag som har ansökt om att bli upptagna på 
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förteckningen. Regioner berörs eftersom kostnaden för prisnedsättningen som huvudregel 

ersätts av den region inom vars område den berättigade är bosatt (se avsnitt 4). 

 

4. Kostnader och andra konsekvenser 
Att livsmedel förs upp på förteckningen kommer att medföra lägre kostnader för de som 

använder dessa livsmedel och som omfattas av rätten till kostnadsreducering. 

 

Av 22 § lagen om läkemedelsförmåner m.m. följer bland annat att kostnaden för 

prisnedsättningen av de livsmedel som omfattas av förteckningen i LVFS 1997:13 som 

huvudregel ersätts av den region inom vars område den berättigade är bosatt.  

 

Det är inte möjligt att uppskatta någon precis kostnad för regionerna på grund av den nu 

föreslagna föreskriftsändringen, eftersom det råder fri prissättning på dessa varor och då 

kostnaden för regionerna beror på i vilken mån de nytillkomna produkterna förskrivs till 

ersättningsberättigade patienter samt att flera regioner har gått ifrån förskrivning via 

livsmedelsanvisning av dessa livsmedel. Mot denna bakgrund är det Läkemedelsverkets 

bedömning att det inte går att göra någon närmare uppskattning av hur regionerna påverkas 

ekonomiskt av den föreslagna föreskriftsändringen.  

 

Ändringarna kan medföra bland annat ökad tidsåtgång och något ökade administrativa 

kostnader för företagen. Den kan även innebära en ökad försäljning av de livsmedel som finns 

med på listan, jämfört med om de inte skulle finnas med. Det finns heller inte någon 

skyldighet för ett företag att ha med sina produkter på listan, utan det handlar om en möjlighet 

att sälja sina produkter inom förmånssystemet. För det fall ett företag inte har något intresse 

av sådan försäljning, kan företaget kontakta Läkemedelsverket och be om att produkten inte 

ska tas med i förteckningen alternativt att den tas bort från förteckningen. Det kan därför inte 

anses vara betungande för berörda företag att deras produkter förs upp på listan. 

 

Apoteken är skyldiga att tillhandahålla produkterna på förteckningen, se 2 kap. 6 § tredje 

punkten lagen (2009:366) om handel med läkemedel. Hanteringen av livsmedel som omfattas 

av LVFS 1997:13 innebär ett udda inslag i apotekens verksamhet. Antalet produkter på listan 

har dock inte ökat i någon större omfattning. Följden blir att apotekens kostnader och 

tidsåtgång begränsas och blir marginella med anledning av ändringarna. 

 

I sammanhanget kan nämnas att regeringen har uppdragit åt en särskild utredare att se över 

regleringen av subvention av speciallivsmedel till barn (dir. 2022:97). Utredaren ska bl.a. se 

över regleringen av subvention av speciallivsmedel för barn och föreslå ett moderniserat och 

kostnadseffektivt subventionssystem som syftar till att barn med behov av speciallivsmedel 

erbjuds en jämlik och ändamålsenlig tillgång utifrån medicinska behov samtidigt som 

kostnaderna för det allmänna hålls inom befintlig kostnadsram, samt analysera och bedöma 

vem som bör vara huvudman för subvention av speciallivsmedel till barn med syftet att 

systemet ska fungera så ändamålsenligt och effektivt som möjligt. 
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5. Överensstämmelse med EU-lagstiftning 

Läkemedelsverkets bedömning är att regleringen överensstämmer med de skyldigheter som 

följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. 

 

6. Ikraftträdande och informationsinsatser 
Den uppdaterade förteckningen planeras träda i kraft den 1 december 2022. Läkemedelsverket 

har inför ikraftträdandet varit i kontakt med E-hälsomyndigheten som behöver tre månader att 

förbereda sig inför föreskriftsändringen. Information om den uppdaterade förteckningen 

kommer att publiceras på Läkemedelsverkets hemsida i samband med att föreskriften börjar 

gälla. 

 

7. Effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, 

konkurrensförmåga eller villkor i övrigt 
Läkemedelsverket bedömer att förslaget inte får effekter av betydelse för företags 

arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt i den mening som avses i 7 § 

förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. 

 

8. Effekter för kommuner, regioner eller förändringar av kommunala 

befogenheter och skyldigheter 
Föreskriftsändringen bedöms inte medföra sådana effekter och förändringar som anges i 8 § 

förordningen om konsekvensutredning vid regelgivning och inte heller några sådana 

kostnader som avses i 2 § förordning (2014:570) om regeringens medgivande till beslut om 

vissa föreskrifter. 

 

9. Kontaktpersoner 
Vid frågor vänligen kontakta nedanstående personer via e-postadressen 

registrator@lakemedelsverket.se eller tel.nr. 018-17 46 00. 

 

My Sjöstedt, verksjurist, rättsenheten 

Karin Tomczak, verksjurist, rättsenheten 

Helena Ehlin, handläggare, enheten för kliniska prövningar och licenser 
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Sändlista - föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets 
föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel  
 

ABIGO Medical AB 

Arvid Nordqvist HAB 

Apotekarsocieteten 

Astma- och Allergiförbundet 

Barilla Sverige AB 

Celiakicentrum i Östergötland 

Centrum Läkemedelsnära Produkter, Västra Götalandsregionen 

Chiesi Pharma AB 

Dietistbyrån i Stockholm 

Dietisternas Riksförbund 

Dorimax AB 

E-hälsomyndigheten 

Ekologistik Skandinavien AB 

Ewalie AB 

Expertgruppen för nutrition och folkhälsa 

Finax AB 

Folkhälsomyndigheten 

Fresenius Kabi AB 

Friends of Adam 

GHN Pharma Metabolics AB 

Hammermühle 

Kockens AB 

Kommerskollegium 

Konsumentverket 

Kungsbacka kommun 

Kungälv kommun 

Lantmännen Cerealia Järna 

Lindroos Hälsa 

Lineum AB 

Livsmedelsföretagen (Li) 

Livsmedelsverket 

Mag- och tarmförbundet  

Meda Sverige AB 

Mediq Sverige AB 

Mimer Medical AB 

MixWell AB 

Navamedic AB 

Nestlé Health Science 

Nestlé Sverige AB 

Njurförbundet 

Nutricia Nordica AB 

Nya MixWell AB 

Näringslivets Regelnämnd (NNR) 

Oldana AB 
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POA Pharma Scandinavia AB 

Prekulab A/S 

RevivaBio AB 

Riksförbundet Sällsynta diagnoser 

Risenta AB 

Semper AB 

Socialstyrelsen 

Svensk Gastroenterologisk Förening 

 

Svensk Pediatrisk förening för Gastroenterologi, Hepatologi och Nutrition (SPGHN) 

Svenska barnläkarföreningen 

Svenska Celiakiförbundet 

Svenska Celiakiungdomsförbundet 

Svenska Läkaresällskapet 

Svenska PKU-föreningen 

Sveriges Apoteksförening  

Sveriges Farmaceuter 

Sveriges Kommuner och Regioner  

Sveriges Läkarförbund 

Swedish Medtech 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) 

Vårdförbundet 

 

För kännedom till: 

 

Näringsdepartementet, 103 33 Stockholm 

 

Socialdepartementet, 103 33 Stockholm 
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From:                                 Registrator
Sent:                                  Wed, 31 Aug 2022 09:24:01 +0000
To:                                      undisclosed-recipients:
Subject:                             Remiss avseende förslag till föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets 
föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel, dnr 3.1.1-2022-049250
Attachments:                   Förslag till Läkemedelverkets föreskrifter (HSLF-FS 2022-XX) om ändring i 
Läkemedelsverkets föreskrifter om förskrivning av vissa livsmedel.pdf, Konsekvensutredning.pdf, 
Sändlista utan adresser.pdf
Categories:                       Björn

Hej, 
 
Bifogat finns en remiss avseende förslag till Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2022:XX) om 
ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel. Remissen 
innehåller en konsekvensutredning samt föreskriftsförslag.
 
Remissen skickas endast ut elektroniskt. 
 
Ni får nu tillfälle att lämna synpunkter på förslaget. Synpunkterna ska vara Läkemedelsverket tillhanda 
senast den 30 september 2022.
 
Vi ser gärna att remissvaret lämnas i både PDF- och WORD-format. 
 
Skicka remissvaret via e-post till adressen registrator@lakemedelsverket.se och ange Läkemedelsverkets 
diarienummer 3.1.1-2022-049250 i svaret. 
 
Vänliga hälsningar, 
 
 

Registrator
Enheten för informationshantering och säkerhet

Box 26, 751 03 Uppsala
Besöksadress: Dag Hammarskjöldsväg 42
Telefon: 018 - 17 46 07, växel: 018 - 17 46 00
Fax: 018 - 54 85 66
registrator@lakemedelsverket.se
www.lakemedelsverket.se
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Svar på remiss - Vägledning om förlängd tidsfrist och mindre
stränga kvalitetskrav och tre bilagor (Dnr KS2022/1490-2)

Sammanfattning

Havs- och vattenmyndigheten har inkommit med en remiss gällande vägledning om förlängd
tidsfrist och mindre stränga kvalitetskrav. Vägledningen ingår i ett paket av vägledningar som
remitteras preliminärt under första och andra kvartalet 2022. Detta paket omfattar vägledning för
förklarande av kraftigt modifierade vatten (KMV), vägledning om annat sätt, vägledning för definition
av ekologisk potential samt aktuell vägledning om beslut om vägledning om förlängd tidsfrist och
mindre stränga kvalitetskrav.
Remissen omfattar även tre bilagor:
1 Orimliga kostnader.
2 Förlängd tidsfrist med skälet naturliga förhållanden.
3 Kriterier för bedömning av kulturmiljö vid förklarande av kraftigt modifierade vatten och beslut om
miljökvalitetsnormer med mindre stränga kvalitetskrav.

Varje vattenmyndighet ska fastställa kvalitetskrav för de ytvattenförekomster och
grundvattenförekomster, inklusive särskilda krav till följd av skyddade områden, som finns i
vattendistriktet. Kvalitetskrav ska fastställas så att tillståndet i vattenförekomster inte försämras och
så att alla vattenförekomster uppnår god status eller potential såvida det inte finns förutsättningar
för undantag.
Vägledningen hanterar undantag i form av förlängd tidsfrist och mindre stränga kvalitetskrav.
Förlängd tidsfrist innebär att god status eller potential ska uppnås 2027 eller så snart som de
naturliga förhållandena tillåter efter 2027. Mindre stränga kvalitetskrav innebär att en sämre status
eller potential än god accepteras som den nivå som ska uppnås.

Förvaltningen välkomnar vägledningen och har inga synpunkter på förslaget till Vägledning om
förlängd tidsfrist och mindre stränga kvalitetskrav och de tre bilagorna.

Förslag till beslut
Kungälvs kommun lämnar inga synpunkter på remissen gällande vägledning om förlängd tidsfrist
och mindre stränga kvalitetskrav.

Juridisk bedömning

Kvalitetskrav för ytvattenförekomster och grundvattenförekomster hanteras i
vattenförvaltningsförordningen (2004:660). Vägledningen hanterar undantag i form av förlängd
tidsfrist och mindre stränga kvalitetskrav.

Förvaltningens bedömning

Havs- och vattenmyndigheten har inkommit med en remiss gällande vägledning om förlängd
tidsfrist och mindre stränga kvalitetskrav. Vägledningen ingår i ett paket av vägledningar som
remitteras preliminärt under första och andra kvartalet 2022. Detta paket omfattar vägledning för
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förklarande av KMV, vägledning om annat sätt, vägledning för definition av ekologisk potential samt 
aktuell vägledning om beslut om vägledning om förlängd tidsfrist och mindre stränga kvalitetskrav.
Remissen omfattar även tre bilagor:
1 Orimliga kostnader.
2 Förlängd tidsfrist med skälet naturliga förhållanden.
3 Kriterier för bedömning av kulturmiljö vid förklarande av kraftigt modifierade vatten och beslut om 
miljökvalitetsnormer med mindre stränga kvalitetskrav.

Varje vattenmyndighet ska fastställa kvalitetskrav för de ytvattenförekomster och 
grundvattenförekomster, inklusive särskilda krav till följd av skyddade områden, som finns i 
vattendistriktet. Kvalitetskrav ska fastställas så att tillståndet i vattenförekomster inte försämras och 
så att alla vattenförekomster uppnår god status eller potential såvida det inte finns förutsättningar 
för undantag. 
Vägledningen hanterar undantag i form av förlängd tidsfrist och mindre stränga kvalitetskrav. 
Förlängd tidsfrist innebär att god status eller potential ska uppnås 2027 eller så snart som de 
naturliga förhållandena tillåter efter 2027. Mindre stränga kvalitetskrav innebär att en sämre status 
eller potential än god accepteras som den nivå som ska uppnås.

Förvaltningen välkomnar vägledningen och har inga synpunkter på förslaget till Vägledning om 
förlängd tidsfrist och mindre stränga kvalitetskrav och de tre bilagorna. 

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Ärendet har koppling till kommunstyrelsens resultatmål Minskade utsläpp i luft och vattendrag. 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Ärendet har koppling till mål 6, Rent vatten och sanitet för alla samt mål 14, Hav och marina 
resurser. 

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Ärendet har ingen direkt koppling till politiska styrdokument.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Ärendet har ingen direkt påverkan på medborgare och brukare i kommunen.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Ärendet har ingen direkt påverkan utifrån ett medarbetarperspektiv. 

Ekonomisk bedömning
Ärendet innebär inga ekonomiska konsekvenser för kommunen. 

Förslag till beslut
1. Kungälvs kommun lämnar inga synpunkter på remissen gällande vägledning om förlängd tidsfrist 
och mindre stränga kvalitetskrav.
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Anders Holm Fredric Arpfjord
Sektorchef Samhälle och utveckling Verksamhetschef Planering och myndighet

Expedieras till: 

För kännedom till:
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Daglig verksamhet på Kottens café och konferens (Dnr
KS2022/1767-1)

Sammanfattning

Kungälvs kommun har en prognostiserad volymökning inom daglig verksamhet. I dagsläget finns
12 nya beslut som ska verkställas inom tre månader för att hålla sig inom legal tid för verkställighet.
Förvaltningen ser nu möjlighet att tillgodose dessa behov genom att förlägga daglig verksamhet på
Kottens motionscentral. Driften av Kottens motionscentral har tidigare varit upphandlad av en privat
aktör som inte längre ansvarar för driften. Därav finns nu en möjlighet för kommunen att ändra
inriktning från att upphandla en privat aktör till att Trygghet och stöd tar över driften och förlägger
daglig verksamhet på Kottens motionscentral.

Förvaltningen ser att om daglig verksamhet kan bedriva verksamhet på Kottens motionscentral
bidrar detta till att bredda utbudet av inriktningar samt ger brukarna möjlighet till en meningsfull
sysselsättning i en stimulerande miljö. Det skulle ge verksamheten möjlighet att bedriva en
innegrupp som ansvarar för caféverksamheten samt motionscentralen och en utegrupp som kan
arbeta med lättare skötsel runt motionsspåren.

Med utgångspunkt i ovan förslås kommunstyrelsen besluta att sektor trygghet och stöd förlägger
daglig verksamhet på Kottens motionscentral.

Juridisk bedömning

Nedanstående bedömning har gjorts av kommunjurist.

Det är två olika juridiska frågor som aktualiseras i ärendet. Den första gäller frågan om det är
förenligt med kommunallagen (2017:725) att kommunen driver caféverksamhet vid Kottens
motionscentral. Den andra frågan gäller om ett förläggande av daglig verksamhet på Kottens
motionscentral är förenligt med lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS).

Utgångspunkten enligt 2 kap. 7 § kommunallagen är att kommuner enbart får driva
näringsverksamhet, om den drivs utan vinstsyfte och syftar till att tillhandahålla allmännyttiga
anläggningar eller tjänster åt medlemmarna. I praxis har detta inneburit att t.ex. kioskverksamhet,
som förläggs i anslutning till en kompetensenlig kommunal verksamhet, är tillåtet enligt
kommunallagen (Lena Dalman m.fl.,  Kommunallagen med kommentarer och praxis, sjätte
upplagan 2021, s. 129). Att kommunen driver caféverksamhet i anslutning till Fontins Naturreservat
vid Kottens motionscentral bedöms vara förenligt med kommunallagens bestämmelser.

Enligt 9 § 10 p LSS är daglig verksamhet en av insatserna som ska erbjudas de personer som
omfattas av lagens personkretstillhörighet och som är i yrkesverksam ålder, saknar förvärvsarbete
och inte utbildar sig. Kommunen ska enligt 2 § samma lag svara för denna insats.

Daglig verksamhet ska utformas med beaktande av de berörda personernas
funktionsnedsättning och erbjuda den enskilde stimulans, utveckling, meningsfullhet och
gemenskap efter dennes önskemål (jfr. 7 § 2 st LSS).
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Utifrån förvaltningens beskrivning av hur den dagliga verksamheten är tänkt att bedrivas uppfylls 
de krav som ställs enligt LSS på vad en sådan verksamhet syftar till att uppfylla.

Förvaltningens bedömning
Kungälvs kommun har en prognostiserad volymökning inom daglig verksamhet. I dagsläget finns 
12 nya beslut som ska verkställas inom tre månader för att hålla sig inom legal tid för verkställighet. 
Förvaltningen ser nu möjlighet att tillgodose dessa behov genom att förlägga daglig verksamhet på 
Kottens motionscentral. Driften av Kottens motionscentral har tidigare varit upphandlad av en privat 
aktör som inte längre ansvarar för driften. Därav finns nu en möjlighet för kommunen att ändra 
inriktning från att upphandla en privat aktör till att Trygghet och stöd tar över driften och förlägger 
daglig verksamhet på Kottens motionscentral.

Genom att starta upp en daglig verksamhet på Kottens motionscentral ges förvaltningen möjlighet 
att verkställa de 12 beslut om daglig verksamhet som är en prognostiserad volymökning. Det är av 
betydelse för brukarna att lokaler som daglig verksamhet bedriver verksamhet i är anpassade för 
målgruppen. Målgruppen är inte en homogen grupp utan består av individer med olika behov och 
det är därav av betydelse att verksamheten har ett brett utbud av inriktningar för sysselsättning på 
daglig verksamhet. Förvaltningen ser att om daglig verksamhet kan bedriva verksamhet på Kottens 
motionscentral bidrar detta till att bredda utbudet av inriktningar samt ger brukarna möjlighet till en 
meningsfull sysselsättning i en stimulerande miljö. Det skulle ge verksamheten möjligheter att 
bedriva en innegrupp som ansvarar för caféverksamheten samt motionscentralen och en utegrupp 
som kan arbeta med lättare skötsel runt motionsspåren. 

En uppstart av daglig verksamhet på Kottens motionscentral är möjlig under hösten 2022. Det 
bedöms av förvaltningen vara en långsiktigt hållbar lösning då det alltid kommer finnas ett behov av 
daglig verksamhet som bidrar till en meningsfull sysselsättning i en stimulerande miljö. 

Dialog är inledd med Orienteringsklubben om att hitta samarbete och förvaltningen inväntar 
återkoppling.

En genomförd omvärldsbevakning visar att det förekommer i andra kommuner att daglig 
verksamhet bedriver caféverksamhet. I Borås stad finns en inriktning med café och butik som är 
öppen för allmänheten där brukare bland annat får lära sig hantera livsmedel, göra beställningar, 
lära sig diska och hålla rent. I Göteborgs stad finns daglig verksamhet i form av café som ligger i 
anslutning till seniorcafé som även är öppen för allmänheten. 

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Ärendet ” Daglig verksamhet på Kottens café och konferens” bedöms som särskilt relevant utifrån 
följande av kommunfullmäktige strategiska mål: 
 En trygg omsorg med valmöjligheter genom hela livet
 Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar. 
 Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i ett rikt och aktivt kulturliv.

Ärendet har även bedömts utifrån följande av kommunstyrelsens resultatmål:
 Fler barn, unga och äldre - inklusive personer med funktionsvariation deltar i ett rikt och 

varierat kultur- och fritidsliv

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Målen i Agenda 2030 handlar om att försöka skapa anständiga och hållbara levnadsförhållanden 
och levnadsvillkor för alla världens människor. Ärendet 
har bedömts utifrån följande mål i Agenda 2030: 
 Mål 3. God hälsa och välbefinnande 
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 Mål 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk. 
Ärende berörs särskilt av underliggande delmål 8.5. Senast 2030 uppnå full och produktiv 
sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla kvinnor och män, inklusive ungdomar och 
personer med funktionsnedsättning, samt lika lön för likvärdigt arbete.

 Mål 10 Minskad ojämlikhet
Ärendet är aktuellt utifrån delmål 10.2. Till 2030 möjliggöra och verka för att alla människor, 
oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller 
annan ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet. 

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Programmet Social hållbarhet – ökat innanförskap (Dnr KS2019/0202) är ett långsiktigt och 
visionärt dokument, med fokus på vad Kungälvs kommun ska uppnå kring ökad social hållbarhet 
och innanförskap. I programmet prioriteras, dels att främja hälsan för personer med 
funktionsnedsättningar, dels via Samhällskontraktet med näringsliv och civilsamhälle förbättra 
funktionshindrades förutsättningar för arbete och sysselsättning.

Bedömning av ärendet har även underliggande plan för funktionhinderpolitiska arbetet (Dnr 
KS2019/1500) och de olika målen som finns kring arbete, där en av aktiviteterna är 
kvalitetshöjande insatser inom daglig verksamhet som leder till en meningsfull sysselsättning.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Om daglig verksamhet förläggs till Kottens motionscentral bidrar kommunen till att medborgare får 
service med en långsiktigt hållbar lösning. Det kommer alltid finnas brukare med behov av daglig 
verksamhet och därmed kan vi säkerställa driften av motionscentralen.

Ur ett brukarperspektiv är viktigt att kommunen har ett brett och varierat utbud av daglig 
verksamhet för att tillgodose enskilda brukares behov. 

Ur ett brukarperspektiv är det viktigt att behoven matchas med verksamhetens innehåll och krav på 
uppdraget. Detta blir extra viktigt när verksamheten riktar sig till allmänheten och det är en miljö 
med mycket rörelse och ljud. För de brukare som klarar av att arbeta i en publik miljö skulle 
verksamhet på Kottens motionscentral bidra till en meningsfull sysselsättning med varierat utbud 
och med stöd även ge möjlighet för träning och utveckling.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Ur ett medarbetarperspektiv är det viktigt att personal som arbetar med daglig verksamhet som har 
en inriktning mot caféverksamhet ges rätt förutsättningar genom att ha kunskap om hantering av 
livsmedel. Arbetsgivaren ska säkerställa grundläggande kunskaper i livsmedelshygien samt bidra 
med kontinuerlig fortbildning till medarbetare. 

Ekonomisk bedömning

Ekonomi och kvalitetsenheten gör bedömningen att den årliga nettokostnaden för att bedriva daglig 
verksamhet på Kottens motionscentral med 12 brukare är 2 830 tkr, inkl. lokalhyra på 200 tkr. 
Kalkylen avser kostnader för personalbemanning och övriga driftkostnader och ligger på samma 
nivå som övrig daglig verksamhet som drivs i egen regi i Kungälvs kommun. Om Förvaltningen 
skulle köpa 12 platser av extern utförare är bedömning att kostnaden skulle bli 4 100 tkr. 
Jämförelsen på priset är gjord utifrån det pris förvaltningen betalar i dagsläget för externa köp av 
daglig verksamhet inom ramavtal och kostnaden för daglig verksamhet som bedrivs i egen regi. 

Finansiering av den nya verksamheten på Kottens motionscentral sker inom befintlig budget.
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Förslag till kommunstyrelsen 
Sektor Trygghet och stöd förlägger daglig verksamhet på Kottens motionscentral.

Lena Arnfelt Haleh Lindqvist
Sektorchef Kommundirektör 

Expedieras till: Carina Winkler Keithsdotter

För kännedom till:
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Svar på förberedande frågeställningar inför höstens dialogmöten,
Västrafik AB (Dnr KS2022/1079-3)

Sammanfattning

Västtrafiks trafikplan och dialogen kring trafikplanen är en av flera samverkansformer mellan
Västtrafik och kommunen gällande kollektivtrafikens utveckling. Resultatet av arbetet kan
exempelvis bli konkreta förändringar i kollektivtrafikutbudet; nya linjesträckningar, fler avgångar
eller nerlagda linjer.

Västtrafik redogjorde skriftligen för kommunen att de inte har några generella
besparingskrav i Trafikplan 2024 för Kungälv, men heller inte någon utökning av trafikbudgeten.
Samtidigt kvarstår ett fortsatt osäkert läge, utifrån hur resande och ekonomi påverkats av
pandemin.

I Trafikplan 2024 kommer Västtrafik endast att genomföra de förändringar som bedöms
som nödvändiga. Eventuella nödvändiga utökningar kommer att behöva finansieras genom
motsvarande effektivisering, i första hand inom samma geografiska område.
Västtrafik har samtidigt en beredskap för att förutsättningarna kan komma att ändras, utifrån det
osäkra läge som fortsatt råder.

Västtrafik bedömer inte att Kungälvs kommun berörs av några förändringar som bedöms som
nödvändiga.

Utifrån ett helhetsperspektiv bedömer förvaltningen Västtrafiks Trafikplan 2024 som positiv i och
med att det inte planeras försämringar i kollektivtrafikutbudet i Trafikplan 2024.

Informationen antecknas till protokollet.

Juridisk bedömning

Lag (2010:1065) om kollektivtrafik:
2 kap. Regional kollektivtrafik

Ansvar inom ett län
1 § Regionen och kommunerna inom ett län ansvarar gemensamt för den regionala
kollektivtrafiken, om inte annat följer av andra eller tredje stycket. Regionen och kommunerna får
dock komma överens om att antingen regionen eller kommunerna ska bära ansvaret.
I Stockholms län ansvarar regionen ensam för den regionala kollektivtrafiken, om inte regionen och
kommunerna kommer överens om att gemensamt ansvara för denna trafik eller om att endast
kommunerna ska bära ansvaret.

I Gotlands län ansvarar kommunen för den regionala kollektivtrafiken.
Den eller de som ansvarar för kollektivtrafiken enligt första- tredje styckena ansvarar också för
persontransporter enligt lagen (1997:736) om färdtjänst eller lagen (1997:735) om riksfärdtjänst i
sådana kommuner som överlåtit sina uppgifter enligt någon av dessa lagar till den regionala
kollektivtrafikmyndighet som avses i 2 §. Lag (2019:950).
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Förvaltningens bedömning
Västra Götalandsregionen är ensam ägare av Västtrafik och beslutar om deras budget och
årliga uppdrag.

Västtrafik upphandlar kollektivtrafik och har beslutanderätt över linjesträckningar, tidtabeller och
utbud men utgår från regionalt beslutade dokument, det regionala Trafikförsörjningsprogrammet.
Kommunen har ansvar för att samhällsplaneringen och bebyggelseutvecklingen stödjer en hållbar
utveckling. Exempelvis att man verkar för koncentrerad bebyggelse i kollektivtrafiknära lägen.
Utveckling och planering av kollektivtrafiken är en gemensam angelägenhet och det krävs
samverkan mellan regionen, kommunen och Västtrafik för att åstadkomma bra lösningar.
Västtrafiks trafikplan och dialogen kring trafikplanen är en av flera samverkansformer mellan
kommunen och Västtrafik gällande kollektivtrafikens utveckling. Se bilaga 1 för förvaltningens svar 
på Västtrafiks dialogfrågor inför höstens möten. 

Resultatet av arbetet blir konkreta förändringar i kollektivtrafikutbudet; nya linjesträckningar, fler
avgångar eller nerlagda linjer.
Förvaltningen tar årligen fram ett inspel till Västtrafiks trafikplan (Bilaga 1). Inspelet baseras på 
pågående planer samt projekt och utgår från kommunens Översiktsplan, Trafikplan och Plan för
konkurrenskraftig kollektivtrafik i Kungälv samt övriga styrande dokument rörande kollektivtrafik.
Samverkan behöver dock inte innebära att Västtrafik och kommunen är överens eller når samsyn i
alla sakfrågor.

I Trafikplan 2024 kommer Västtrafik endast att genomföra de förändringar som bedöms
som nödvändiga. Eventuella nödvändiga utökningar kommer att behöva finansieras genom
motsvarande effektivisering, i första hand inom samma geografiska område.

Västtrafik ser inte att Kungälvs kommun berörs av några förändringar som bedöms som 
nödvändiga.

Utifrån ett helhetsperspektiv bedömer förvaltningen Västtrafiks Trafikplan 2024 som positiv i och 
med att det inte planeras försämringar i kollektivtrafikutbudet i Trafikplan 2024.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Ärendet kopplas till kommunstyrelsens resultatmål om minskad klimatpåverkan och ren luft.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Ärendet kopplas till mål 11 Hållbara städer och samhällen samt mål 13 Bekämpa
klimatförändringarna.

Att inga förändringar av kollektivtrafikutbudet i kommunen föreslås innebär möjligheter för 
medborgare och företag att i större utsträckning resa hållbart och minska klimatpåverkan. Det
skapas också möjligheter för den unga generationen att i tidig ålder lära sig att resa i
kollektivtrafiken vilket på sikt kan minska bilberoende och höja värdet på färdsättet.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Både kommunens Trafikplan och Plan för konkurrenskraftig kollektivtrafik påvisar att
kollektivtrafiken ska utvecklas så att fler ska kunna resa hållbart. Ärendet går i linje med
styrdokumenten.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Kungälvs kommun är starkt beroende av att kollektivtrafiken kvarstår och utökas i hela kommunen
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för att skapa ett ökat hållbart resande. Att det inte blir några förändringar på linjerna år 2024 är
positivt utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Ärendet påverkar inte arbetsbelastningen.
Ärendet påverkar inte arbetsmiljön.
Ärendet kräver inga förändringar i personella resurser.

Ekonomisk bedömning
Ärendet kräver ingen finansiering.

Förslag till beslut
Informationen antecknas till protokollet.

Anders Holm Mikael Svensson
Sektorchef Samhälle och Utveckling Enhetschef Trafik Gata Park

Expedieras till: 
kommun@vasttrafik.
se 

För kännedom till: 
Amanda Stenbom, 
amanda.stenbom@
kungalv.se 
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Frågor att besvara inför dialogmötet inför trafikplan 2024

För att göra dialogmötena så givande som möjligt vill vi att ni inför mötet besvarar några frågor 
som rör utvecklingen i er kommun. De skriftliga svaren utgör också viktig input till framtagande 
av utvecklingsplaner för kollektivtrafiken.

Samhällsplaner, infrastruktur och förändrade resbehov

Kungälvs kommun har en av Sveriges högsta befolkningsökningar, växer mest av alla kommuner i 
Västra Götaland och är tredje största kranskommunen till Göteborg. Kungälvs kommun ser att 
kollektivtrafiken i regionen måste matchas mot Kungälvs mål om 40% resor med kollektivtrafik. 

Kommunen arbetar med en rejäl uppväxling av bostadsbyggandet, främst i Kungälv och Ytterby 
tätort. Bostadsbyggandet ska möjliggöra en "ihop-bebyggelse" av Kungälv och Ytterby genom 
nybyggnationer av bostäder, multiarena och nya verksamheter som lokaliseras i Rollsbo och 
Arntorpsområdet. Ett byggprojekt för före detta Klocktornet inom Planprogrammet Liljedal är i 
gång. Flera detaljplaner inom planområdet Liljedal har tillkommit. Kungälvs kommun har till stor 
del samma typer av planer och projekt att diskutera i år med några undantag. Exempelvis 
planprogram för Kexstaden som ger ytterligare tillskott och förtätning i stadskärnan. 

Denna upptrappning och förtätning kommer innebära stora utmaningar inom kollektivtrafik samt gång-och 
cykeltrafik. Aktuella planer på att flytta ut X4:an från stadskärnan ställer fortsatt höga krav på utbudet av 
kollektivtrafik i stadskärnan. 

Ett arbete med ny översiktsplan planeras att starta någon gång under 2023. Planerna som berör 
arenaområdet, Åseberget och Kexstaden kommer innebära ett stort arbetspendlingsbehov.

Nedan följer en kort beskrivning och fakta om projekten samt tillhörande frågeställningar från 
kommunen kopplat till samhällsplanering, infrastruktur och kollektivtrafik som kommunen 
önskas besvaras och tas upp på höstens dialogmöten.
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Utforska de olika planerna och byggprojekten i kommunen här: 

https://www.kungalv.se/Bygga--bo--miljo/planer-byggprojekt/

1.1 Arenastaden (Arenaområdet vid Yttern)

Planen var utställd för samråd den 7 april till den 6 maj 2022. 

Planområdet ligger 2,5 kilome A409.701/2022ter väster om centrala Kungälv i anslutning till Rollsbo 
verksamhetsområde och Ytterby samhälle. Planområdet angränsar i sydöst till Marstrandsvägen och i norr 
till Truckgatan.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett område med besöksanläggningar (även kallat arenaområdet) med 
flera anläggningar för olika sporter, idrotter och fritidsverksamheter med mera. Planen ska också möjliggöra för 
kompletterande verksamheter till den huvudsakliga användningen som exempelvis café, restaurang, butik, 
konferenslokal och daglig verksamhet. Även hotell och vandrarhem (tillfällig vistelse/övernattning) som tillhör den 
huvudsakliga användningen medges, med undantag för ett område närmast väg 168, eftersom det inte är lämpligt ur 
ett riskperspektiv.
Syftet är, utöver detta, att möjliggöra för användningen centrum förutom hotell och vandrarhem, parkering, park- och 
naturmark samt dagvattenanläggningar.

 

Frågeställningar

 Området behöver förses med god kollektivtrafik och bra utbud som möjliggör för såväl arbetspendling 
som fritidspendling. Helgtrafik är motiverad för aktiviteter och event. Kollektivtrafiken måste fungera till 
och från denna målpunkt. 

 Vad händer med befintlig trafik inom industriområdet efter att vi har utvecklat hållplatsläget på 
Marstrandsvägen vid Rollsbokrysset?
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 Hur kan vi väva ihop trafiken på Marstrandsvägen och inne i Rollsboområdet?

 I och med belastningen på Marstrandsvägen hur driver ni utbyggnaden av kollektivtrafikkörfält? 

 Hur ska trafiken till och från området synkas mer attraktivt med kopplingar till både tåg och regional trafik 
vid resecentrum?

 Vart förläggs hållplatserna på Rollsbovägen bäst utifrån framkomlighet? Ser ni något extra behov av just 
framkomlighetsskäl?

 Viktigt att tänka till på trafikalstring om förslag på bussdepå kommer upp i samband med upphandling av 
ny trafik 2024.

 Hur samordnas ytor för allmän kollektivtrafik/skollinjetrafik och eventtrafik på bästa sätt?

1.2 Planprogram Aröd

Planförslaget var utställt för samråd under perioden 2 mars - 30 mars 2021.

Aröd är ett kustnära fritidshusområde där bebyggelsen numer är en blandning av fritidshus och friliggande 
bostadshus. Aröd fyller en viktig funktion för det rörliga friluftslivet i kommunen Det finns bland annat en 
tillgänglighetsanpassad badplats och i området finns även värdefulla natur- och kulturmiljöer.

Översiktsplan 2010 visar ett antal områden för bostadsutveckling som bör utredas och i Aröd finns värden 
för både rörligt friluftsliv, natur- och kulturvärden.
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Syftet med planprogrammet är att samordna och avväga olika intressen samt att ange ställningstaganden 
inför fortsatt utveckling av Aröd, att i samband med utbyggnation av kommunalt VA ta ställning till framtida 
bostadsutveckling i området. Att möjliggöra en försiktig komplettering av bostadsbebyggelse utifrån ortens 
karaktär och att omvandla områdesplaner till detaljplaner.

Planprogrammet utgör ett underlag och en inriktning för kommande detaljplaneläggning och hållbar 
utveckling av området. I enlighet med gällande översiktsplanen (ÖP2010) och kommunala mål, kan 
utvecklingen av området möjliggöra för fler åretruntboende och besökare samt stärka Aröds funktion som 
grannby till serviceorten Kode.

Frågeställningar

 Vilken kollektivtrafik är rimlig att förvänta sig i området?
 Skulle en områdestrafik från grannbyar in till Kode centrum, med matning till tåget vara möjlig att upprätta och hur 

många bussar, utöver skollinjetrafiken och befintliga linjer, skulle i så fall behövas?
 Hur ser Västtrafik på utvecklingen generellt då den går i motsatt riktning, att förtäta i kollektivtrafiknära lägen?

1.3 Björkås

Planförslaget var utställt för samråd under perioden 11 juni – 28 augusti 2021.

Området ligger i centrala Ytterby, norr om Ytterby station. I dag består Björkås bostadsområde av 
flerbostadshus i 2 - 3 våningar, innehållande 337 lägenheter med upplåtelseform hyresrätt. Lagfaren ägare 
till aktuella fastigheter är i huvudsak Förbo.

Syftet med planen är att möjliggöra nybyggnation av cirka 400 bostäder i stadsdelen Björkås i Ytterby, som 
ska utformas med god gestaltning och samverkan med befintlig bebyggelse. Syftet med planen är även att 
ge ökad service i området och att sammanlänka den nya bebyggelsen med det befintliga Björkås och 
stärka kopplingen till Ytterby station genom gena, tydliga och säkra stråk. Den nya bebyggelsen ska 
möjliggöra fler boendeformer som anpassas till områdets förutsättningar. Planarbetet tar särskild hänsyn till 
bebyggelsens gestaltning och möte med intilliggande bostadsbebyggelse samt trygghetsaspekten i den 
tillkommande miljön

Frågeställning
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 I samband med att Ytterby växer utöver Björkåsplanen så behöver Västtrafik redovisa hur linje 2 eller annan linje 
kommer att omhänderta matning till tåget samt trafikering Hällebergsgatan.

1.4 Entré Ytterby

Planförslaget var utställt för granskning under perioden 9 november — 30 november 2021.

Planområdet ligger vid Hollandsgatan sydost om rondellen vid Marstrandsvägen - Torsbyvägen, cirka 600 
meter öster om Ytterby station. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för utbyggnad av flerbostadshus 
och centrumanknutna verksamheter. Kan också bli aktuellt med dagligvaruhandel i området.

Frågeställningar

 I och med att man inte satsar på södra Bohusbanan, hur kommer Västtrafik tillgodose god kollektivtrafik i 
området? 

 För att minimera bilköerna i så stor utsträckning som möjligt med anledning av förtätning i Ytterby samt förslagen 
om motet Ekelöv Kareby, hur ser Västtrafik på framkomligheten för kollektivtrafiken i området?

 Med anledning av ökade trafikmängder önskas att Västtrafik tittar närmare på det inspelade objekt till regional 
plan: Busskörfält mellan Ytterby station och Resecentrum.
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1.5 FÖP Ytterby

Järnväg och vägarna i och till/från Ytterby är viktiga kommunaktionsstråk i Ytterby, i kommun och inom 
regionen. Utvecklingen av Ytterby ger förutsättningar att utveckla kollektivtrafiken både kommunalt och 
regionalt.

Järnvägen ska utvecklas till en attraktiv transportväg och integreras med väg och ytor för buss. Genom 
utbyggnad av spår och stationsområdet kan tåg- och busstrafik bli effektivare, få högre turtäthet t.ex. 
genom ett framtida dubbelspår på Bohusbanan, samt ett resecentrum i Ytterby. Det är av särskild vikt att 
både tåg- och busstrafik matchas upp mot förtätningen i våra serviceorter.

Frågeställningar
 Busstationens placering kopplat till lkanos planer på bebyggelser, behöver busstationen flytta eller byggas om för att 

ha rätt kapacitet så även skoltrafiken kan angöra?

 Resecentrums placering, överens om någon enklare variant. Hur ansvarar Västtrafik för attraktiv bytespunkt, 
faciliteter osv. Vem finansierar?

 Avsiktsförklaring, kan det vara möjligt att gemensamt ta fram under 2023?

 Pendelparkeringsfrågan - placering och reglering, antal platser mm. Vad ser Västtrafik som viktigt med tanke på 
redovisad beläggning från 2019?

 Utveckling av Bohusbanan – Vad är er tidplan och tankar om kopplingar till utökat turutbud som taktar med tåget?

 Porteberget möjliggör för fler att angöra från den västra sidan av stationen, hur ska linje 2 utvecklas omkring 
stationen?
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1.6 FÖP Kode

Samrådshandlingar håller på att tas fram. En medborgarundersökning gjordes om FÖP:en som man kan 
läsa här: https://www.kungalv.se/Bygga--bo--miljo/planer-byggprojekt/fop-kode/.

Stationssamhället Kode ligger i ett av de prioriterade regionala huvudstråken för kollektivtrafikstråken enligt 
Göteborgsregionens (GR) strukturbild. Strukturbilden efterföljs i ÖP 2010 där Kode är utpekad som en 
prioriterad ort för bebyggelseutveckling.

I stationssamhällen är det särskilt attraktivt att förtäta och skapa goda förutsättningar för gång- och 
cykeltrafik, etablera handelsplatser, serviceplatser och arbetsplatser. Det är även särskilt viktigt både tåg- och 
busstrafik matchas upp mot förtätningen i våra serviceorter. 
 

Syftet med FÖP Kode är att ersätta mark- och vattenanvändningskartan i ÖP 2010 för det geografiska 
området. FÖP:en kommer även utveckla och förtydliga översiktsplanens övergripande mål om ett hållbart 
stationssamhällle. 

Frågeställningar

 Vad ska till för att läget för den nya busstationen ska bli funktionellt och placeringen strategiskt hållbar?
 Hur får vi till en säker tunnel under spåren? 
 Kan Västtrafik stötta oss i att få fram en visionsbild för kollektivtrafiksystemet i Kode?
 Kommunen vill verka för att tåg och buss integreras och att Kodevägen blir fri från busstrafik.
 I samband med ny busstation behöver befintliga hållplatser på Jörlandavägen ses över. 
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1.7 Kodes nya skola (plats M)

Samrådshandlingar är under framtagande. Man har nu landat på plats M för skolan. 

Kode nya skola ska ersätta skolverksamheten på befintliga Kode skola och Tunge skola för elever från 
förskoleklass till årskurs 6. Avsikten är att skapa en sammanhållen grundskola. Skolan ska ha plats för det 
nuvarande elevantalet (cirka 460 elever) med viss marginal. Kode nya skola kommer att innebära moderna, 
energieffektiva och flexibla lokaler som underlättar för undervisningen. Förhoppningen är att den nya 
skolan står klar 2024. Skolan ska i framtiden kunna utökas till totalt 900 elever. Ny detaljplan för Kode nya 
skola skall därför möjliggöra det. Inget beslut är fattat om att högstadium kommer att förläggas i Kode. 
Skolan i framtiden för totalt 900 elever kommer att kunna utgöras av årskurser F-6 eller årskurser F- 9.

Frågeställningar
 Hur får vi till bästa möjliga trafiksäkerhet och framkomlighet för både skol- och linjetrafik på Hedsvägen? 
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1.8 Kungälvs sjukhus 

Kungälvs sjukhus står inför en större utbyggnad, delvis redan påbörjad, ytterligare investeringar 
kan bli aktuella kommande år. Regionen ser just nu över lokalbehov för hela regionen. När det 
arbetet förväntas bli klart är inte känt.

Frågeställningar och reflektioner

 Vad är Västfastigheters planer på att ordna med ett hållplatsläge på sjukhusområdet?
 Vilka kopplingar kan göras med andra linjer om vi får ett hållplatsläge på sjukhusområdet?
 Hur kommer området utvecklas och vilka möjligheter/utmaningar ser vi med detaljplan för Biltema? 

1.9 Kvarter 14 Kongahälla

Byggnation av Kvarter 14 är ovisst i och med entreprenörens konkurs. 

Aktuell detaljplan rör en tillbyggnad, ett punkthus och allmän platsmark. Syftet är, jämfört med gällande 
detaljplan Kongahälla Östra, att stärka användningarna centrum och
detaljhandel och den aktivitet dessa tillför staden. Därtill att stärka befintligt gångstråk som är en del av 
det längre, viktiga stråk som förbinder äldre och nyare delar av staden, i väster och söder respektive öster. 
Allmänhetens tillgänglighet, rörlighet och intresse av platsen skall främjas och säkras. Staden har mycket 
att vinna på att denna för dess centrala del framträdande plats och viktiga knutpunkt visas omsorg. Både 
vad gäller funktioner och byggnader, ytor mellan byggnader och upplevelsen av dessa från kort och längre 
avstånd.
Utöver användningarna centrum och detaljhandel rymmer detaljplanen, i dess punkthus, möjlighet till en 
betydande andel bostäder.
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Reflektioner

 Hållplatslägena på Kongahällagatan blir centrala för verksamheter/bostäderna, Det behövs en översyn av samtliga 
linjer i stråket, befintliga som nya, för att säkerställa att samtliga angör och inte åker förbi.

 Med tanke på målpunkter i området (gymnasium, stadshus mm) samt förtätning av antal bostäder i stråket mot 
Eriksdal borde utgöra en direktlinje med koppling till minst ytterstaden, kommunen vill att Västtrafik utreder behovet 
vidare.
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1.10 Kärna förskola, skola och bostäder

De närmaste busshållplatserna finns idag vid bussterminalen i korsningen Stabyvägen/Lyckevägen (ca 
350 m från planområdet), vid infarten till planområdet på Lyckevägen samt på Stabyvägen (ca 500 m från 
planområdet). Både busshållplatserna vid bussterminalen och hållplatsen vid Lyckevägen är 
tillgänglighetsanpassade med förhöjd kantsten och ledstråk.

Hållplatsen vid Lyckevägen är Planbeskrivning - Granskningshandling 2019-04-17 25 utformad som en så 
kallad busstopphållplats så att inga bilar kan köra förbi en buss som står stilla vid hållplatsen. Inga åtgärder 
behöver göras vid busshållplatserna.

De flesta skolbusslinjerna stannar vid bussterminalen och några vid Lyckevägen. Tanken är att det ska 
fortsätta att fungera så, beroende på skolornas upptagningsområde mm. En utbyggd gång- och cykelväg 
längs Kärnavägen säkerställer att skolskjutseleverna kan ta sig säkert från bussterminalen till skolan.

För de planerade bostäderna i planområdet finns goda möjligheter till hållbart resande inom rimligt 
avstånd med buss från bussterminalen där det finns förbindelser in till Kungälv och vidare till Göteborg.

Hålltider

Hösten 2022 planeras skolan och idrottshallen vara klara. Gångvägen som går mellan de gamla fotbollsplanerna kommer 
att stängas av, men en tillfällig gångväg kommer att finnas i den norra delen av området som gör att man kan gå från 
Kärnavägen till Scoutstugan, bygdegården och friskolans lokaler.
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1.11 Liljedal

Planprogramområdet ligger inom Kungälvs stadskärna, område Liljedal och avgränsas vid Västra Gatan, 
Liljedalsgatan, Trädgårdsgatan och Västra Tullen. Kollektivtrafiken måste matcha upp förtätningen i 
området för att nå en konkurrenskraftig kollektivtrafik.

Syftet med Planprogrammet är att utforma principer för en attraktiv och vacker stad med förutsättningar för 
ett gott liv. Planprogrammet ska visa möjlig utveckling av området Liljedal och hur pågående förändringar i 
stadskärnan kan bilda en god bebyggd miljö. Programmet ska också ge en överblick över möjlig utveckling 
av hela Kungälvs stadskärna.

1.12   Planprogram för Kexstaden – Cirka 1 000 bostäder (NY 2022)

Under våren fortsätter arbetet med att ta fram ett planprogram. Planprogrammet bedöms preliminärt kunna gå på 
samråd under hösten 2022, då har remissinstanser och medborgare haft möjlighet att lämna sina synpunkter på 
förslaget.

Bostäder, verksamheter och förskola planeras ingå i planprogrammet.

Programområdet omfattar hela området mellan Strandgatan, Trädgårdsgatan och Nordre älv. Området omfattar hela 
kexfabriksområdet och fastigheterna väster om fabriken där det idag finns bland annat kontor, restaurang och gym.
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Frågeställningar

 Stråket mellan de nya planområdena i stadskärnan måste ha en fortsatt attraktiv kollektivtrafik för att den ska vara 
konkurrenskraftig, i synnerhet om vi blir av med X4:an genom stadskärnan. Hur tillgodoser Västtrafik detta i framtiden?

 I och med att en växande stadskärna skapar mer trafik av alla trafikslag. Hur garanterar vi en fortsatt god 
framkomlighet för bussen genom stadskärnan?

 Hur ser Västtrafik på tillgängligheten för personer med funktionshinder, äldre och barn som i vissa fall kan ha svårt att 
välja andra resesätt än kollektivtrafik/bil till och från RC/Eriksdal?

 En oönskad effekt i och med att X4 försvinner är att resandet startar och slutar vid Eriksdal, varpå kommunen 
önskar att få omlottzonsfrågan aktualiserad igen så att resan startar/slutar inom kommunen. 

 Kan Västtrafik redovisa att man inte ser ett resenärsbortfall i samband med att X4 eventuellt ersätts med linje 
401 i 15 minuterstrafik? Hur bibehåller vi högt resande utan X4:an?

1.13 Nytorgstaden

Området runt Nytorget är centralt beläget och har under många år förknippats med resande, i och med 
den centrala bytespunkt busstorget har utgjort.

Under 2018 flyttades dock denna funktion till det nya resecentrumet i anslutning till Komarken, Kongahälla 
och E6. Detta innebär att ytan som omfattar busstorget frigörs för annan användning. Platsen är belägen 
mitt i centrum och kan bli startskott för en möjlig omvandling i planprograms området.

Nytorgstaden ingår likt Kongahälla och Liljedal i den zon som enligt översiktsplanen för Kungälv ska stå för 
huvuddelen av kommunens tillskott av bostäder och verksamheter. En mer sammanhållen bebyggelse med 
korta avstånd ska eftersträvas.

Utvecklingen av Nytorgstaden är ett led i denna ambition. I detta arbete är grönstrukturen en lika viktig 
del som bebyggelse- och trafikstrukturen. Planeras med ca 700 nya bostäder 2023.
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Frågeställningar

 Vad kan kommunen vänta sig för kollektivtrafikutbud om man inför et framkomlighetsfält på 
Trollhättevägen? 

 I övrigt samma reflektioner/frågor för Nytorgstaden som för Lijledal/Kexen. 

1.14 Rollsbo Västerhöjd

Detaljplanen vann laga kraft 4 mars 2020. 

Rollsbo verksamhetsområde ligger ca 3 km nordväst om centrala Kungälv. Planområdet avgränsas i 
nordost av E6:an och i väster av järnvägen.

Syftet med detaljplaneprogrammet är att pröva möjligheten att skapa mer ytor för verksamheter inom 
Rollsbo och samtidigt bevara verksamhetsområdets gröna karaktär.

Rollsbo är det största verksamhetsområdet i Kungälvs kommun och ligger i anslutning till E6:an. 
Efterfrågan på mark för verksamheter är mycket stor och områdets utveckling kommer hänga ihop med 
Arenastaden och Åseberget i framtiden. 

Frågeställningar

 Bästa trafikeringen för området är RC - Rollsbomotet - Industriområdet - Rollsbomotet – RC. Möjligt?
 Potential finns i området för arbetspendling men vad kan Västtrafik göra för att öka resandeunderlaget?

1.15 Ytterby - Västra Tunge

Planförslaget var utställt för samråd under perioden 1 mars – 28 mars 2022.
Planområdet är beläget i nordvästra delen av Ytterby tätort mellan väg 168/Marstrandsvägen och 
Bohusbanan. Området avgränsas av väg 168/Marstrandsvägen, Bohusbanan och ett skogsbeklätt 
bergsområde i nordväst.

Området är idag obebyggd åker- och skogsmark.

•
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Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för uppförandet av flerbostadshus med tillhörande parkeringshus. Syftet är 
även att möjliggöra för uppförandet av en ny förskola. Totalt möjliggör planförslaget för cirka 360 bostäder fördelat på 
fyra kvarter. Höjden på byggnaderna varierar mellan fyra och åtta våningar, med lägst volym mot den kringliggande 
skogen.

Förskola planeras byggas i två våningar med plats för sex avdelningar (108 elever). Parkering anordnas främst i ett 
parkeringshus mot järnvägen, som täcker områdets behov. I det sydligaste kvarteret anordnas parkering i ett 
parkeringsgarage. Vid förskolan anordnas markparkering för hämtning och lämning. Parkering för förskolans personal 
kommer samordnas i parkeringshuset.

Frågeställning

 Kan hållplatsläget längs med Marstrandsvägen läggas in i projektet ”Hållplatser för alla” eller på bristlistan?
 Vart förläggs hållplatsläget bäst på den västra sidan?
 Hur sker samverkan med Trafikverket i frågorna ovan?
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1.16 Ängegärde 300 nya bostäder

Planförslaget var utställt för samråd under perioden 4 januari — 1 februari 2022.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av ett nytt äldreboende, samt möjliggöra 
utökad byggnation av bostäder med stadsmässig karaktär.

Området ligger inte långt från centrala Kungälv och är ett område med möjligheter att 
utvecklas till ett område med en mer stadsmässig karaktär.

Frågeställningar

 Kollektivtrafiken längs med området är idag endast enkelriktad, kommunen önskar en översyn med 
förslag på möjlig dubbelriktad trafik som når samma geografiska område.

 Skulle man kunna sära på Fontin och Tvetenområdet exempelvis?
 Ungefär samma utgångsläge som i Rollsbo, ett relativt stort verksamhetsområde ligger i nära anslutning 

till linjen, hur kan Västtrafik arbeta proaktivt för att locka fler arbetspendlare?
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1.17 Planprogram för Åseberget

Förundersökning inför planprogram genomfördes 2021.

Förslag på ca. 1 500 bostäder samt litet underlag för verksamheter/kontor. Anslutning till området via 
Marstrandsvägen och Bultgatan.

Frågeställning

 Vad skulle kostanden för att göra tillköp för busstrafik till/från Åseberget landa på- Ytterby/RC?

2. Övriga frågor

2.1 Ska kommunen påbörja något arbete inom närmsta året med ÖP, FÖP, planprogram, 
trafik-/mobilitetsstrategi, större detaljplan etc. där det är önskvärt att Västtrafik deltar i 
tidigt skede?

 Pendelparkering Ytterby
 Ny ÖP planeras 2023
 Den snabba utvecklingen i stadskärnan

2.2 Ser ni några nya/förändrade arbets- och/eller studiependlingsbehov (t.ex. flytt av 
företag)?

 Kommunen jobbar enligt plan för konkurrenskraftig kollektivtrafik utifrån att skapa ett robust 
trafiksystem där serviceorten matar in till huvudorten och knutpunkterna Ytterby station och 
Kungälv resecentrum. Samtliga serviceorter har pendelparkeringar (Kareby och Diseröd saknas 
på kartan) och kommunen behöver takttrafik till stationen och resecentrum från samtliga 
serviceorter med minst 10–15 minuterstrafik i peaktid för att skapa en attraktiv matartrafik. Hur 
kan Västtrafik svara upp mot det önskemålet och när?

 I och med Kexstaden med 1500 bostäder 2025 behöver servicen genom stadskärnan vara 
attraktiv för att vi inte ska tappa innerstadsresenärerna.
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 Kommunen behöver få svar på vilken nytta en pendelparkering skulle ha i Tjuvkil.

 Kommunen önskar få till en handlingsplan kring projektet ”Ståytor” på landsbygden.

2.3 Finns det några nya infrastrukturella initiativ eller arbeten som bidrar till att ge 
förutsättningar för hållbara resvanor (t.ex. prioriterad framkomlighet för 
kollektivtrafiken, bussgator, gång- och cykelbanor, parkeringsmöjligheter m.m)?

 Kommunen önskar få svar på preliminär prioritering och tidplan för nedanstående inspelade objekt:
o Trafikverkets bristlista
o Kungälv Resecentrum, förlängning av motorvägshållplatserna
o Västtrafiks bruttolista
o Komarkslänken - koppling Utmarksvägen E6an
o Kollektivtrafikkörfält v 1687 Rollsbo Christian den IV väg Resecentrum
o Väg 168 Tjuvkil hållplatser
o Busskörfält mellan Rollsbokrysset och Ytterby station
o Väderskyddad gångbro Kungälv RC
o Ytterby station - RC light + ev. fler åtgärder
o Avfartsramp E6 till Kungälv RC för bussar från motorvägen
o Marstrandsfärjan (el)

NYA OBJEKT:
o Ståytor på landsbygd (Romelandavägen inför trafikstart 2023)
o Hållplatsläge Marstrandsvägen i höjd med Ytterby Tungeplanen

2.4 Har er kommun några pågående projekt eller initiativ inom hållbart resande som 
Västtrafik bör känna till eller ingå i (t.ex. åtgärder inom mobility management)?

 Kommunen har ett pågående arbete med att ta fram en Plan för hållbart resande under som ska 
vara klart hösten 2022. 

2.5 Finns det åtgärder i en eventuell trafikstrategi som påverkar kollektivtrafikens 
utveckling de kommande åren?

 Trafikanalys för Kungälvs tätort. 
 Trafikanalys Rollsbo/Multiarenan/ Åseberget 
 Trafik kopplat till Föp Ytterby och Föp Kode
 Vägprojekt Ekelöv Kareby

2.6 Har ni identifierat några funktionsbehov och/eller funktionsbrister i 
kollektivtrafiksystemet (t.ex. behov av ny bytespunkt, dålig framkomlighet, 
hållplatsutformning etc.)?
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 Kode station med kapacitet för allmän kollektivtrafik samt skollinjetrafik behöver planeras för 
Trafiksystem vid Ytterby station behöver utformas

 Kommunen ser ett stort behov avomlottzon vid Kungälvs resecentrum
 Framkomlighetssvårigheter för kollektivtrafiken i stråket Uddevallavägen/Strandgatan i takt med 

förtätning, hur tar vi hand om det?

2.7 Skolpendling i den allmänna kollektivtrafiken
Ser ni några förändringar som påverkar antalet elever som reser med skolkort? Gäller både 

grundskola och gymnasium.
Förändring i elevantal på befintliga skolor?
Nya skolor, flytt eller nedläggning av skolor eller andra förändringar?

 Kode skola får placering M enl. detaljplan som nämn ovan. Tunge skola är fortsatt bestämt att den 
ska stänga. Senaste uppdatering är dock att ”gamla” Kode skola kommer stå kvar, men att vi får ett 
tillägg i skoltrafiken på nya plats M.

2.7.1Ser ni att ni kommer att förändra ramtiderna för grundskolan?

 Inför beslut om koncept för Skollinjetrafiken kan vi svara bättre på den frågan men troligt är att 
ramtiderna kvarstår, även på lång sikt.

2.8 Tillköp
Hur ser kommunens planer ut för befintliga tillköp? Ser ni behov av att göra nya tillköp?

 Inga uttryckliga behov i dagsläget.

2.9 Övriga frågor Något annat ni önskar ta upp?

 Kommunen önskar att Västtrafik uppdaterar sina listor och återkopplar om vi har några hållplatser 
kvar att åtgärda på kommunalt vägnät inför 2023.

 På vilket sätt kan proaktiva satsningar på nya eller befintliga stråk göras utöver kommunala tillköp? 
Vilka andra tillvägagångssätt finns för att arbeta mer proaktivt i syfte att öka andelen hållbara resor 
efter pandemin?

 Hur marknadsför sig Västtrafik när bostäder byggs och förtätning görs i redan attraktiva stråk, ex. 
Uddevallavägen/Strandgatan?
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Frågor att besvara inför dialogmötet
För att göra dialogmötena givande vill vi att ni inför mötet besvarar några frågor som rör
utvecklingen i er kommun. De skriftliga svaren utgör, förutom underlag inför den gemensamma
dialogen, också viktig input till framtagande av utvecklingsplaner för kollektivtrafiken.

1. Samhällsplaner och förändrade resbehov
Med utgångspunkt från det ni föregående år skickat in till oss, finns det några nytillkomna
utbyggnadsområden (med inflytt under de kommande 5 åren), eller något objekt som
utgått, pausats eller flyttats i tid?

o Komplettera gärna med uppgifter om antal bostäder/arbetstillfällen/
befolkningsmängd (Använd gärna bifogad mall)

o Bifoga gärna kartbild eller geo.data-underlag till Remix (för nya områden)
Ska kommunen påbörja något arbete inom närmsta året med ÖP, FÖP, planprogram,
trafik-/parkering/mobilitetsstrategi, större detaljplan etc. där det är önskvärt att
Västtrafik deltar i tidigt skede?

Har ni gjort några förändringar i antagna mål/strategier med koppling till hållbart
resande?

Ser ni några nya/förändrade arbets- och/eller studiependlingsbehov?

2. Infrastruktur
Eftersom Västtrafik ansvarar för prioritering av åtgärder för kollektivtrafik inom det
statliga vägnätet vill vi ha er hjälp att identifiera behov av förändringar i infrastrukturen
som ni ser skulle få stora positiva effekter (t.ex. prioriterad framkomlighet för
kollektivtrafiken, bussgator, anslutande gång- och cykelbanor,
pendelparkeringsmöjligheter mm)

Planerar ni för (åtgärder (exkl. hållplatsanpassningar) i det kommunala vägnätet som
påverkar kollektivtrafiken de kommande 5 åren?

3. Skolpendling i den allmänna kollektivtrafiken
Ser ni några förändringar som påverkar den allmänna kollektivtrafiken? Gäller både
grundskola och gymnasium.

o Nya skolor, flytt eller nedläggning av skolor eller andra förändringar?

Ser ni att ni kommer att förändra några start- och sluttider?

Notera! Västtrafik skickar varje höst ut information om trafikeringskalender för den allmänna
trafiken som bör fungera som underlag för planering av läsårstider.

4. Tillköp
Ser ni behov av att göra nya tillköp eller förändra befintliga?

5. Övriga frågor
Något annat ni önskar ta upp?

Skicka in svaren på frågorna till kommun@vasttrafik.se senast den 3 juni 2022.
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Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2022-09-06 
Sida  15 (17) 

 
 

 UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING 

 

Justeras sign 

 

 
 § 98/2022 

Svar på förberedande frågeställningar inför höstens dialogmöten, 
Västtrafik AB (Dnr KS2022/1079-3) 

Sammanfattning 
Västtrafiks trafikplan och dialogen kring trafikplanen är en av flera samverkansformer mellan 
Västtrafik och kommunen gällande kollektivtrafikens utveckling. Resultatet av arbetet kan 
exempelvis bli konkreta förändringar i kollektivtrafikutbudet; nya linjesträckningar, fler 
avgångar eller nerlagda linjer. Västtrafik redogjorde skriftligen för kommunen att de inte har 
några generella besparingskrav i Trafikplan 2024 för Kungälv, men heller inte någon utökning 
av trafikbudgeten. 
 
Samtidigt kvarstår ett fortsatt osäkert läge, utifrån hur resande och ekonomi påverkats av 
pandemin. 

 
I Trafikplan 2024 kommer Västtrafik endast att genomföra de förändringar som bedöms 
som nödvändiga. Eventuella nödvändiga utökningar kommer att behöva finansieras genom 
motsvarande effektivisering, i första hand inom samma geografiska område. 
Västtrafik har samtidigt en beredskap för att förutsättningarna kan komma att ändras, utifrån 
det osäkra läge som fortsatt råder. 
 
Västtrafik bedömer inte att Kungälvs kommun berörs av några förändringar som bedöms 
som nödvändiga. 
 
Utifrån ett helhetsperspektiv bedömer förvaltningen Västtrafiks Trafikplan 2024 som positiv i 
och med att det inte planeras försämringar i kollektivtrafikutbudet i Trafikplan 2024. 
 
Informationen antecknas till protokollet. 

Förslag till kommunstyrelsen 
Informationen antecknas till protokollet. 

 
__________ 
 
 
Expedieras till: 
kommun@vasttrafik.
se  

 

För kännedom till: 
Amanda Stenbom, 
amanda.stenbom@
kungalv.se  
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Handläggarens namn
Dan Gorga
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Svar på förslag om ytterligare mål och åtgärder till Göteborgs
Stads avfallsplan (Dnr KS2022/1354-2)

Sammanfattning

Göteborgs Stad har inkommit med en remiss gällande förslag till ytterligare mål och åtgärder till
stadens Avfallsplan.

Kretslopp och vattennämnden i Göteborg har beslutat om att skicka Göteborgs förvaltnings
utredning inklusive förslag om tillägg till avfallsplanen på samråd. Utredningen föreslår mål och
åtgärder för masshantering men inga ytterligare mål för farligt avfall eller deponier.

Samrådstiden pågår fram till den 30 september 2022.

Kommunen ser det som positivt att mål för masshantering, samt att förslag på åtgärder anges.
Kommunen förespråkar ett mellankommunalt samarbete och anser att Kungälvs kommun skulle
kunna medverka i detta arbete.

Juridisk bedömning

En avfallsplan är ett lagstadgat kommunalt styrdokument som beslutas av varje kommuns
kommunfullmäktige. Innehållet i planen regleras av Naturvårdsverket (NFS 2017:2) planen ska
innehålla mål för allt det avfall kommunen ansvarar för, det vill säga både avfall från hushåll och
avfall som uppkommer i kommunens egna verksamheter. Planen ska även innehålla mål och
åtgärder för att förebygga och begränsa nedskräpning, samt att förebygga avfall.

Den gällande avfallsplanen i Göteborg består av både den gemensamma regionala planen och den
lokala bilagan. Ett tillägg till avfallsplanens lokala bilaga enligt vad som nu föreslås innebär en
sådan ändring som kräver samråd enligt miljöbalken.

Den nuvarande avfallsplanen togs fram i samverkan med Göteborgsregionen (GR) genom
arbetsgrupper med representanter från alla GR:s kommuner. Kretslopp och vatten ansvarade för
den övergripande samordningen vid framtagande av planen för Göteborgs Stad. Berörda
förvaltningar och bolag i staden medverkade. Avfallsplanen gäller under perioden 2021–2030.

Förvaltningens bedömning

Bakgrund
Kretslopp och vattennämnden i Göteborg har beslutat om att skicka Göteborgs förvaltnings
utredning inklusive förslag om tillägg till avfallsplanen på samråd. Utredningen föreslår mål och
åtgärder för masshantering men inga ytterligare mål för farligt avfall eller deponier. Samråd föreslås
ske genom remittering till Göteborg Stads förvaltningar och bolag samt externa intressenter och att
genom att ställa ut förslaget för inhämtande av synpunkter från allmänheten. Samrådstiden pågår
fram till den 30 september 2022.
Förslag på mål för masshantering:
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- 2030 ska Göteborg återanvända och återvinna 100 procent av de överskottsmassor som 
bedömts användbara efter en teknisk och miljömässig bedömning

- 2030 ska 50 procent av inköpt ballastmaterial i Göteborg utgöras av 
återanvända/återvunna material (idag är det ca 12 procent).

Förslag på åtgärder för masshantering:
- Fler anläggningar ger kortare transporter: Göteborgs Stad ska kommunicera 

samhällsnyttan av samt möjliggöra fler anläggningar för masshantering. Påbörjas 2023. 

- Förbättrad vägledning genom samverkan: Ge en arbetsgrupp inom den kommunala 
förvaltningen uppdraget att skapa en gemensam vägledning för masshantering för 
Göteborg genom samverkan med kommunala, statliga och privata verksamhetsutövare 
samt länsstyrelsen. 
Påbörjas 2023 och slutförs 2025.

- En regional masshanterings- och materialförsörjningsplan: Göteborgs Stad ska medverka 
till skapandet av en materialförsörjnings- och masshanteringsplan för regionen genom 
mellankommunalt samarbete. 
Påbörjas 2023.

Bedömning
- Förvaltningen ser det som positivt att mål för masshantering, samt att förslag på åtgärder 

anges. Förvaltningen förespråkar ett mellankommunalt samarbete och anser att Kungälvs 
kommun skulle kunna medverka i detta arbete. 

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål

Förslaget berör Kommunfullmäktiges strategiska mål; ”Att underlätta för invånare och företag som 
vill reducera klimatutsläppen”. 

Om förslagen till mål och åtgärder genomförs minskar klimatpåverkan från masshanteringen och 
materialförsörjningen på grund av kortare transporter (fler anläggningar), mer elkrossning (nya 
anläggningar), högre fyllnadsgrad av bilarna (produktion på mottagningsanläggningar) och 
återvinning i stället för jungfrulig produktion (losshållningen försvinner och transportavståndet 
minskar). 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 

Målen och åtgärderna som föreslås berör främst mål 12 för hållbar utveckling. Även mål 11 och 13 
kan ha anknytning till målen och åtgärderna.  

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Kungälvs kommun och Göteborgs Stad har en gemensam avfallsplan, Göteborgsregionen 
minskar avfallet – Avfallsplan för 13 kommuner. I förslaget på mål och åtgärder som föreslås
berörs Kungälv främst med åtgärden som föreslår en materialförsörjnings- och
masshanteringsplan för regionen genom mellankommunalt samarbete. 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv är inte relevant i ärendet.
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Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv är inte relevant i ärendet.

Ekonomisk bedömning
Göteborgs Stads förslag till mål och åtgärder bedöms inte ha några ekonomiska
konsekvenser för Kungälvs kommun.

Förslag till kommunstyrelsen
1. Kungälvs kommun ser det som positivt att mål för masshantering, samt att förslag på 

åtgärder anges. 
2. Kungälvs kommun förespråkar ett mellankommunalt samarbete och anser att Kungälvs 

kommun skulle kunna medverka i detta arbete. 

Sofia Samuelsson Anders Holm
Enhetschef renhållning Sektorchef Samhälle och utveckling

Expedieras till: 
kretsloppochvatten@kretsloppochvatten.goteborg.se
märkt med diarienummer 0382/22

För kännedom till:
dan.gorga@kungalv.se
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UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING

Justeras sign

§ 90/2022

Svar på förslag om ytterligare mål och åtgärder till Göteborgs Stads 
avfallsplan (Dnr KS2022/1354)
Sammanfattning
Göteborgs Stad har inkommit med en remiss gällande förslag till ytterligare mål och åtgärder 
till stadens Avfallsplan.  

Kretslopp och vattennämnden i Göteborg har beslutat om att skicka Göteborgs förvaltnings 
utredning inklusive förslag om tillägg till avfallsplanen på samråd. Utredningen föreslår mål 
och åtgärder för masshantering men inga ytterligare mål för farligt avfall eller deponier. 

Samrådstiden pågår fram till den 30 september 2022.

Kommunen ser det som positivt att mål för masshantering, samt att förslag på åtgärder 
anges. Kommunen förespråkar ett mellankommunalt samarbete och anser att Kungälvs 
kommun skulle kunna medverka i detta arbete. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Svar på förslag om ytterligare mål och åtgärder till Göteborgs Stads 
avfallsplan

Förslag till kommunstyrelsen
1. Kungälvs kommun ser det som positivt att mål för masshantering, samt att 

förslag på åtgärder anges. 
2. Kungälvs kommun förespråkar ett mellankommunalt samarbete och anser att 

Kungälvs kommun skulle kunna medverka i detta arbete. 
__________

Expedieras till: 
kretsloppochvatten@kretsloppochvatten.goteborg.se
märkt med diarienummer 0382/22

För kännedom till:
dan.gorga@kungalv.se
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UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING

Justeras sign

§ 90/2022

Svar på förslag om ytterligare mål och åtgärder till Göteborgs Stads 
avfallsplan (Dnr KS2022/1354)
Sammanfattning
Göteborgs Stad har inkommit med en remiss gällande förslag till ytterligare mål och åtgärder 
till stadens Avfallsplan.  

Kretslopp och vattennämnden i Göteborg har beslutat om att skicka Göteborgs förvaltnings 
utredning inklusive förslag om tillägg till avfallsplanen på samråd. Utredningen föreslår mål 
och åtgärder för masshantering men inga ytterligare mål för farligt avfall eller deponier. 

Samrådstiden pågår fram till den 30 september 2022.

Kommunen ser det som positivt att mål för masshantering, samt att förslag på åtgärder 
anges. Kommunen förespråkar ett mellankommunalt samarbete och anser att Kungälvs 
kommun skulle kunna medverka i detta arbete. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Svar på förslag om ytterligare mål och åtgärder till Göteborgs Stads 
avfallsplan

Förslag till kommunstyrelsen
1. Kungälvs kommun ser det som positivt att mål för masshantering, samt att 

förslag på åtgärder anges. 
2. Kungälvs kommun förespråkar ett mellankommunalt samarbete och anser att 

Kungälvs kommun skulle kunna medverka i detta arbete. 
__________

Expedieras till: 
kretsloppochvatten@kretsloppochvatten.goteborg.se
märkt med diarienummer 0382/22

För kännedom till:
dan.gorga@kungalv.se
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Idrottspolitisk plan 2022–2023 (Dnr KS2022/1415–1)

Sammanfattning

Under 2018–2019 arbetades det Idrottspolitiska programmet fram av Kultur- och fritidsberedningen.
I detta program, står beredningen fast vid att syftet med programmet är att ”utveckla idrotten genom
samverkan mellan idrotten, kommunen och näringslivet”. Vidare sattes mål och viljeinriktning samt
ett antal områden identifierades att samverka kring.

Efter att programmet antagits, fick utskottet för bildning och lärande uppdrag av Kommunfullmäktige
att ta fram en plan av det idrottspolitiska programmet. Utskottet har gett förvaltningen i uppdrag att
tillsammans med synpunkter från Idrottsrådet arbeta fram en idrottspolitisk plan för kommande år.

Det upprättade dokumentet ”Idrottspolitisk plan” konkretiserar och kommer med ett antal aktiviteter
under varje identifierat område som berör idrotten, kommunen och näringslivet.

Identifierade områden att samverka kring:
- Idrott – skola
- Idrott – idrott
- Idrott – social hållbarhet
- Idrott – näringsliv
- Idrott – bidrag
- Idrott – anläggning, drift och skötsel

Förvaltningens förslag till beslut:

1. Den upprättade Idrottspolitiska planen antas och gäller till och med 2023-12-31

Juridisk bedömning

Den idrottspolitiska planen bedöms utgöra en kommunal angelägenhet enligt kommunallagen.

Dokumentet identifierar samverkansområden i huvudsak kopplade till det ideella föreningslivet
innefattande bland annat föreningsbidrag, samverkan med näringsliv och enklare
bidragsansökningar.
Kommunalt stöd till det ideella föreningslivet regleras ytterst sällan i speciallagstiftning. Av
betydelse är således i princip bara de allmänna reglerna i kommunallagen:
- Allmänintresset,
- Lokaliseringsprincipen,
- Den kommunala proportionalitetsprincipen och
- Förbudet mot understöd åt näringsidkare.

Vid samarbete mellan föreningsliv och näringsidkare bör även konkurrenslagstiftningen beaktas.
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Förvaltningens bedömning
Bakgrund
Kommunfullmäktige antog 2020-02-06 ett idrottspolitiskt program för Kungälvs kommun. 
Idrottspolitiska programmet är ett visionärt dokument som fastställer den övergripande 
avsiktsförklaringen, exempel vilka värden som ska beaktas. I aktuellt dokument bryts 
idrottspolitiska programmet ned i en plan med åtgärder som förväntas genomföras/påbörjas 
under tidsperioden 2022–2023.

Målsättningen är att skapa förutsättningar för ett levande idrottsliv där särskild 
uppmärksamhet ges till barn och ungas rätt till idrott. 
Målet är att tydliggöra idrottens roll framåt. 

Viljeinriktningen är också att tydliggöra idrottens roll genom hela livet. Genom en bred 
samverkan ska vi tillsammans arbeta för att aktivt främja fysisk aktivitet och rörelse för hela 
livet. Fokus ska vara på rörelseglädje, demokrati och delaktighet i ett inkluderande samhälle 
där alla medborgare ges möjligheter att delta utifrån sina förutsättningar. 

Identifierade områden att samverka kring:
- Idrott – skola
- Idrott – idrott
- Idrott – social hållbarhet
- Idrott – näringsliv
- Idrott – bidrag
- Idrott – anläggning, drift och skötsel

Bedömning
Med utgångspunkt i idrottspolitiska programmets identifierade områden för samverkan fokuserar 
idrottspolitiska planen för tidsperioden 2022–2023 på flertalet insatser.

Idrott – skola
Idrottspolitiska programmet fastställer att Kungälvs kommun ska tillvarata idrottsföreningarnas 
kompetens; idrotten ska engageras som kraft och resurs för en positiv samhällsutveckling, genom 
att skola och idrott samarbetar i syfte att uppmuntra barn och ungdomar till aktivitet. På skolan kan 
vi hitta alla barn och mötesplatsen där är därför unik.

Idrott – idrott
Idrottspolitiska programmet fastställer att idrottens roll ska stärkas. Detta sker genom att 
föreningslivet rekryterar samt engagerar medlemmar och ledare. Att föreningslivet arbetar 
strukturerat med grundläggande värderingar samt att samarbetet mellan föreningslivet, kommunen 
och näringslivet utvecklas. Dessutom behöver föreningslivet aktivt arbeta med Agenda 2030 och 
barnkonventionen. 

Idrott – social hållbarhet
Inriktningen i det idrottspolitiska programmet är att utveckla nya samarbetsformer mellan 
idrottsföreningar och olika intressegrupper i samhället. Fokus är kunskapen och att prova nya sätt 
att arbeta med integrations- och mångfaldsfrågor. Möjligheterna att bedriva och medverka i en 
förening ska förenklas.

Idrott – näringsliv
Idrottspolitiska programmet betonar att samarbetet mellan föreningarna, Kungälvs kommun och 
näringslivet utvecklas. 
Många av våra idrottsföreningar är beroende av stöttning från det lokala näringslivet. Det finns ett 
gott företagsklimat i Kungälv och det är därför av stor vikt för våra idrottsföreningar att näringslivet 
engageras i idrottslivet.

Idrott – bidrag
Enligt idrottspolitiska programmet ska bidrag till idrottsrörelsen bland annat bidra till en god och 
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jämlik hälsa, säkerställa bra och utbildade ledare samt skapa en stimulerande och omväxlande 
fritid. 

Idrott – anläggning, drift och skötsel
Kungälvs kommun ska verka för att ha attraktiva, flexibla och tillgängliga anläggningar. 
Idrottsanläggningarna ska bidra till att skapa mötesplatser som stimulerar olika målgrupper till fysisk 
aktivitet och idrott.

Idrottspolitiska planen som profilerar Kungälv genom idrott publiceras på kommunens hemsida och 
revideras 2023. Fritid Kungälv tillsammans med Folkhälsa profilerar planen i kommunens berörda 
verksamhet samt tillser att förutsättningar finns för att realisera planen. 

Fritid följer upp målen i idrottspolitiska planen kontinuerligt. I kommunens tertialrapporter och 
årsredovisningar ges indikatorer på hur arbetet fortskrider. Uppföljning sker i utskottet för bildning 
och lärande varje år. 

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Idrottspolitisk plan är särskilt relevant utifrån följande av kommunfullmäktiges strategiska mål:
- Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande
- Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar

En god och jämlik hälsa, social trygghet och integration ställer krav på att det finns goda möjligheter 
till fritidsaktiviteter i kommunen. Ett fungerande föreningsliv är en del i demokratiarbetet, 
kommunens attraktivitet och möjlighet för att fler medborgare ska kunna delta och känna 
gemenskap genom fritidsaktiviteter.

Planen ska beaktas utifrån följande av kommunstyrelsens delmål: 
- Fler barn, unga och äldre, inklusive personer med funktionsvariationer deltar i ett rikt och varierat 
kultur- och fritidsliv. 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Föreningslivet behöver arbeta med målen i Agenda 2030, som handlar om att skapa anständiga 
och hållbara levnadsförhållanden för alla världens människor. Idrottspolitisk plan anses vara särskilt 
relevant utifrån:
Mål 3. God hälsa och välbefinnande.
Mål 4. God utbildning för alla.
Mål 10. Minska ojämlikhet.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Enligt budgetdirektiv 2023 (KS2022/0690) ska Kungälvs kommun motverka utanförskapet bland 
barn och unga vad gäller fritidssysselsättningen genom samverkan med föreningslivet. 

Programmet Social hållbarhet – ökat innanförskap (Dnr: KS2019/0202) är ett långsiktigt och 
visionärt dokument, med fokus på vad Kungälvs kommun kan uppnå kring ökad social hållbarhet 
och innanförskap. Under områdena tidiga insatser och hälsa lyfts barn och ungdomars goda 
levnadsvanor och ökad fysisk aktivitet fram som särskilt prioriterat. 

Följande insatser har beröringspunkter med idrottspolitiskt program: 

- Skapa ökade förutsättningar för fysisk aktivitet i samverkan med samhällsplaneringen. 
-Vidareutveckla kommunens arbete med partnerskap och överenskommelser med civilsamhället. 
- Utveckla nya ersättningsmodeller för att stimulera ett inkluderande föreningsliv som vänder sig till 
fler deltagare från olika samhällsgrupper. 
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I underliggande social översiktsplan (Dnr: KS2019/1500) sker olika konkretiseringar hur Kungälvs 
kommun ska skapa ökade förutsättningar kring fysisk aktivitet bland barn- och ungdomar samt 
uppnå ett mer inkluderande föreningsliv. 
Exempel på aktiviteter som har särskilda beröringspunkter med idrottspolitisk plan är: 
- Utreda möjligheterna till utegym, näridrottsplats och lekplats centralt i Kungälv
- Fortsatt arbete med skolgårdsprojekt
- Vidmakthålla, underhålla och marknadsföra befintliga motionsspår, vandringsleder och allmänna 
bad
- Förenkla föreningars process kring bokning av lokaler samt ansökan om föreningsbidrag
- Utifrån behov och möjlighet att teckna idéburna offentliga partnerskap 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Vi vill att alla i Kungälvs kommun har god hälsa, upplever att de har livskvalitet och vi vill motverka 
psykisk ohälsa. 
Vi vill att alla i Kungälv har möjlighet att utöva idrott med hänsyn till de sju 
diskrimineringsgrunderna: kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 
Endast genom samarbete mellan kommunen, förenings- och näringslivet kan vi uppnå detta. 

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Utifrån ett medarbetarperspektiv är bedömningen att planen synliggör pågående insatser inom 
förvaltningen. Planen blir därmed stöd vid genomförande och prioritering.

Ekonomisk bedömning
Antagandet av idrottspolitiska planen bedöms inte påverka den kommunala ekonomin, däremot kan 
vissa projekt som nämns i planen ha kostnader kopplade till sig. Dessa bedöms dock ligga under 
befintliga planer/aktiviteter och inte ha några ekonomiska kostnader kopplade till planen. 

Förslag till beslut
1. Den upprättade Idrottspolitiska planen antas och gäller till och med 2023-12-31

Helena Tellberg Anders Holm
Verksamhetschef lokaler och anläggningar Sektorchef samhälle och utveckling 

Expedieras till: 

För kännedom till:
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1. Inledning
Kommunfullmäktige antog 2020-02-06 ett idrottspolitiskt program för Kungälvs
kommun. Idrottspolitiska programmet är ett visionärt dokument som fastställer den
övergripande avsiktsförklaringen, exempel vilka värden som ska beaktas. I aktuellt
dokument bryts idrottspolitiska programmet ned i en plan med åtgärder som
förväntas genomföras/påbörjas under tidsperioden 2022–2023.

Målsättningen är att skapa förutsättningar för ett levande idrottsliv där särskild
uppmärksamhet ges till barn och ungas rätt till idrott.
Målet är att tydliggöra idrottens roll framåt.

Viljeinriktningen är också att tydliggöra idrottens roll genom hela livet. Genom en
bred samverkan ska vi tillsammans arbeta för att aktivt främja fysisk aktivitet och
rörelse för hela livet. Fokus ska vara på rörelseglädje, demokrati och delaktighet i ett
inkluderande samhälle där alla medborgare ges möjligheter att delta utifrån sina
förutsättningar.

Identifierade områden att samverka kring:
- Idrott – skola
- Idrott – idrott
- Idrott – social hållbarhet
- Idrott – näringsliv
- Idrott – bidrag
- Idrott – anläggning, drift och skötsel

2. Relation till andra styrdokument
Idrottspolitisk plan är särskilt relevant utifrån följande av kommunfullmäktiges
strategiska mål:
- Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande
- Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar

En god och jämlik hälsa, social trygghet och integration ställer krav på att det finns
goda möjligheter till fritidsaktiviteter i kommunen. Ett fungerande föreningsliv är en
del i demokratiarbetet, kommunens attraktivitet och möjlighet för att fler medborgare
ska kunna delta och känna gemenskap genom fritidsaktiviteter.

Planen ska beaktas utifrån följande av kommunstyrelsens delmål:
- Fler barn, unga och äldre, inklusive personer med funktionsvariationer deltar i ett
rikt och varierat kultur- och fritidsliv.

Enligt budgetdirektiv 2023 (KS2022/0690) ska Kungälvs kommun motverka
utanförskapet bland barn och unga vad gäller fritidssysselsättningen genom
samverkan med föreningslivet. Uppdrag ges till förvaltningen att ta fram en plan för
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inkludering i fritidsaktiviteter tillsammans med kommunens föreningsliv.

Programmet Social hållbarhet – ökat innanförskap (Dnr: KS2019/0202) är ett
långsiktigt och visionärt dokument, med fokus på vad Kungälvs kommun kan uppnå
kring ökad social hållbarhet och innanförskap. Under områdena tidiga insatser och
hälsa lyfts barn och ungdomars goda levnadsvanor och ökad fysisk aktivitet fram
som särskilt prioriterat.
Följande insatser har beröringspunkter med idrottspolitiskt program:

- Skapa ökade förutsättningar för fysisk aktivitet i samverkan med
samhällsplaneringen.
-Vidareutveckla kommunens arbete med partnerskap och överenskommelser med
civilsamhället.
- Utveckla nya ersättningsmodeller för att stimulera ett inkluderande föreningsliv som
vänder sig till fler deltagare från olika samhällsgrupper.

I underliggande social översiktsplan (Dnr: KS2019/1500) sker olika konkretiseringar
hur Kungälvs kommun ska skapa ökade förutsättningar kring fysisk aktivitet bland
barn- och ungdomar samt uppnå ett mer inkluderande föreningsliv.
Exempel på aktiviteter som har särskilda beröringspunkter med idrottspolitisk plan är:
- Utreda möjligheterna till utegym, näridrottsplats och lekplats centralt i Kungälv
- Fortsatt arbete med skolgårdsprojekt
- Vidmakthålla, underhålla och marknadsföra befintliga motionsspår, vandringsleder
och allmänna bad
- Förenkla föreningars process kring bokning av lokaler samt ansökan om
föreningsbidrag
- Utifrån behov och möjlighet att teckna idéburna offentliga partnerskap

3. Syfte
Genom det idrottspolitiska programmet vill vi med en idrottspolitisk plan utveckla
idrotten genom samverkan mellan idrotten, kommunen och näringslivet.

4. Mål och viljeinriktning
Vi vill att alla i Kungälvs kommun har god hälsa, upplever att de har livskvalitet och vi
vill motverka psykisk ohälsa.
Vi vill att alla i Kungälv har möjlighet att utöva idrott oavsett kön, könsidentitet eller
könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.
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5. Idrottspolitisk plan 2022–2023
Med utgångspunkt i idrottspolitisk programmets identifierade områden för samverkan
fokuserar idrottspolitiska planen för tidsperioden 2022–2023 på flertalet insatser:
- Idrott – skola
- Idrott – idrott
- Idrott – social hållbarhet
- Idrott – näringsliv
- Idrott – bidrag
- Idrott – anläggning, drift och skötsel

Idrott – skola
Idrottspolitiska programmet fastställer att Kungälvs kommun ska tillvarata
idrottsföreningarnas kompetens idrotten ska engageras som kraft och resurs för en
positiv samhällsutveckling, genom att skola och idrott samarbetar i syfte att
uppmuntra barn och ungdomar till aktivitet. På skolan kan vi hitta alla barn och
mötesplatsen där är därför unik.

Det här ska vi särskilt arbeta med under 2022–2023

Utveckla forum mellan idrottslärare och föreningsliv för att slussa fler unga till
idrottsrörelsen.
Följa upp kommunens idrottsskola för att få fler föreningar att vilja delta samt
aktivt rekrytera barnen till fortsatt medlemskap i föreningarna.
Vidareutveckling av påbörjat samarbete mellan kommunen och föreningen IFK
Kungälv och deras satsning på projektet ”Agora – ett aktivt Kungälv” som
handlar om att få fler elever vid mellanstadieskolorna att röra på sig.

Idrott – idrott
Idrottspolitiska programmet fastställer att idrottens roll ska stärkas. Detta sker genom
att föreningslivet rekryterar samt engagerar medlemmar och ledare. Att föreningslivet
arbetar strukturerat med grundläggande värderingar samt att samarbetet mellan
föreningslivet, kommunen och näringslivet utvecklas.

Föreningslivet behöver arbeta med målen i Agenda 2030, som handlar om att skapa
anständiga och hållbara levnadsförhållanden för alla världens människor.
Idrottspolitisk plan anses vara särskilt relevant utifrån:
Mål 3. God hälsa och välbefinnande.
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Mål 4. God utbildning för alla.
Mål 10. Minska ojämlikhet.

Dessutom behöver föreningslivet anpassa all sin verksamhet utifrån
barnkonventionen, som varit lag i Sverige sedan 1 januari 2020. Sedan länge står det
i Riksförbundets stadgar att all idrott för barn ska utgå från just barnkonventionen.
Alla specialförbund och föreningar som är medlemmar hos RF är skyldiga att följa
dessa rörande demokrati, inkludering, integration och hållbara städer och samhällen.

Barnkonventionens fyra grundprinciper:
- Alla barn har samma rättigheter och lika värden
- Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn
- Alla barn har rätt till liv och utveckling
- Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad

Det här ska vi arbeta särskilt med under 2022–2023

Idrottsrörelsen har, precis som resten av världen, ett ansvar att bidra till FN:s
17 globala hållbarhetsmål. Idrotten lyfts fram som möjliggörare för att nå dessa
mål. Idrottslivet kan bidra till alla målen och framför allt de mål som handlar om
hälsa.
I samverkan med RF SISU stötta föreningarna i värdegrundsarbetet och
inkludera styrelsen, ledare, aktiva och övriga föreningsmedlemmar.
Föreningarnas kunskap om Barnkonventionen och Agenda 2030 ska höjas
och utvecklas, liksom metoder att efterleva dessa.
I samarbete med exempelvis kommunens nationella godkända
idrottsutbildningar (NIU) eller barn- och fritidsprogram ge ungdomar chans att
växa och vara ledare inom föreningslivet. Att föreningen aktivt arbetar med att
hitta och motivera framtidens ledare.
Kollektivtrafik och cykelbanor planeras så att alla kommuninvånare har
möjlighet att på ett säkert och tryggt sätt ta sig till idrottsmiljöer.
Att föreningarna följer utvecklingen inom sin idrott och har välutbildade ledare.
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Idrott – social hållbarhet

Inriktningen i det idrottspolitiska programmet är att utveckla nya samarbetsformer
mellan idrottsföreningar och olika intressegrupper i samhället. Fokus är kunskapen
och prova nya sätt att arbeta med integrations- och mångfaldsfrågor. Möjligheterna
att bedriva och medverka i en förening ska förenklas.

Det här ska vi arbeta särskilt med under 2022–2023

Tillsammans med föreningslivet och kommunen lotsa nyanlända in i
verksamhet.
Utveckla och skapa möjligheter att börja med en idrott i senare år samt hitta
andra former för att fortsätta vara aktiv i idrott genom hela livet. Att kunna delta
i föreningslivet utan fokus på resultat och prestation.
Hålla samsynsavtalet mellan föreningarna levande och skapa dialog och
möjliggörande för föreningarna och de aktiva.
Spontanidrottsplatser i hela kommunen för att möjliggöra rörelse och sociala
mötesplatser för alla.
Fortsatt satsning på inkluderande föreningslivet, exempelvis via satsningen
”Handboll för alla”.

Idrott – näringsliv

Idrottspolitiska programmet betonar att samarbetet mellan föreningarna, Kungälvs
kommun och näringslivet utvecklas.

Många av våra idrottsföreningar är beroende av stöttning från det lokala näringslivet.
Det finns ett gott företagsklimat i Kungälv och det är därför av stor vikt för våra
idrottsföreningar att näringslivet engageras i idrottslivet.

Det här ska vi särskilt arbeta med under 2022–2023

Samarbete mellan fritid, kultur och näringsliv med information till alla aktörer
om aktiviteter/arrangemang i kommunen.
Engagera fler företag och föreningar till samhällskontraktet. Detta leder till att
hitta nya samarbeten och skapar kontakter mellan näringslivet och
idrottsrörelsen. Goda exempel på detta är samarbete mellan Mimers Hus
Gymnasium – Friskis&Svettis – IKANO Bostad.
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Ett viktigt led i destinationsutvecklingen sker arbetet med att möjliggöra för
föreningarna att skapa goda förutsättningar att skapa, genomföra och
arrangera större cuper och evenemang på hemmaplan. Detta sker bland
annat genom tydligare riktlinjer för övernattning och ett nytt bokningssystem
för kommunens lokaler.
Större idrottsevenemang och cuper ger marknadsföring för kommunen och
dess näringsliv. De lockar hit besökare som kan upptäcka kommunens
möjligheter och samtidigt nyttja det lokala näringslivet. Det generar intäkter till
föreningarna, kommunen och näringslivet.
Elitidrotten utgör en liten del av den totala tävlingsidrotten men är ändå av stor
betydelse för idrottsrörelsen i kommunen. Den ger stor underhållning,
inspirerar barn och unga att idrotta samt skapar förebilder. Framgångsrika
idrottare bidrar till att marknadsföra och sprida kännedom om kommunen.
Fortsatt utveckling och genomförande av Idrottskonferensen i tätt samarbete
med Idrottsrådet.

Idrott – bidrag

Enligt idrottspolitiska programmet ska bidrag till idrottsrörelsen bland annat bidra till
en god och jämlik hälsa, säkerställa bra och utbildade ledare samt skapa en
stimulerande och omväxlande fritid.

Det här ska vi arbeta särskilt med under 2022–2023

Fortsatt implementering av nytt system för bidragsansökningar som bland
annat leder till:
- säkrare bidragsansökningar med funktion BankID
- rätt dokumenthantering
- en bättre kontrollfunktion
- enklare hantering
- snabbare ledtider
Tydligare uppföljning kring antalet genomförde aktiviteter och målgrupper hos
deltagare i föreningslivet
Hitta nya samarbetsområden som mellan föreningslivet och kommunen för att
kunna stötta på andra, exempel på detta kan vara friskvårdsprojektet
Hittaut.nu eller genom nya idéburna offentliga partnerskap.
Fortsatt och utvecklat arbete mellan Fritid – Folkhälsa och RF SISU kring
andra möjligheter till stöd och satsningar.
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Idrott – anläggning, drift och skötsel

Kungälvs kommun ska verka för att ha attraktiva, flexibla och tillgängliga
anläggningar. Idrottsanläggningarna ska bidra till att skapa mötesplatser som
stimulerar olika målgrupper till fysisk aktivitet och idrott.

Det här ska vi särskilt arbeta med 2022-2023:

Det idrottspolitiska programmet betonar betydelsen av goda förutsättningar vid
nyttjande, drift och skötsel av idrottsanläggningarna i Kungälvs kommun.
Anläggningarnas tillgänglighet ska vara ett tydligt fokus. Vidare ska
idrottsrörelsen vara remissinstans i arbetet med planeringen av nya
bostadsområden där ytor för fysisk aktivitet och spontanidrott ska finnas.
Enligt budgetdirekt 2023 ska den kommande hallarenan ska ge alla människor
en möjlighet till träning och idrottande oavsett ålder, funktionsvariation eller
social tillhörighet. Förvaltningen ges i uppdrag att återkomma hur vi möjliggör
för alla att använda anläggningen.
Kommunen ska sträva efter att idrottsanläggningar och idrottsarenor nyttjas
optimalt.
Detta sker genom det ett moderna och effektivt bokningssystemet och
möjligheten att föreningslivet och medborgare själva kan genomföra
bokningar.
Idrottsanläggningar ska vara tillgängliga och säkra.

6. Levandegöra
Idrottspolitiska planen som profilerar Kungälv genom idrott publiceras på kommunens
hemsida. Fritid Kungälv tillsammans med Folkhälsa profilerar planen i kommunens
berörda verksamhet samt tillser att förutsättningar finns för att realisera planen.

7. Uppföljning
Fritid följer upp målen i idrottspolitiska planen kontinuerligt. I kommunens
tertialrapporter och årsredovisningar ges indikatorer på hur arbetet fortskrider.
Uppföljning sker i utskottet för bildning och lärande varje år.
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LÄRANDE

Justeras sign

§ 124/2022

Idrottspolitisk plan 2022-2023 (Dnr KS2022/1415)
Sammanfattning
Under 2018–2019 arbetades det Idrottspolitiska programmet fram av Kultur- och 
fritidsberedningen. I detta program, står beredningen fast vid att syftet med programmet är 
att ”utveckla idrotten genom samverkan mellan idrotten, kommunen och näringslivet”. 
Vidare sattes mål och viljeinriktning samt ett antal områden identifierades att samverka 
kring. 

Efter att programmet antagits, fick utskottet för bildning och lärande uppdrag av 
Kommunfullmäktige att ta fram en plan av det idrottspolitiska programmet. Utskottet har 
gett förvaltningen i uppdrag att tillsammans med synpunkter från Idrottsrådet arbeta fram 
en idrottspolitisk plan för kommande år. 

Det upprättade dokumentet ”Idrottspolitisk plan” konkretiserar och kommer med ett antal 
aktiviteter under varje identifierat område som berör idrotten, kommunen och näringslivet. 

Identifierade områden att samverka kring:
- Idrott – skola
- Idrott – idrott
- Idrott – social hållbarhet
- Idrott – näringsliv
- Idrott – bidrag
- Idrott – anläggning, drift och skötsel

Förvaltningens förslag till beslut: 
1. Den upprättade Idrottspolitiska planen antas och gäller till och med 2023-12-31

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Idrottspolitisk plan 2022-2023
Bilaga Idrottspolitisk plan 2022

Tilläggsyrkande
Erik Andreasson (V): Förtydliga att projektet Handboll för alla är en parasportssatsning på 
s.7. 

Proposition
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att Utskottet för bildning och lärande 
beslutar att anta Erik Andreassons (V) yrkande.

Omröstning begärs inte.
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Förslag till Kommunstyrelsen
                  1.Den upprättade Idrottspolitiska planen antas och gäller till och med 2023-12-
31
                 2. Förtydliga att projektet Handboll för alla är en parasportssatsning på s.7.
                 

__________

Expedieras till: 

För kännedom till:
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Remissvar Avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning
av ändrade havsplaner HaV dnr 02340-2022

(Dnr KS2022/1489-2)

Sammanfattning

Havs- och vattenmyndigheten bjuder in till avgränsningssamråd för strategisk miljöbedömning med
miljökonsekvensbeskrivning av ändrade havsplaner. Samrådsperioden är 8 juli till 10 oktober 2022.

Avgränsningssamrådet är första momentet i den strategiska miljöbedömningen och följs av de
formella skedena, samråd cirka juni – november 2023 och granskning cirka maj – augusti 2024.

Den 10 februari 2022 beslutade regeringen om Sveriges första havsplaner. Havsplanerna visar den
mest lämpliga användningen av Sveriges hav och baseras huvudsakligen på förslag som tas fram
av Havs- och vattenmyndigheten i en flerårig dialogprocess. I samband med beslutet om
havsplaner gav regeringen i uppdrag till flera myndigheter att verka för att möjliggöra för ytterligare
90 TWh havsbaserad elproduktion per år. Nuvarande havsplaner ger förutsättningar för ca 60 TWh,
varav ca 20–30 TWh bedöms bli aktuella i slutändan. Havs- och vattenmyndigheten har därför på
regeringens uppdrag inlett en ny havsplaneringprocess för att möjliggöra för ytterligare
energiproduktion i havet. Senast 24 december 2024 ska förslag till ändrade havsplaner inklusive
miljökonsekvensbeskrivningar levereras till regeringen.

Energimyndigheten samordnar en inledande process där myndigheter tillsammans ska ta fram
förslag på nya områden för energiutvinning. Förslag till regeringen ska redovisas senast 31 mars
2023.

Förvaltningens bedömning är att kommunen inte har några kommentarer eller synpunkter på
avgränsning av Strategisk miljöbedömning avseende Miljökonsekvensbedömning ändrade
havsplaner enligt bifogat remissvar.

Juridisk bedömning

En strategisk miljöbedömning som uppfyller miljöbalkens krav på strategisk miljöbedömning och
miljökonsekvensbeskrivning kommer att genomföras som del i den av Havs- och
vattenmyndigheten ledda havsplaneringsprocessen. Arbetet är en del i tillämpningen av
ekosystemansatsen och ska bidra till integrering av miljöhänsyn i planeringen.

Havsplanerna ska visa den mest lämpliga användningen av havet. Det handlar om att i havsplaner,
utifrån ett helhetsperspektiv, ge rumsliga förutsättningar för olika typer av verksamheter eller
skydd i havet. Antagna havsplaner är vägledande för annan planering, förvaltning och prövning av
projekt. Havsplanering är ett av flera verktyg för staten att styra och påverka verksamheter och
miljötillståndet i havet.
Havsplanering är processen i vilken havsplanerna tas fram. I den organiseras nuvarande och
kommande verksamheter i havsområdena så att miljömässiga, näringspolitiska och sociala mål
nås.
I juli 2014 beslutade EU om ett direktiv för havsplanering (2014/89/EU). Enligt direktivet ska
havsplaneringen verka för en hållbar utveckling för havsbaserad energi, sjötransporter, fiske,
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vattenbruk samt bevarande, skydd och förbättring av miljön.

Havsplaneringsförordningen förtydligar att havsplanernas utformning ska bidra till god miljöstatus 
och att havets resurser ska användas hållbart så att havsanknutna näringar kan utvecklas. Att
olika verksamheter ska kunna existera tillsammans är ett uttalat mål.

Havsplanerna omfattar Sveriges ekonomiska zon och de områden som inte ingår i fastigheter i 
svenskt territorialhav från en nautisk mil utanför den baslinje som avses i lagen (2017:1272) om 
Sveriges sjöterritorium och maritima zoner (Figur 2). Miljöbedömningen ska analysera den 
betydande miljöpåverkan som kan uppkomma till följd av havsplanerna, såväl inom som utanför
havsplaneområdena, inklusive på land.

Förvaltningens bedömning
Förvaltningens bedömning är att kommunen inte har några kommentarer eller synpunkter på 
avgränsning av Strategisk miljöbedömning avseende Miljökonsekvensbedömning ändrade 
havsplaner enligt bifogat remissvar.
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Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Bedöms inte relevant i detta ärende.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Av de 16 svenska miljökvalitetsmålen är det främst Hav i Balans samt levande kust- och
skärgård, Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö, Ingen övergödning, Ett rikt växt- och djurliv 
samt En god byggd miljö som bedöms vara centrala för havsplaneringen. Målet Hav i balans, samt 
levande kust och skärgård innebär att Västerhavet och Östersjön (inklusive Bottniska viken) ”ska ha 
en långsiktig hållbar produktionsförmåga och att den biologiska mångfalden bevaras. Kust och 
skärgård ska ha en hög grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och 
kulturvärden. 
Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav kust och skärgård ska bedrivas så att en hållbar 
utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra
störningar”. 

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Det politiska dokument som är relevant i ärendet är översiktsplanen ÖP2010.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Planering för hur haven ska användas och skyddas berör alla även havsplanerna inte anger 
användning inom kommunen.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Bedöms inte relevant i detta ärende.

Ekonomisk bedömning
Inte aktuellt i detta ärende.

Förslag till kommunstyrelsen
Kungälvs kommun har inte några kommentarer eller synpunkter på avgränsning av 
Strategisk miljöbedömning avseende Miljökonsekvensbedömning ändrade havsplaner 
enligt bifogat remissvar.

Fredric Arpfjord Anders Holm
Verksamhetschef planering och myndighet Sektorchef samhälle och utveckling

Expedieras till: havochvatten@havochvatten.se. Märk svaret med dnr 2340-2022.

För kännedom till: Linda Andreasson och Fredric Arpfjord Planering o myndighet
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Datum 2022-07-08 Dnr  2340-2022 

Avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning av 

ändrade havsplaner - Missiv  
 

Havs- och vattenmyndigheten bjuder in till avgränsningssamråd för strategisk 

miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning av ändrade havsplaner. Samrådsperioden 

är 8 juli till 10 oktober 2022. 

Den 10 februari 2022 beslutade regeringen Sveriges första havsplaner. Havsplanerna visar den 

mest lämpliga användningen av Sveriges hav och baseras huvudsakligen på förslag som tas 

fram av Havs- och vattenmyndigheten i en flerårig dialogprocess. I samband med beslutet om 

havsplaner gav regeringen i uppdrag till flera myndigheter att verka för att möjliggöra för 

ytterligare 90 TWh havsbaserad elproduktion per år. Nuvarande havsplaner ger förutsättningar 

för ca 60 TWh, varav ca 20-30 TWh bedöms bli aktuella i slutändan. Havs- och 

vattenmyndigheten har därför på regeringens uppdrag inlett en ny havsplaneringprocess för att 

möjliggöra för ytterligare energiproduktion i havet. Senast 24 december 2024 ska förslag till 

ändrade havsplaner inklusive miljökonsekvensbeskrivningar levereras till regeringen. 

Energimyndigheten samordnar en inledande process där myndigheter tillsammans ska ta fram 

förslag på nya områden för energiutvinning. Förslag till regeringen ska redovisas senast 31 mars 

2023.  

En strategisk miljöbedömning som uppfyller miljöbalkens krav på strategisk miljöbedömning och 

miljökonsekvensbeskrivning kommer att genomföras som del i den av Havs- och 

vattenmyndigheten ledda havsplaneringsprocessen. Arbetet är en del i tillämpningen av 

ekosystemansatsen och ska bidra till integrering av miljöhänsyn i planeringen.  

Syftet med detta avgränsningssamråd är att ta fram en bild av vilka frågor som den strategiska 

miljöbedömningen ska fokusera på och med vilken detaljeringsnivå. Vi föreslår en avgränsning 

som bygger vidare på erfarenheterna från föregående planeringsomgång och vill i samrådet 

särskilt få svar på: 

Kap 1 Strategisk miljöbedömning, ändrade havsplaner och avgränsningssamråd 

- Saknas något perspektiv, vad gäller syfte och tolkning av de lagstadgade kraven på 

strategisk miljöbedömning? 

Kap 2 Avgränsning - generellt 

- Hur bör alternativ hanteras i havsplaneringen respektive miljöbedömningen? 

- Bör miljökonsekvensbeskrivningen avgränsas i tid och rum på ett annat sätt? I så fall hur? 
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- Vilken detaljeringsnivå bör miljökonsekvensbeskrivningen ha för att göra mest nytta som 

beslutsunderlag? Exempelvis geografisk upplösning, tematisk inriktning, dokumentets 

omfattning. 

Bedömningsgrunder och metod  

- Finns särskilda bedömningsgrunder för de uppräknade miljöaspekterna som behöver 

beaktas särskilt i arbetet? 

- Miljökonsekvensbeskrivningen föreslås omfatta en miljöbedömning enligt kap.6 

miljöbalken kompletterad med en bedömning av sociala och ekonomiska effekter. Finns 

alternativa eller kompletterande ansatser och metoder som borde beaktas i arbetet? 

- Vilka är de viktigaste aspekterna att beakta vid hantering av osäkerheten i 

miljöbedömningen? 

 
Kap 3 Kunskapsunderlag  

- Finns kunskapskällor och underlag att använda i miljöbedömningen som HaV bör ta del 

av? 

Kap 4 Förhållande till planer och policyer 

- Behöver något lyftas särskilt i arbetet, i synnerhet vad gäller hur andra planer och policyer 

påverkar avgränsning av miljökonsekvensbeskrivningen? 

 

Vi är tacksamma för korta och koncisa svar som adresserar ovanstående frågor. 

Samrådet hålls från 8 juli till den 10 oktober 2022.  

Inkom med svar på detta samråd per epost till Havs- och vattenmyndighetens registratur: 

havochvatten@havochvatten.se. Märk svaret med dnr 2340-2022. 

Eventuella frågor kan ställas till utredaren Jan Schmidtbauer Crona, 

jan.schmidtbauer.crona@havochvatten.se 

 

 

 

 

 

Mats Svensson 

Avdelningschef vid avdelningen för havsförvaltning 
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Sändlista 

Kommuner Borgholm kommun kommun@borgholm.se 

 Bromölla kommun kommunstyrelsen@bromolla.se 

 Burlövs kommun burlovs.kommun@burlov.se 

 Båstads kommun bastads.kommun@bastad.se 

 Falkenbergs kommun kommun@falkenberg.se 

 Gävle kommun gavle.kommun@gavle.se 

 Göteborgs stad stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se 

 Halmstads kommun kommunstyrelsen@halmstad.se 

 Haninge kommun haningekommun@haninge.se 

 Haparanda stad kommunen@haparanda.se 

 Helsingborgs stad kontaktcenter@helsingborg.se 

 Hudiksvalls kommun kommun@hudiksvall.se 

 Härnösands kommun kommun@harnosand.se 

 Höganäs kommun kommunen@hoganas.se 

 Kalix kommun kommun@kalix.se 

 Kalmar kommun kommun@kalmar.se 

 Karlshamns kommun info@karlshamn.se 

 Karlskrona kommun karlskrona.kommun@karlskrona.se 

 Kramfors kommun kommun@kramfors.se 

 Kristianstads kommun kommun@kristianstad.se 

 Kungsbacka kommun kommun@kungsbacka.se 

 Kungälvs kommun kommun@kungalv.se 

 Kävlinge kommun kommunen@kavlinge.se 

 Laholms kommun kommun@laholm.se 

 Landskrona stad kommun@landskrona.se 

 Lomma kommun info@lomma.se 

 Luleå kommun lulea.kommun@lulea.se 

 Lysekils kommun registrator@lysekil.se 

 Malmö stad kommunstyrelsen@malmo.se 

 Munkedals kommun munkedal.kommun@munkedal.se 

 Mönsterås kommun kommun@monsteras.se 

 Mörbylånga kommun kommun@morbylanga.se 

 Nacka kommun registrator@nacka.se 

 Nordanstigs kommun kommun@nordanstig.se 

 Nordmalings kommun kommun@nordmaling.se 

 Norrköpings kommun norrkoping.kommun@norrkoping.se 

 Norrtälje kommun kontaktcenter@norrtalje.se 

 Nyköpings kommun kommun@nykoping.se 

 Nynäshamns kommun kommunstyrelsen@nynashamn.se 

 Orust kommun kommun@orust.se 

 Oskarshamns kommun kommunen@oskarshamn.se 

 Oxelösunds kommun kommun@oxelosund.se 

 Piteå kommun kommun@pitea.se 

 Region Gotland (kommun) regiongotland@gotland.se 

 Robertsfors kommun kommun@robertsfors.se 

 Ronneby kommun stadshuset@ronneby.se 
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 Simrishamns kommun simrishamns.kommun@simrishamn.se 

 Skellefteå kommun kundtjanst@skelleftea.se 

 Skurups kommun kansli@skurup.se 

 Sotenäs kommun info@sotenas.se 

 Stenungsunds kommun kommun@stenungsund.se 

 Strömstads kommun kommun@stromstad.se 

 Sundsvalls kommun sundsvalls.kommun@sundsvall.se 

 Söderhamns kommun kommunstyrelsen@soderhamn.se 

 Söderköpings kommun kommun@soderkoping.se 

 Södertälje kommun sodertalje.kommun@sodertalje.se 

 Sölvesborgs kommun info@solvesborg.se 

 Tanums kommun kommun@tanum.se 

 Tierps kommun kommunstyrelsen@tierp.se 

 Timrå kommun timra.kommun@timra.se 

 Tjörns kommun kommun@tjorn.se 

 Torsås kommun info@torsas.se 

 Trelleborgs kommun trelleborgs.kommun@trelleborg.se 

 Trosa kommun trosa@trosa.se 

 Tyresö kommun kommun@tyreso.se 

 Uddevalla kommun kommunen@uddevalla.se 

 Umeå kommun umea.kommun@umea.se 

 Valdemarsviks kommun kommun@valdemarsvik.se 

 Varbergs kommun ks@varberg.se 

 Vaxholms stad kansliet@vaxholm.se 

 Vellinge kommun vellinge.kommun@vellinge.se 

 Värmdö kommun varmdo.kommun@varmdo.se 

 Västerviks kommun kommun@vastervik.se 

 Ystads kommun kommunen@ystad.se 

 Älvkarleby kommun kommun@alvkarleby.se 

 Ängelholms kommun info@engelholm.se 

 Öckerö kommun kommun@ockero.se 

 Örnsköldsviks kommun kommunen@ornskoldsvik.se 

 Österåkers kommun kommun@osteraker.se 

 Östhammars kommun kommunen@osthammar.se 

Regioner Region Skåne region@skane.se 

 Region Blekinge region@regionblekinge.se 

 Region Kalmar län region@regionkalmar.se  

 Region Uppsala region.uppsala@regionuppsala.se 

 Region Stockholm kontakt@regionstockholm.se 

 Region Östergötland region@regionostergotland.se 

 Region Sörmland registratur@regionsormland.se 

 Region Gävleborg rg@regiongavleborg.se 

 Region Västernorrland region.vasternorrland@rvn.se 

 Region Norrbotten regionnorrbotten@norrbotten.se 

 Region Västerbotten regionen@regionvasterbotten.se 

 Region Halland regionen@regionhalland.se 

 Region Gotland (region) regiongotland@gotland.se 

 Västra Götalandsregionen post@vgregion.se 
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Länsstyrelser Norrbotten norrbotten@lansstyrelsen.se       

 Västerbotten vasterbotten@lansstyrelsen.se  

 Västernorrland vasternorrland@lansstyrelsen.se   

 Gävleborg gavleborg@lansstyrelsen.se   

 Uppsala uppsala@lansstyrelsen.se 

 Stockholm stockholm@lansstyrelsen.se   

 Gotland gotland@lansstyrelsen.se   

 Södermanland sodermanland@lansstyrelsen.se 

 Östergötland ostergotland@lansstyrelsen.se  

 Kalmar  kalmar@lansstyrelsen.se 

 Blekinge blekinge@lansstyrelsen.se   

 Skåne skane@lansstyrelsen.se 

 Halland halland@lansstyrelsen.se 

 Västra Götaland vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Myndigheter Boverket registraturen@boverket.se 

 Energimyndigheten registrator@energimyndigheten.se 

 Jordbruksverket registrator@jordbruksverket.se 

 Kustbevakningen registratorn@kustbevakningen.se  

 

Myndigheten för samhällskydd och 
beredskap registrator@msb.se 

 Naturvårdsverket registrator@naturvardsverket.se 

 Post- och telestyrelsen pts@pts.se 

 Riksantikvarieämbetet registrator@raa.se 

 Sjöfartsverket sjofartsverket@sjofartsverket.se 

 Svenska Kraftnät registrator@svk.se 

 Sveriges geologiska undersökning sgu@sgu.se 

 Tillväxtverket tillvaxtverket@tillvaxtverket.se 

 Trafikverket registrator@trafikverket.se 

 Transportstyrelsen sjofart@transportstyrelsen 

 Energimarknadsinspektionen registrator@ei.se 

 Sametinget kansli@sametinget.se 

 Försvarsmakten exp-hkv@mil.se 

 Folkhälsomyndigheten  

   

   

   

   
Bransch och 

intresseorganisationer Svenska Jägareförbundet remiss@jagareforbundet.se  

 Skärgårdsredarna anders@skargardsredarna.se 

 Baltic Sea 2020 info@BalticSea2020.org 

 Coalition Clean Baltic secretariat@ccb.se 

 Fiskesekretariatet info@fishsec.org 

 Greenpeace info.se@greenpeace.org 

 Naturskyddsföreningen remisser@naturskyddsforeningen.se  

 Världsnaturfonden WWF info@wwf.se 

 Birdlife Sverige info@birdlife.se 

 Skärgårdarnas Riksförbund info@skargardarna.se  
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 Svenska Sportdykarförbundet info@ssdf.se 

 Svensk Energi info@svenskenergi.se 

 Svensk Vindenergi info@svenskvindenergi.org 

 Fiskbranschens riksförbund info@fiskbranschen.se 

 

Havs- och Kustfiskarnas 
Producentorganisation (HKPO) info@hfpo.se 

 Sveriges Fiskares PO (SFPO) peter@sfpo.se 

 Swedish Pelagic Federation (SPFPO) info@pelagic.se 

 Svenska Turistföreningen info@stfturist.se 

 Svenskt Friluftsliv info@svensktfriluftsliv.se 

 Företagarna info@foretagarna.se 

 Svenskt näringsliv remisser@svensktnaringsliv.se 

 Svensk Sjöfart srf@sweship.se  

 Transportföretagen info@transportgruppen.se 

 Sveriges Hamnar ports@transportgruppen.se  

 Lantbrukarnas riksförbund info@lrf.se 

 Race for the Baltic info@raceforthebaltic.com 

   
Universitet   

 Blekinge Tekniska Högskola registrator@bth.se 

 Chalmers registrator@chalmers.se 

 Göteborgs universitet registrator@gu.se 

 Havsmiljöinstitutet info@havsmiljöinstitutet.se 

 KTH registrator@kth.se 

 Linnéuniversitetet registrator@lnu.se 

 Lunds universitet registrator@lu.se 

 Stockholm Environment Institute info-hq@sei.org 

 Stockholms Universitet registrator@su.se 

 Sveriges Lantbruksuniversitet registrator@slu.se 

 Södertörns högskola registrator@sh.se 

 Umeå universitet registrator@umu.se 

 Uppsala universitet registrator@uu.se 
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HaV dnr 02340-2022            (Dnr KS2022/1489-2)  

Kap 1 Strategisk miljöbedömning, ändrade havsplaner och avgränsningssamråd

- Saknas något perspektiv, vad gäller syfte och tolkning av de lagstadgade kraven på strategisk 
miljöbedömning?  Nej

Kap 2 Avgränsning - generellt

- Hur bör alternativ hanteras i havsplaneringen respektive miljöbedömningen? Ingen synpunkt
- Bör miljökonsekvensbeskrivningen avgränsas i tid och rum på ett annat sätt? I så fall hur? 

Ingen synpunkt
- Vilken detaljeringsnivå bör miljökonsekvensbeskrivningen ha för att göra mest nytta som 

beslutsunderlag? Exempelvis geografisk upplösning, tematisk inriktning, dokumentets 
omfattning. Ingen synpunkt

Bedömningsgrunder och metod

- Finns särskilda bedömningsgrunder för de uppräknade miljöaspekterna som behöver beaktas 
särskilt i arbetet? Ingen synpunkt

- Miljökonsekvensbeskrivningen föreslås omfatta en miljöbedömning enligt kap.6 miljöbalken 
kompletterad med en bedömning av sociala och ekonomiska effekter. Finns alternativa eller 
kompletterande ansatser och metoder som borde beaktas i arbetet? Ingen synpunkt

- Vilka är de viktigaste aspekterna att beakta vid hantering av osäkerheten i 
miljöbedömningen? Ingen synpunkt

Kap 3 Kunskapsunderlag

- Finns kunskapskällor och underlag att använda i miljöbedömningen som HaV bör ta del av? 
Nej

Kap 4 Förhållande till planer och policyer

- Behöver något lyftas särskilt i arbetet, i synnerhet vad gäller hur andra planer och policyer 
påverkar avgränsning av miljökonsekvensbeskrivningen? Ingen synpunkt
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1 Inledning 

1.1 Introduktion och läsanvisning 

Havs- och vattenmyndigheten håller i avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning av 

havsplaner för ändrade havsplaner. Samrådet hålls under perioden 8 juli till 10 oktober 2022 och 

riktar sig till alla berörda intressenter. I detta dokument beskrivs förslaget till avgränsning av 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt 6 kap. 1–19 §§ miljöbalken.  

Avgränsningssamrådet görs i ett tidigt skede i havsplaneringsprocessen för att fånga upp 

perspektiv på hur den strategiska miljöbedömningen ska genomföras och vilka frågor och 

miljöaspekter som ska belysas i MKB.  

Genomförandet av strategisk miljöbedömning där havsplanernas konsekvenser för miljön 

studeras är en del i myndighetens tillämpning av ekosystemansatsen. Havs- och 

vattenmyndigheten ansvarar för den strategiska miljöbedömningen och framtagande av 

bedömningens underlagsmaterial samt MKB-dokument som beskriver miljökonsekvenserna för 

havsplanen. Syftet med den strategiska miljöbedömningen är att integrera miljöhänsyn i planering 

och planförslag. 

I detta inledande kapitel ger vi en överblick kring havsplanering, den nya 

havsplaneringsprocessen och syftet med den strategiska miljöbedömningen. 

I kapitel 2 beskriver vi avgränsningen av MKB där avsnitt 2.3 handlar om avgränsning i sak, det 

vill säga om bedömningsgrunderna för den strategiska miljöbedömningen. 

I kapitel 3 ger vi en övergripande bild av den kunskapsbas som ligger till grund för den strategiska 

miljöbedömningen.  

Slutligen i kapitel 4 beskriver vi havsplaneringens beroenden och kopplingar till andra planer, 

program och sammanhang. Det ger ett övergripande policyramverk som sätter havsplaneringen i 

ett större sammanhang. 

1.2 Ekosystembaserad havsplanering  

1.2.1 Havsplanering och havsplanernas målsättningar 

Havsplanerna ska visa den mest lämpliga användningen av havet. Det handlar om att i 

havsplaner, utifrån ett helhetsperspektiv, ge rumsliga förutsättningar för olika typer av 

verksamheter eller skydd i havet. Antagna havsplaner är vägledande för annan planering, 

förvaltning och prövning av projekt. Havsplanering är ett av flera verktyg för staten att styra och 

påverka verksamheter och miljötillståndet i havet.  

Havsplanering är processen i vilken havsplanerna tas fram. I den organiseras nuvarande och 

kommande verksamheter i havsområdena så att miljömässiga, näringspolitiska och sociala mål 

nås.  

I juli 2014 beslutade EU om ett direktiv för havsplanering (2014/89/EU). Enligt direktivet ska 

havsplaneringen verka för en hållbar utveckling för havsbaserad energi, sjötransporter, fiske, 
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vattenbruk samt bevarande, skydd och förbättring av miljön. Ekosystemansatsen ska tillämpas i 

planeringen så att de maritima verksamheternas belastning på miljön är förenlig med god 

miljöstatus enligt EU:s havsmiljödirektiv, implementerat i Sverige bland annat genom 

havsmiljöförordningen.  

EU:s direktiv för havsplanering införlivandes i Sveriges nationella lagstiftning september 2014 

genom bestämmelse i miljöbalken (4 kap. 10§) om statlig havsplanering i Sverige, samt 2015 

genom havsplaneringsförordningen (2015:400) som reglerar genomförandet av havsplaneringen. 

Miljöbalken lägger fast att syftet med havsplanerna ska vara att bidra till en långsiktigt hållbar 

utveckling.  

Havsplaneringsförordningen förtydligar att havsplanernas utformning ska bidra till god miljöstatus 

och att havets resurser ska användas hållbart så att havsanknutna näringar kan utvecklas. Att 

olika verksamheter ska kunna existera tillsammans är ett uttalat mål.  

Nya målsättningar i planeringsprocessen berör främst ökade ambitioner gällande områden för 

energiutvinning till havs. Utöver dessa kommer havsplanerna uppdateras utifrån nya 

förutsättningar för områdesskydd och för andra intressen vid behov. 

1.2.2 Havsplaneringsprocessens övergripande tidplan 

Havsplaneringsprocessen genomförs enlligt en tidplan styrd av ett antal regeringsuppdrag: 

 Regeringsuppdrag att ta fram planeringsunderlag för ytterligare områden för energiutvinning i 

havsplanerna (RK dnr: M2022/00276, HaV dnr 764-2022). Uppdraget riktar sig till Svenska 

kraftnät, Försvarsmakten, Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Sjöfartsverket, 

Energimyndigheten, Jordbruksverket och Sveriges geologiska undersökning. 

Energimyndigheten samordnar arbetet med planeringsunderlag och HaV leder 

planeringsprocessen i enlighet med havsplaneringsförordningen. Energimyndigheten ska 

redovisa senast 2023-03-31. Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa senast 2024-12-31. 

 

 Regeringsuppdrag till Energimyndigheten och Havs- och vattenmyndigheten att göra en 

kunskapssammanställning av förutsättningar och möjliga åtgärder för samexistens i områden 

med kommande vindkraftsetablering (RK dnr: N2022/00515, HaV dnr 899-2022). Uppdraget 

genomförs och redovisas gemensamt av uppdragsmyndigheterna senast 2023-02-28. 

 

 Regeringsuppdrag till Havs- och vattenmyndigheten att bland annat utreda hur exklusiv rätt 

till områden inom allmänt vatten och Sveriges ekonomiska zon bör regleras och hur en 

prövning kan regleras för hanteringen av flera samtidiga ansökningar om havsbaserad 

vindkraft avseende samma område. (M2022/00768, HaV dnr 1393-2022). Uppdraget ska 

redovisas senast 2022-11-30. 

 

 Uppdrag i länsstyrelsens regleringsbrev 2021 att med stöd av Riksantikvarieämbetet ta fram 

ett ändamålsenligt planeringsunderlag för kulturmiljöer i den nationella havsplaneringen. 

Havs- och vattenmyndigheten ska vägleda i arbetet, som ska redovisas senast 2024-01-31. 

 

Avgränsningssamrådet är första momentet i den strategiska miljöbedömningen och följs av de 

formella skedena, samråd cirka juni – november 2023 och granskning cirka maj – augusti 2024 
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(Figur 1). I samband med samråd och granskning samt vid leverans till regeringen publiceras 

miljökonsekvensbeskrivning tillsammans med förslag till havsplaner. 

 

Figur 1 - Övergripande tidplan för havsplaneringsprocessen inklusive miljöbedömning. 

 

1.3 Strategisk miljöbedömning av havsplaner 

1.3.1 Formella krav avseende strategisk miljöbedömning av havsplaner 

Enligt miljöbedömningsförordningen antas havsplaner medföra en sådan betydande 

miljöpåverkan som avses i 6 kap. 3 § miljöbalken. Det föreligger därför krav på genomförande av 

strategisk miljöbedömning enligt 6 kap. 1–19 §§ miljöbalken. Arbetet med strategisk 

miljöbedömning dokumenteras i en MKB i form av ett samlat dokument för de tre 

havsplaneområdena.  

Kraven på miljöbedömning av havsplaner utgår också från miljöbalkens portalparagraf enligt 

vilken balken ska tillämpas så att: 

1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas 

av föroreningar eller annan påverkan,  

2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas, 

3. den biologiska mångfalden bevaras, 

4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell och 

samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, och 

5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi 

främjas så att ett kretslopp uppnås. 

Kraven innebär att även sociala och ekonomiska aspekter behöver inkluderas i en bred 

bedömning av effekter. 

1.3.2 Samråd om avgränsning av miljöbedömning 

Avgränsning av MKB ska ske i ett tidigt skede i planeringsprocessen. Syftet med avgränsningen av 

MKB är bland annat att säkerställa att miljöbedömningen fokuserar på de miljöfrågor som har 
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störst relevans för planen i fråga, med en lagom detaljeringsnivå. Havsplanerna är storskaliga 

och strategiska men behöver trots det förhålla sig till de aktuella områdenas specifika karaktärer 

och känslighet. Den strategiska miljöbedömningen kan genom att ge en relevant beskrivning av 

miljöeffekter på plannivå bidra till en mer effektiv process i efterföljande tillståndsprövning av olika 

verksamheter, med dess specifika miljöbedömning. Detta inte minst genom att i den strategiska 

miljöbedömningen analysera kumulativa effekter av olika planförslag, vilket inte är möjligt på 

samma sätt på projektnivå.  

Havsplaneringen och miljöbedömningen ska vara ett stöd till kommunal planering som bör ske på 

en mer detaljerad nivå. Det är viktigt att avgränsningen för den nationella nivån tillämpas så att 

inte väsentliga frågor skjuts vidare till tillståndsprövning på projektnivå och endast behandlas på 

en detaljerad nivå där de övergripande påverkande strukturerna inte belyses. 

MKB ska beskriva och bedöma de betydande direkta, indirekta, kumulativa, kortsiktiga och 

långsiktiga samlade effekterna. Vad som är betydande bedöms från fall till fall utifrån bland annat 

typen och graden av påverkan och platsens värden och känslighet. 

Tyngdpunkten i denna planeringsomgång ligger på att planera för fler områden för 

energiutvinning. Miljöbedömningens avgränsning ska fånga upp effekter kopplade till sådana 

områden, men även andra betydande effekter som de ändrade havsplanerna kan ge upphov till. 

1.3.2.1 Nationellt 

Den myndighet som upprättar eller ändrar en plan ska samråda om MKB:s omfattning och 

detaljeringsgrad (6 kap. 10 § miljöbalken). Havsplanerna är planer på nationell nivå eftersom de 

tillsammans omfattar huvuddelen av Sveriges hav. Avgränsningssamrådet ska ske med de 

kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan 

antas bli berörda av havsplanen (6 kap. 10 § miljöbalken). 

Havs- och vattenmyndigheten ser därför ett allmänt behov av att genomföra ett brett samråd som 

syftar till att ge alla intresserade, inklusive bransch- och intresseorganisationer en möjlighet att ta 

del av underlag och lämna synpunkter.  

1.3.2.2 Vid betydande miljöpåverkan i annat land  

Både Esbo-konventionen med tillhörande protokoll samt direktiv om strategisk miljöbedömning 

(2001/42/EG) reglerar samråd vid gränsöverskridande betydande miljöpåverkan. Dessa har 

genomförts i svensk rätt genom införlivande i 6 kapitlet miljöbalken och miljöbedömnings-

förordningen (2017:966). De generella kraven är att underrätta berörda länder om aktuell 

planering och genomföra samråd när planförslag och MKB finns framtagna.  

Ansvar för samråd gentemot annat land ligger i dag enligt miljöbedömningsförordningen på 

Naturvårdsverket. Havs- och vattenmyndigheten har därför informerat Naturvårdsverket om att 

havsplaneringen bedöms kunna ge upphov till betydande gränsöverskridande påverkan. Havs- 

och vattenmyndigheten kommer att genom Naturvårdsverket underrätta grannländerna (Norge, 

Danmark, Tyskland, Polen, Litauen, Lettland, Estland, Finland och Åland) under hösten 2022. Det 

kommer att finnas möjlighet att lämna synpunkter på avgränsningen av miljöbedömningen.  
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1.4 Terminologi och definitioner 

Användning är ett begrepp för de typer av verksamheter eller intressen som kategoriseras i 

havsplanerna: elöverföring, energiutvinning, utredningsområde energiutvinning, försvar, generell 

användning, kultur, natur, rekreation, sandutvinning, utredningsområde sandutvinning, sjöfart, 

utredningsområde sjöfart och yrkesfiske.  

Belastning är den förändring av fysiska förhållanden som planens genomförande medför (t.ex. 

att ett område tas i anspråk, grumling eller buller). 

Effekt eller påverkan är den förändring i miljön som en belastning medför på en 

ekosystemkomponent (habitat eller enskild flora och fauna). Effekter kan vara direkta eller 

indirekta, kumulativa, positiva eller negativa, lång- eller kortsiktiga och ger upphov till 

konsekvenser. 

Ekosystemansatsen Ekosystemansatsen är en strategi för bevarande av naturvärden, hållbart 

nyttjande och rättvis fördelning av naturresurser och syftar till att ta hänsyn till både miljömässiga 

och sociala sammanhang och en mer integrerad förvaltningsmetodik. Ansatsen inkluderar ett 

antal vägledande principer (Malawiprinciperna1), bland annat principen om att säkerställa att 

användningen av ekosystemen sker inom deras gränser.2  

Ekosystemkomponenter i Symphony (se rubrik 2.4.3) är livsmiljöer, arter eller grupper av djur 

och växter som utgör en del av marina ekosystem. 

Ekosystemtjänster är de produkter och tjänster från naturens ekosystem som bidrar till 

människans välbefinnande och välfärd. Begreppet hjälper att systematisera och överbrygga 

ekologi och samhälle och synliggör att välfungerande ekosystem är viktiga för samhälle, hälsa 

och välfärd. . 

Klimatneutralitet innebär att utsläpp av växthusgaser är nettonoll.  

Konsekvens är effekternas betydelse ur ett miljö- och samhällsperspektiv.  

Miljöaspekter är de aspekter som beskrivs i 6 kap. miljöbalken, med avseende på vilka teman 

miljöbedömningen görs på. 

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är den skriftliga redogörelse där bland annat den 

betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan antas 

medföra ska identifieras, beskrivas och bedömas. 

Strategisk miljöbedömning av planer och program är den process som innehåller vissa 

moment som myndigheter och kommuner ska genomföra när de upprättar eller ändrar vissa 

planer eller program vars genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan (6 kap. 

miljöbalken). 

 

                                                   
1 Principles, <https://www.cbd.int/ecosystem/principles.shtml> 
2 Ecosystem Approach, <https://www.cbd.int/ecosystem/> 
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2 Avgränsning av miljökonsekvensbeskrivningen  

En miljökonsekvensbeskrivning ska enligt 6 kap. 11§ miljöbalken innehålla:  

1. en sammanfattning av planens innehåll, syfte och förhållande till andra planer och program, 

2. en identifiering, beskrivning och bedömning av rimliga alternativ till planen 

3. uppgifter om 

a. miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling om planen inte genomförs, 

b. miljöförhållandena i de områden som kan antas komma att påverkas betydligt, 

c. befintliga miljöproblem som är relevanta för planen eller programmet, särskilt 

miljöproblem som rör skyddade områden eller andra områden av särskild betydelse för 

miljön, och 

d. hur hänsyn tas till relevanta miljökvalitetsmål och andra miljöhänsyn 

4. en identifiering, beskrivning och bedömning av de betydande miljöeffekter som 

genomförandet av planen kan antas medföra, 

5. uppgifter om de åtgärder som planeras för att förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa 

betydande negativa miljöeffekter, 

6. en sammanfattning av de överväganden som har gjorts, vilka skäl som ligger bakom gjorda 

val av olika alternativ och eventuella problem i samband med att uppgifterna sammanställdes, 

7. en redogörelse för de uppföljnings- och miljöövervakningsåtgärder vid genomförande av 

planen, och 

8. en icke-teknisk sammanfattning. 

I detta kapitel beskrivs avgränsning av MKB med avseende på punkterna 2, 3 och 4 samt den del 

av punkt 6 som berör osäkerhet i bedömningen. 

2.1 Alternativavgränsning och avgränsning i tid 

Enligt 6 kap. 11 § punkten 2 miljöbalken ska rimliga alternativ med hänsyn till planens eller 

programmets syfte och geografiska räckvidd identifieras, beskrivas och bedömas. Med ”rimliga 

alternativ” menas olika alternativa sätt att uppnå målen med planen eller programmet (prop. 

2003/04:116). Efter att planen eller programmet har antagits, ska enligt 6 kap. 12 § och 16 § 

miljöbalken skälen till att planen eller programmet har antagits i stället för de alternativ som varit 

föremål för överväganden också redovisas. 

I MKB ska rimliga alternativ med hänsyn till planens eller programmets syfte och geografiska 

räckvidd bedömas. Inom ramen för miljöbedömningen kommer aternativ att hanteras på följande 

sätt: 

 Planförslagets miljöeffekter kommer att bedömas mot ett så kallat nollalternativ. 

Nollalternativet beskriver förhållandena och miljöns sannolika utveckling om planförslaget inte 

genomförs. Nollalternativet utgår ifrån att de havsplaner som regeringen antog i februari 2022 

är fullt utbyggda. Det innebär att miljöbedömningen kommer att visa den skillnad som de 

ändrade planförslagen ger jämfört med de antagna havsplanerna. 

 Miljöeffekterna kommer även att bedömas mot nuläget, som beskriver förhållandena i 

samhället och miljön år 2023.  

 Om det i havsplaneringsarbetet tas fram olika planalternativ, kommer miljöbedömningen att 

redovisa planalternativens miljöeffekter mot nollalternativet. I vissa områden eller för vissa 
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miljöeffekter kan det även vara relevant att bedöma såväl miljöeffekterna i planalternativet 

mot nuläget som de samlade miljöeffekterna i planalternativet och nollalternativet mot 

nuläget. Detta möjliggör en bedömning av de kumulativa effekter som förväntas kunna uppstå 

till följd av den samlade påverkan som de redan antagna havsplanerna och de nya 

planförslagen kan ge upphov till.  

 Om det i havsplaneringsarbetet inte tas fram planalternativ så görs det inom 

miljöbedömningen för att visa effekter av olika vägval vad gäller framtida användningar inför 

havsplaneringens granskningsskede. Sådana alternativ kan bland annat innebära olika 

lokaliseringar för energiutvinningsområden, olika antaganden avseende fiskets bedrivande 

inom vindkraftsparker eller olika antaganden om hänsynsåtgärder inom områden med 

särskild hänsyn till höga natur- och kulturmiljövärden. Miljöeffekterna i dessa av 

miljöbedömningen framtagna planalternativ jämförs med miljöeffekterna i nollalternativet 

respektive nuläget enligt beskrivningen i föregående punkt.  

Referensår för såväl noll- som planalternativen är 2040. Referensåret sattes utifrån antagandet 

om att det dröjer mellan tio till femton innan havsplanen får fullt genomslag, i synnerhet vad gäller 

utbyggnad av havsbaserad vindkraft. Det sattes även med beaktande av den tid som inrättande 

av vissa hänsynsåtgärder antas kunna ta i de områden där planförslaget anger särskild hänsyn 

till höga natur- eller kulturmiljövärden. Miljöbedömningen kommer eventuellt även att belysa 

effekter och konsekvenser från tillämpningen av havsplanerna som uppstår på längre sikt.  
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2.2 Avgränsning i rum 

Havsplanerna omfattar Sveriges ekonomiska zon och de områden som inte ingår i fastigheter i 

svenskt territorialhav från en nautisk mil utanför den baslinje som avses i lagen (2017:1272) om 

Sveriges sjöterritorium och maritima zoner (Figur 2). Miljöbedömningen ska analysera den 

betydande miljöpåverkan som kan uppkomma till följd av havsplanerna, såväl inom som utanför 

havsplaneområdena, inklusive på land.  

Vissa effekter kan komma att 

redovisas på nationell nivå, 

exempelvis ekonomiska 

effekter för de maritima 

sektorerna och effekter för 

människors hälsa och 

befolkning. 

Gränsöverskridande effekter i 

relation till Sveriges 

grannländer redovisas också 

där sådana effekterna bedöms 

vara betydande. Även effekter 

bortom grannregionerna kan 

vara relevanta, exempelvis i 

fråga om effekter på 

migrerande arter eller på 

sjöfart.  

För bedömningen av 

miljöeffekterna har 

havsplaneområden delats in i 

havsområden som i sin tur 

delas i områden (Figur 3). 

Miljöeffekterna redovisas för 

varje havsplaneområde, men 

även mer detaljerade analyser 

på havsområdes- och 

områdesnivå kan bli aktuella 

beroende på de miljöeffekter 

som havsplanerna anses kunna 

föranleda. Effekterna för populationer som är spridda över flera havsplaneområden kommer att 

redovisas på högre nivå, exempelvis på nationell nivå och där det är relevant även i ett 

transnationellt perspektiv. 

Figur 2 - Gränser i det svenska sjöterritoriet. 



103/22 Remiss svar Avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning av ändrade havsplaner - KS2022/1489-2 Remissvar Avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning av ändrade havsplaner : Avgränsningssamråd_miljökonsekvensbeskrivning_ändrade_havsplaner-Remissversion_220708.pdf

 

10 

 

 

Figur 3 - Geografiska bedömningsområden som används i miljöbedömningen 

2.3 Avgränsning i sak – beskrivning av bedömningsgrunder 

Utgångspunkten för avgränsningen i sak av miljöbedömningar är de miljöaspekter som anses 

kunna påverkas av att havsplanerna tillämpas och som räknas upp i 6 kap. 2§ miljöbalken:  

1. befolkning och människors hälsa, 

2. djur- eller växtarter som är skyddade enligt 8 kap., och biologisk mångfald i övrigt, 

3. mark, jord, vatten, luft, klimat, landskap, bebyggelse och kulturmiljö, 

4. hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt, 

5. annan hushållning med material, råvaror och energi, eller 

6. andra delar av miljön. 

Enligt samma paragraf ska miljöbedömningen beakta miljöeffekter som är direkta och indirekta, 

positiva och negativa, tillfälliga och bestående, kumulativa eller enskilda (inte kumulativa), samt 

effekter som uppstår på kort, medellång och lång sikt.  

I efterföljande stycken beskrivs hur ovan nämnda miljöaspekter kommer att tolkas och bedömas 

inom ramen för miljöbedömningen. I nästa rubrik beskrivs bedömningsmetoden för varje 

miljöaspekt på ett övergripande sätt.  

Havsområdet Bottenviken 

Området B143 

Havsplaneområdet Bottniska viken  



103/22 Remiss svar Avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning av ändrade havsplaner - KS2022/1489-2 Remissvar Avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning av ändrade havsplaner : Avgränsningssamråd_miljökonsekvensbeskrivning_ändrade_havsplaner-Remissversion_220708.pdf

 

11 

 

2.3.1 Befolkning och människors hälsa 

Denna miljöaspekt kommer att bedömas i termer av risker för människors hälsa från exponering 

till föroreningar från aktiviteter som havsplanerna vägleder om. Bedömningen avser även att 

beakta mer indirekta effekter på folkhälsa orsakade av förändrade möjligheter till rekreation och 

friluftsliv till följd av havsplanernas vägledning. I bedömningen av dessa två typer av effekter ingår 

en analys av fördelningen av effekterna inom befolkningen, inklusive vid olyckor eller andra 

oförutsägbara omständigheter.  

2.3.2 Skyddade djur- och växtarter enligt 8 kap miljöbalken samt biologisk mångfald i övrigt 

I bedömningen av denna miljöaspekt ingår en analys av havsplanernas effekter på olika marina 

djur- och växtarter. Bedömningen kommer i flera fall att göras på artgrupper i sin helhet, men för 

skyddade eller hotade arter kommer artspecifika bedömningar att göras. Miljöeffekten bedöms i 

termer av konsekvenser för artpopulationernas storlek och distribution. För vissa arter kan andra 

bedömningsgrunder också vara relevanta, så som storleks- och åldersstruktur för fiskarter eller 

täckningsgrad för habitatskapande växter och djur. 

2.3.3 Mark, jord, vatten, luft, klimat, landskap, bebyggelse och kulturmiljö 

Denna miljöaspekt omfattar diverse aspekter som kommer att bedömas delvis separat utifrån 

olika bedömningsgrunder.  

Effekter på mark och jord bedöms utifrån konsekvenserna för bottenmiljöer, vilket innefattar både 

icke-levande (abiotiska) och levande (biotiska) komponenter, så som bottenstrukturer och –

substrat respektive habitatskapande arter. Bedömningen görs utifrån graden av fysisk störning 

och utbredning av olika bottenmiljötyper som förekommer inom bedömningsområdena. 

Miljöaspekten vatten bedöms i termer av konsekvenser för vatten som livsmiljö i utsjön samt kust- 

och övergångsvatten. Bedömningen utgår ifrån fysiska och kemiska förhållanden enligt EU:s 

ramdirektiv för vatten, samt även hydrodynamiska förhållanden enligt havsmiljödirektivet. 

Luft och klimat bedöms i termer av konsekvenser för luftkvalitet av luftföroreningar från marina 

aktiviteter som havsplanerna direkt och indirekt påverkar, respektive konsekvenser för utsläpp av 

växthusgaser. Utsläpp av såväl luftföroreningar som växthusgaser orsakas framför allt av 

förbränningsmotorer i olika fartyg, varav handelsfartyg, fiskefartyg och rekreationsbåtar utgör de 

största antalen. Effekten på klimat kommer även att bedömas i termer av förändrade 

växthusgasutsläpp som utökad havsbaserad förnybar energiutvinning anses kunna föranleda. 

Miljöbedömningen kommer även att beakta förutsättningarna för klimatanpassning i termer av 

både hur tillämpning av havsplanerna påverkar möjligheten till klimatanpassning och hur de 

väntade klimatförändringarna skulle kunna påverka havsplanernas övriga effekter. 

Effekterna på landskap bedöms i termer av konsekvenserna för landskapsbilden i form av visuell 

påverkan från olika punkter i havet och vid kusten samt förslagsvis konsekvenserna för andra 

aspekter som kännetecknar olika landskapens karaktär. Största påverkansfaktorer bedöms vara 

fasta installationer till havs och i mindre grad fartyg, beroende på storlek och antal.  

Miljöaspekten bebyggelse och kulturmiljö bedöms utifrån konsekvenser för kulturmiljöer framför 

allt till följd av ändrad landskapsbild, vilket kopplar an till föregående miljöaspekt. Effekter för 
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bebyggelse bedöms i termer av förändrad infrastruktur och bebyggelse i kustzon till följd av 

förändringar i de maritima aktiviteter som havsplanerna vägleder om.  

2.3.4 Hushållning med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt, samt annan hushållning 

med material, råvaror och energi 

Bedömning av denna miljöaspekt innebär en analys av huruvida den användning av mark, vatten, 

fysisk miljö med mera som havsplanerna vägleder om utgör god hushållning i förhållande till 

naturens bärkraft och nyttan för samhället. Bedömningen kommer att jämföra havsplanernas 

vägledning med andra möjliga användningar enligt exempelvis aktuella riksintressen eller 

sektorsplanering. Den ska grundas på en analys av effekter för miljön samt indirekta effekter för 

olika ekonomiska och sociala aspekter, exempelvis förädlingsvärden, sysselsättning och andra 

effekter för företagen i de sektorer som påverkas av havsplanerna.  

2.3.5 Andra delar av miljön 

Det finns inga ytterligare delar av miljön som ska ingå i miljöbedömningen och som inte omfattas 

av någon av de föregående miljöaspekterna.  

2.4 Metodmässig inriktning 

2.4.1 Ansatsen i korthet 

Miljöbedömningen av havsplaneförslagen omfattar identifiering, beskrivning och bedömning av 

betydande miljöeffekter i enlighet med 6. kap 1 § miljöbalken, kompletterad med en bedömning 

av ekonomiska och sociala effekter som havsplanernas tillämpning anses kunna medföra. Vi 

kommer därför att använda en metodmässig ansats baserad på kaskadmodellen,3 som innehåller 

och överbryggar dessa olika aspekter (Figur 4).  

Ansatsen består av tre huvudsakliga delar. Första delen är miljöbedömningsdelen, inom vilken 

havsplanernas effekter för ekosystemen kommer att uppskattas. Andra delen består av en 

begränsad ekosystemtjänsteanalys där resultaten från första delen ska tolkas i termer av effekter 

på relevanta ekosystemtjänster. De effekter på ekosystemen och ekosystemtjänsterna som 

havsplanernas vägledning bedöms ha orsakat används i ansatsens tredje del till att uppskatta 

ekonomiska och sociala effekter för samhället, med särskilt fokus på de maritima sektorerna. 

                                                   
3 Haines-Young, RH, Potschin, M (2010) The links between biodiversity, ecosystem services and human well-being, Ecosystem 

Ecology: A New Synthesis. Cambridge University Press, (s110–139) 
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Figur 4 - Schematisk bild av kaskadmodellen som ligger till grund för den metodmässiga ansatsen. 

2.4.2 En metod i olika steg  

Första steget i miljöbedömningsmetoden består av att identifiera de miljöaspekter som ska ingå i 

bedömningen. De övergripande kategorierna framgår av 6 kap. 2§ miljöbalken (jmf rubrik 2.3), 

men de behöver specificeras ytterligare i termer av artgrupper respektive enskilda arter, 

habitattyper samt biotiska respektive abiotiska parametrar som anses kunna påverkas av de 

användningar som havsplanerna vägleder om. Valet av miljöaspekter kommer att utgå från de 

ekosystemkomponenter som ingår i Symphony och som utgjorde grunden för miljöbedömningen 

av de senaste havsplaneförslagen år 2019 (Tabell 1). Denna lista kommer att kompletteras dels 

med stöd i andra källor, dels utifrån svar på avgränsningssamrådet. Ett liknande förfarande 

kommer att följas för specificering av övriga miljöaspekter som nämns under rubrik 2.3. 

Bedömning av miljöeffekter 

Bedömning av ekonomiska och sociala effekter 



103/22 Remiss svar Avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning av ändrade havsplaner - KS2022/1489-2 Remissvar Avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning av ändrade havsplaner : Avgränsningssamråd_miljökonsekvensbeskrivning_ändrade_havsplaner-Remissversion_220708.pdf

 

14 

 

 Ekosystemkomponenter i Symphony 

Miljöaspekt Bottniska viken Östersjön Västerhavet 

Planktonsamhällen Pelagiskt plankton Pelagiskt plankton Pelagiskt plankton 

Fisk, inkl. 
lekområden 

Pelagiska arter/Arter i den 
fria vattenmassan: 

Sill, skarpsill, siklöja 
 

Demersala/Bottennära arter: 
Torsk 

 
Vandrande arter: 

Ål 
 

Övrigt: 
Fisklekområden 

Fisk vid flodmynningar 

Pelagiska arter/Arter i den 
fria vattenmassan: 

Sill, skarpsill 
 

Demersala/Bottennära 
arter: 

Torsk 
 

Vandrande arter: 
Ål 
 

Övrigt: 
Fisklekområden 

Fisk vid flodmynningar 

Pelagiska arter/Arter i 
den fria vattenmassan: 

Sill, skarpsill 
 

Demersala/Bottennära 
arter: 

Torsk 
 

Vandrande arter: 
Ål 
 

Övrigt: 
Fisklekområden 

Fisk vid flodmynningar 

Marina däggdjur 
Gråsäl 

Tumlare Östersjö 
Vikaresäl 

Gråsäl 
Knubbsäl 

Tumlare Bälthavet 
Tumlare Östersjö 

Gråsäl 
Knubbsäl 

Tumlare Bälthavet 
Tumlare Nordsjö 

Fågel 
Övervintrande sjöfåglar 

Övervintrande kustfåglar 
Kustfåglar 

Övervintrande sjöfåglar 
Övervintrande kustfåglar 

Kustfåglar 

Övervintrande sjöfåglar 
Övervintrande kustfåglar 

Kustfåglar 

Bottenmiljöer 

 
fotisk: grundare än 

30m 
afotisk: mellan 30 

och 60m djup 
djup: djupare än 60m 

Angiospermer (gömfröiga 
växter) 

Djupt rev 
Grovbotten afotisk 
Grovbotten djup 
Grovbotten fotisk 

Haploopsrev 
Hårdbotten afotisk 
Hårdbotten djup 
Hårdbotten fotisk 

Konstgjort rev 
Kustlinje 

Mjukbotten afotisk 
Mjukbotten djup 
Mjukbotten fotisk 

Musselrev 
Transportbotten afotisk 
Transportbotten djup 
Transportbotten fotisk 

Angiospermer (gömfröiga 
växter) 

Djupt rev 
Grovbotten afotisk 
Grovbotten djup 
Grovbotten fotisk 

Haploopsrev 
Hårdbotten afotisk 
Hårdbotten djup 
Hårdbotten fotisk 

Konstgjort rev 
Kustlinje 

Mjukbotten afotisk 
Mjukbotten djup 
Mjukbotten fotisk 

Musselrev 
Transportbotten afotisk 
Transportbotten djup 
Transportbotten fotisk 

Angiospermer (gömfröiga 
växter) 

Djupt rev 
Grovbotten afotisk 
Grovbotten djup 
Grovbotten fotisk 

Haploopsrev 
Hårdbotten afotisk 
Hårdbotten djup 
Hårdbotten fotisk 

Konstgjort rev 
Kustlinje 

Mjukbotten afotisk 
Mjukbotten djup 
Mjukbotten fotisk 

Musselrev 
Transportbotten afotisk 
Transportbotten djup 
Transportbotten fotisk 

Tabell 1 - Miljöaspekter och ekosystemkomponenter i Symphony. 

  

I bedömningsmetodens andra steg ingår värdering av de olika miljöaspekterna för varje 

geografiskt område. I de flesta fall baseras denna värdering på existerande källor, exempelvis 

kartor över abundans av arter och habitat, eller bedömningar av kulturmiljövärden. För de 

miljöaspekter där tidigare bedömningar inte finns att tillgå kommer värderingen att göras inom 

ramen för miljöbedömningen med stöd av ämnesexperter. I denna process kommer eventuellt 

även bedömningsgrunderna för vissa miljöaspekter att ses över. 

Det tredje steget består av identifiering och skattning av hur de användningar som havsplanerna 

vägleder om påverkar de valda miljöaspekterna. Detta innebär först en kartläggning av varje 

användning i tid och rum utifrån Symphony, andra källor och expertbedömning. Sedan görs en 
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bedömning av hur varje användning påverkar varje miljöaspekt, dels genom Symphony för de 

miljöaspekter som ingår i verktyget (jmf rubrik 2.4.3), dels utifrån existerande studier och i vissa 

fall expertbedömning. Effekterna bedöms i termer av intensitet, geografisk skala och varaktighet, 

enligt de skalor som anges i Tabell 2. 

 

Kriterium Skala 

Intensitet 

Stor positiv (>10 procent lägre effekt) 

Måttlig positiv (6-10 procent lägre effekt) 

Liten positiv (2-5 procent lägre effekt) 

Marginell positiv (0-2 procent lägre effekt)  

Noll (ingen effekt) 

Marginell negativ (0-2 procent högre effekt) 

Liten negativ (2-5 procent högre effekt) 

Måttlig negativ (6-10 procent högre effekt) 

Stor negativ (>10 procent högre effekt) 

Geografisk 

spridning 

Lokal (inom havsområdet)  

Regional (inom havsplaneområdet)  

Nationell (inom svenskt territorium) 

Internationellt (gränsöverskridande) 

Varaktighet 

Kort sikt (upp till 2 år) 

Medellång sikt (mellan 2 och 5 år) 

Lång sikt (längre än 5 år) 

Irreversibel/permanent 

Tabell 2 - Skalor för bedömning av miljöeffekternas intensitet, geografisk spridning och varaktighet. 

 

För de sociala och ekonomiska miljöaspekterna behöver i vissa fall effekterna på 

ekosystemkomponenter först tolkas i termer av påverkan på de ekosystemtjänster som är 

relevanta för de användningar som havsplanerna råder över. I Tabell 3 visas ett förslag på de 

ekosystemtjänster som inledningsvis avses ingå i analysen.  

 

Klass [kod] Kategori Avdelning Grupp Exempel  

Livsmedel från vilda djur 
(både från land och 
vatten) [1.1.1.4]* 

Försörjande Livsmedel Biomassa Produktion av torsk 

Livsmedel från odlade 
vattenväxter och alger 
[1.1.1.5] 

Försörjande Livsmedel Biomassa Produktion av alger 

Livsmedel från odlade 
vattendjur [1.1.1.6] 

Försörjande Livsmedel Biomassa 
Produktion av 
regnbåge, röding, 
musslor, kräfta 

Vilda växter, svampar 
eller alger för energi-
produktion (både 
terrestra och akvatiska) 
[1.3.1.4] 

Försörjande Energi Biomassa 

Produktion av 
trädbiomassa, 
biomassa av 
makroalger 
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Klass [kod] Kategori Avdelning Grupp Exempel  

Erosionskontroll och 
stabilisering av massor 
[2.2.1.1] * 

Reglerande och 
upprätthållande 

Reglering av fysiska, 
kemiska och biologiska 
förhållanden 

Reglering av 
normalflöden och 
extrema händelser 

Erosionskontroll och 
sedimentstabilisering av 
växter (i akvatisk miljö 
även fastsittande djur) 

Upprätt hållande av  
barnkammare och 
uppväxt miljöer [2.2.2.3]* 

Reglerande och 
upprätthållande 

Reglering av fysiska, 
kemiska och biologiska 
förhållanden 

Upprätthållande av 
livscykler, skydd 
av habitat och 
skydd av 
genpooler 

Tillhandahållande av 
bo- och 
häckningsplatser för 
jaktbara viltarter, 
uppväxtplatser för 
fiskyngel (t.ex. grunda 
bottnar) 

Reglering av 
saltvattenskemi genom 
levande processer  
(vattenrening) [2.2.5.2] 

Reglerande och 
upprätthållande 

Reglering av fysiska, 
kemiska och biologiska 
förhållanden 

Vattenförhållanden 

Näringsreglering av 
kantzoner,  
näringsreglering/ 
vattenrening av ålgräs 

Reglering av 
atmosfärens  
kemiska sammansättning  
(Kolbindning) [2.2.6.1] 

Reglerande och 
upprätthållande 

Reglering av fysiska, 
kemiska och biologiska 
förhållanden 

Atmosfärens 
sammansättning 
och förhållanden 

Kolbindning av växter, 
kolbindning av 
växtplankton 

Egenskaper hos levande  
system som möjliggör  
aktiviteter som främjar 
hälsa, återhämtning eller 
välmående genom aktiva 
interaktioner [3.1.1.1] * 

Kulturella 
Direkt interaktion med  
levande system som 
kräver närvaro i miljön 

Fysisk interaktion 
med naturmiljöer 

Tillhandahållande  
av attraktiva  
rekreationsmiljöer 

Egenskaper hos levande  
system som bidrar till 
kulturarv eller historiska 
arv [3.1.2.3] * 

Kulturella 
Direkt interaktion med  
levande system som 
kräver närvaro i miljön 

Intellektuell 
interaktion med 
naturmiljöer 

Organismer och/ eller 
ekologiska funktioner 
som bidrar till 
upprätthållet 
kulturlandskap 

Arter eller levande 
systems egenskaper 
eller funktioner som har 
ettarvs- eler 
existensvärde 
[3.2.2.1/3.2.2.2] 

Kulturella 

Avlägsna, indirekta, 
interaktioner med 
levande system som 
inte kräver närvaro i 
naturmiljöer  

Biotiska 
egeskaper som 
har icke-
användarvärden 

Tillhandahållande  
av hotade arter,  
naturtyper och  
ekosystemprocesser 

Tabell 3 - Förslag på ekosystemtjänster som ska ingå i analysen. Ekosystemtjänster markerade med (*) är prioriterade utifrån 
de miljöeffekter som havsplanerna preliminärt anses kunna medföra. Klassificering enligt Naturvårdsverket (2017), 
Ekosystemtjänstförteckning med inventering av dataunderlag, Rapport 6797. 

 

De av havsplanerna orsakade effekter på ekosystem och ekosystemtjänster bedöms sedan i 

termer av olika effekter för sociala och ekonomiska värden med stöd av ämnesexperter. En 

utgångspunkt för valet av bedömningskriterier är listan som använts i hållbarhetsbedömningen av 

havsplaneförslagen år 2019 (Tabell 4). Denna kommer att kompletteras utifrån andra källor och 

svaren från avgränsningssamrådet. I denna process kommer eventuellt även 

bedömningsgrunderna för vissa ekonomiska och sociala effekter att ses över. 

 



103/22 Remiss svar Avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning av ändrade havsplaner - KS2022/1489-2 Remissvar Avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning av ändrade havsplaner : Avgränsningssamråd_miljökonsekvensbeskrivning_ändrade_havsplaner-Remissversion_220708.pdf

 

17 

 

Dimension Kriterium Indikator 

Ekonomi Förädlingsvärde 
Påverkan på förädlingsvärden, potentiella för den bedömda sektorn 
till följd av vägledning i havsplanen. 

Social Tillgänglighet 
I vilken mån påverkar den bedömda sektorn den upplevda 
tillgängligheten till följd av vägledning i havsplanen. 

Social Hälsa 
I vilken mån påverkar den bedömda sektorn hälsoeffekter kopplat till 
luftföroreningar till följd av vägledning i havsplanen. 

Social Sysselsättning 
I vilken mån påverkar den bedömda sektorn arbetstillfällen till följd 
av vägledning i havsplanen. 

Social Kulturmiljöer 
I vilken mån påverkar den bedömda sektorn kulturmiljöer till följd av 
vägledning i havsplanen. 

Tabell 4 - Kriterier och indikatorer för bedömning av påverkan på ekonomiska och sociala, kulturella miljöaspekter från 
Hållbarhetsbeskrivning av havplaner. Underlag till regeringen, Havs- och vattenmyndigheten (2019), Dnr 3628-2019 

 

I miljöbedömningens fjärde och sista steg ingår att sammanställa resultaten på en mer översiktlig 

nivå och i förhållande till målsättningar i relevanta policyramverk. Detta kan innebära exempelvis 

en samlad bedömning per havsplaneområde av resultat för varje miljöaspekt i 6 kap. 2 § 

miljöbalken, en samlad bedömning per havsplaneområde mot miljökvalitetsnormerna i 

havsmiljöförordningen respektive vattenförvaltningsförordningen och en samlad bedömning för 

alla tre havsplanerna av innebörden för uppfyllelse av Sveriges miljömål och eventuellt även 

andra mål utifrån havsplanernas syfte avseende hållbar utveckling. 

2.4.3 Symphonymetoden  

Symphony är en bedömningsmetod som utvecklats till stöd för den statliga havsplaneringen i 

syfte att på en översiktlig nivå visa hur miljöeffekter skiljer sig mellan olika områden och hur 

planeringen påverkar denna fördelning. Symphony beräknar den kumulativa miljöeffekten ur ett 

rumsligt perspektiv, vilket innebär att varje yta i havet ges ett värde som beskriver hur mycket 

människor påverkar en representation av havsmiljön.  

Resultatet åskådliggörs dels genom kartor över miljöeffekten, så kallade påverkanskartor, dels 

genom tabeller och diagram som åskådliggör vilka sektorer och belastningar som påverkar 

respektive ekosystemkomponent. Inom Symphony kan antaganden om förändrade förhållanden 

göras för att skatta resultaten av scenarier där vissa belastningar ökar eller minskar. På detta sätt 

bidrar Symphony med ett kvantitativt underlag till miljöbedömningen. Kumulativ miljöeffekt tas 

bland annat fram för en beskrivning av nuläge, nollalternativ och planalternativ, samt för specifika 

analyser.  

2.4.4 Osäkerhet i bedömningen  

Miljöbedömningens resultat kan påverkas av osäkerhet på olika nivåer. Brister i kunskapen om 

den marina miljön och hur den påverkas av olika faktorer, inklusive mänskliga aktiviteter är en 

viktig källa till osäkerhet. Särskilt bristfällig är kunskapen om marina ekosystem i utsjön, i 

synnerhet avseende interaktioner mellan ekosystemens olika komponenter. Avancerade modeller 

som beskriver ekosystemen har tagits fram och är i ständig utveckling, men de bygger på 

antaganden och förenklingar som också innebär olika grader av osäkerhet.  
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Det finns förhållandevis bra kunskap om de huvudsakliga mänskliga aktiviteterna i havet, men det 

finns viktiga kunskapsluckor om hur aktiviteterna påverkar enskilda ekosystemkomponenter eller 

ekosystem i sin helhet. De flesta marina områden påverkas idag av ett flertal olika mänskliga 

belastningar, och det är i de flesta fall inte möjligt att särskilja och bedöma påverkan från enskilda 

aktiviteter. Det kan därför vara svårt att identifiera orsakssamband mellan en observerad 

miljöeffekt och en viss mänsklig aktivitet. Av samma anledning finns det också en viss osäkerhet i 

bedömningen av hur förändringar i miljön påverkar sociala och ekonomiska aspekter såsom 

förädlingsvärde eller sysselsättning. 

Osäkerheten ökar vid bedömning av effekter på större aggregeringsnivåer, eftersom antalet olika 

systemkomponenter och interaktioner mellan dem blir större. Bedömningsverktyget Symphony 

ger en representation av dessa orsakssamband, men bygger på ett flertal antaganden och olika 

datamängder som innehåller osäkerheter. Symphonyresultaten kommer därför att behöva 

kompletteras med andra källor för att minska osäkerheten i effektbedömningarna.  

En annan osäkerhetskälla är havsplanernas framtida tillämpning. Havsplanernas vägledning är 

övergripande och specificerar inte hur de olika användningarna kommer att utvecklas. Resultat av 

denna vägledning bestäms i stor grad av hur den tolkas och tillämpas av sektorerna och 

förvaltningen. En rad antaganden kommer att behöva göras om hur privata investeringar, 

tillståndsprocesser och andra beslut som påverkar användning av havet kommer att utvecklas till 

följd av havsplanerna. Sådana antaganden är desto osäkrare ju snabbare teknikutvecklingen är i 

en viss sektor, vilket är fallet med havsbaserad vindkraft.  

I syfte att vara transparent om bedömningsresultatens validitet, kommer MKB att redovisa alla 

antaganden och de specifika osäkerheter som bedöms ha kunnat påverka resultaten. 
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3 Kunskapsbas för miljöbedömningen 

I miljöbedömningen kommer i första hand befintliga data och kunskap att användas. 

Kompletterande undersökningar kan behövas i de fall där det saknas relevant eller uppdaterad 

kunskap för att kunna göra en bra bedömning. I sådana fall kommer Havs- och vatten-

myndigheten att ansvara för beställningen eller framtagandet av den nödvändiga kunskapen, i 

samråd med ämnesexperter vid andra organisationer. I MKB ingår en fullständing redovisning av 

använda källor enligt sedvanlig praxis. 

Miljöbedömningen av havsplaner är en komplex process som berör många olika kunskaps-

områden. Kunskapsbasen kommer nödvändigtvis att spegla denna komplexitet och förväntas 

bland annat omfatta följande typer av kunskapskällor: 

 Symphonydata, i form av kartor över distribution av olika ekosystemkomponenter, intensitet 

av miljöbelastningar orsakade av olika maritima aktiviteter, samt över kumulativ 

miljöpåverkan. 

 Marint miljöövervakningsdata, inklusive i form av kartmaterial. 

 Statistik över olika maritima näringar, inklusive miljömässiga, sociala och ekonomiska 

aspekter. 

 Studier om nuläge och trender avseende miljöstatus och användning av Sveriges och 

grannregionernas marina miljöer. Här ingår särskilda undersökningar, modelleringar och 

naturvärdeskarteringar för specifika arter och habitat, samt maritima aktiviteter och deras 

miljöpåverkan.  

 Expertbedömningar från ämnesexperter inom relevanta ämnen. 
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4 Beroenden av planer, program och andra 

relevanta processer 

En MKB ska innehålla en sammanfattning av planens huvudsakliga syfte och dess förhållande till 

andra relevanta planer och program enligt 6 kap. 11 § miljöbalken. Detta avsnitt avser att 

presentera förhållande till relevanta planer och program utifrån havsplaneringens syfte.  

Havsplanerna ska syfta till en hållbar utveckling och planeringen ska utgå från mål och strategier 

på lokal, regional, nationell och internationell nivå, inklusive EU-nivå. Följande avsnitt inbegriper 

övergripande strategiska dokument avseende hållbar utveckling, kommunal planering och 

miljömål. Strategier och mål avses vara vägledande för regionala och kommunala prioriteringar 

och kommunal översikts- och detaljplanering.  

Det urval av planer, program och andra relevanta processer som presenteras i avsnittet sker 

främst utifrån deras relevans inom aktuellt regeringsuppdrag om identifiering av nya områden för 

energiutvinning i havsplanerna. 

4.1 Riksintressen, styrdokument och fysisk planering 

4.1.1 Riksintressen 

Riksintressen är geografiska områden som har utpekats som nationellt betydelsefulla områden. 

Förslag till havsplan ska vara förenligt med bestämmelser för hushållning med mark- och 

vattenanvändning och vara förenligt med angivna riksintressen enligt nedan:  

 Riksintressen enligt 3 kap. miljöbalken, redovisade av riksintressemyndigheter. 

o Dessa innefattar bland annat riksintresse för yrkesfiske, naturvård och friluftsliv, 

kulturmiljövård, anläggningar för energiproduktion och eldistribution, anläggningar för 

kommunikationer, samt totalförsvarets anläggningar. Riksintressen och respektive 

myndighet anges i 2 § hushållningsförordningen. 

 Riksintressen enligt 4 kap. miljöbalken (anges direkt i lagen) 

o Dessa gäller större områden med stora natur- och kulturvärden samt värden för friluftsliv 

och inkluderar kustområden samt Natura 2000-områden (förtecknas i särskild ordning). 

Havsplanerna ska vara vägledande för användningar av havet och baserade på utpekade 

riksintressen och avvägningar dem emellan.  

4.1.2 Utbyggnad av transmissionnätet 

Under hösten 2021 gavs Svenska kraftnät i uppdrag av regeringen att ta fram en plan för 

utbyggnad av transmissionsnätet i svenskt sjöterritorium. Uppdraget redovisades i juni 2022 och 

innebär, i en första omgång, att sex havsbaserade anslutningspunkter planeras utanför landets 

kuster. De nya anslutningspunkterna ska skapa förutsättningar för att ansluta upp till 40TWh ny 

havsbaserad elproduktion på årsbasis. Anslutningspunkternas geografiska placeringar påverkar 

havsplaneringens vägledande användning om energiutvinning. De sex anslutningspunkterna 
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kommer att placeras utanför Skånes sydkust, respektive Hallandskusten samt i Sydöstra 

Östersjön, Norra Västerhavet, Södra Bottenhavet och Bottenviken. 

4.1.3 Strategier för hållbar utveckling, en svensk maritim strategi, samt EU 

Enligt havsplaneringsförordning ska förslag till havsplan utformas så att planen integrerar 

näringspolitiska, sociala mål och miljömål. I Nationell strategi för regional hållbar utveckling i hela 

landet 2121-2030 redogörs för ett antal nationella strategiska områden och prioriteringar för 

övergripande målsättningar gällande näringspolitiska, sociala och miljömål. Den nationella 

strategin ska vara vägledande för inriktningen av de regionala utvecklingsstrategierna (RUS)4 

samt vara styrande för de statliga medlen för regionalt utvecklingsarbete. Det övergripande målet 

för den svenska näringspolitiken är att hållbart stärka Sveriges konkurrenskraft och skapa 

förutsättningar för ökad sysselsättning och företagande. Den nationella regionala 

utvecklingspolitiken är en del av genomförandet av Agenda 2030 och är nära integrerat med EU:s 

strategiska mål, direktiv och sektorsvisa policies. 

De stora samhällsutmaningar som genomsyrar den nationella strategin för hållbar regional 

utveckling är; miljöproblem och klimatförändring, demografiska förändringar och ökade klyftor 

nationellt och inom EU. I strategin identifieras ett antal strategiska områden som ska ligga till 

grund för genomförande av den regionala utvecklingspolitiken. De strategiska områdena som 

främst bedöms vara relevant för havsplanering är: likvärdiga möjligheter till boende, arbete och 

välfärd i hela landet, vilket innefattar God samhällsplanering där samhällsplaneringen ”främjar en 

samhällsstruktur som bidrar till hållbara livsmiljöer, minskad klimatpåverkan, bevarande av 

biologisk mångfald och ekosystemtjänster i förändrat klimat", samt det strategiska området 

tillgänglighet i hela landet genom digital kommunikation och transporter5.  

Sverige har även en svensk nationell maritim strategi som beslutades av regeringen 2015. 

Strategin innehåller regeringens vision för utveckling av de maritima näringarna: 

Konkurrenskraftiga, innovativa och hållbara maritima näringar som kan bidra till ökad 

sysselsättning, minskad miljöbelastning och en attraktiv livsmiljö. Visionen vilar på tre likställda 

perspektiv: Hav i balans, Konkurrenskraftiga maritima näringar och Attraktiva kustområden. 

Havsplanerna lyfts fram i strategin som ett viktigt instrument för att styra utvecklingen i de 

svenska yttre havsområdena. Strategin omfattar och integrerar flera politikområden, exempelvis 

näringspolitik, politik för regional utveckling, sociala mål, sektorspolitik som rör havet och dess 

användning liksom miljöpolitik. Strategin utgör därigenom ett instrument för att genomföra en 

svensk integrerad havspolitik.  

EU:s så kallade Gröna giv har syfte att ställa om till en modern, resurseffektiv och 

konkurrenskraftig ekonomi. Gröna given innefattar ett antal viljeinriktningar inklusive 

industriomställning för ett klimatneutralt EU 2050. Förutom klimatneutralitet omfattar satsningen 

även insatser vad gäller skydd av människor, djur och växter och livsmiljöer; att företag ska bli 

världsledande inom rena varor och ren teknik; samt bidrag till en rättvis omställning för alla6.  

                                                   
4 <https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2017583-om-regionalt-

tillvaxtarbete_sfs-2017-583> 

5 <https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/skrivelse/2021/03/skr.-202021133/> samt, 

<https://www.regeringen.se/4956ea/contentassets/53af87d3b16b4f5087965691ee5fb922/nationell-strategi-for-hallbar-regional-
utveckling-i-hela-landet-20212030> 

6 <https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sv#documents> 
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Mål om förnybar energiproduktion är baserat på internationella överenskommelser såsom Paris-

avtalet, vilket avspeglar sig i svensk och europeisk energipolitik. Inom EU finns nu även 

föreslagen plan REPowerEU7, för att snabba på omställning inom energisektorn för ett minskat 

importberoende och ökad satsning på förnybar energi och vätgas,. Föreslagen plan innefattar 

bland annat förslag om ändring av direktiv (2018/2001) om främjande av användning av energi 

från förnybara energikällor. Ändringsförslag innefattar bland annat system för utpekande av land- 

och havsområde för energiproduktion, inklusive hantering av miljökonsekvensbedömning, samt 

att anläggningar för produktion av förnybar energi ska antas vara av överordnat allmänt intresse. I 

fall förslaget realiseras kan det påverka både havsplanerings- och miljöbedömningsprocesser. 

I den svenska maritima strategin noteras även betydelsen av EU:s särskilda strategier för de olika 

havsbassängerna. För Sveriges del är EU:s strategi för Östersjöregionen relevant, med dess 

handlingsplan för en hållbar utveckling och genomförande av EU:s gröna giv och Agenda 20308. 

EU:s strategi för Östersjöregionen syftar till att stärka samarbete för att gemensamt hantera 

utmaningar och möjligheter. Strategin har tre övergripande mål Rädda havsmiljön, Länka 

samman regionen och Öka välståndet och ett antal tillhörande delmål. Till strategin hör en 

handlingsplan med sektors- och ämnesspecifika policyområden och åtgärder. Handlingsplanen 

inkluderar policyområden bland annat fysisk planering och havplanering (PA Planning), samt 

policyområde Energi (PA Energy), med åtgärder och målsättning avseende förnybar energi. 

Enligt strategin kräver anpassning till Gröna given och EU:s mål om klimatneutralitet 2050 att 

åtgärder gällande klimatförändringar och främjandet av hållbar utveckling integreras i strategin 

som helhet och i dess samtliga policyområden. Svensk havsplanering är nära integrerat med 

grannlandsarbetet inom policyområdet, dess åtgärder enligt handlingsplan och genomförandet av 

Helcom:s åtgärdsplan för Östersjön (BSAP). 

När det gäller sektorsspecifika strategier med särskild relevans för havsplanering finns klimat och 

energi-, transport-, fiskeri-, friluftslivs- och, säkerhets- och försvarspolitiken med specifika mål 

relevanta för havsplaneringen. Såväl EU:s strategi för blå ekonomi9 som strategi för havsbaserad 

förnybar energi10, samt förslag om uppdaterat direktiv gällande förnybar energi11 verkar för 

genomförande och målsättning för EU:s Gröna giv. 

4.1.4 Regionala utvecklingsstrategier 

Varje region ska enligt förordning (2017:583) om regionalt tillväxtarbete ta fram regionala 

utvecklingsstrategier (RUS). Regionala utvecklingsstrategier avser att ge en samlad bild av hur 

regionen avser utvecklas och utgör regionala perspektiv för genomförande av en hållbar 

utveckling. Med hänsyn till sektorsvisa anspråk och tillgångar är dessa strategier av relevans för 

havsplaneringen. EU:s strategi för Östersjöregionen, den nationella strategin för hållbar 

utveckling, havs- och fiskeriprogrammet liksom kommunala översiktsplaner inklusive för 

havsområden12.ska vara vägledande för inriktningen av de regionala utvecklingsstrategierna. 

Dessa innehåller visioner, mål och långsiktiga prioriteringar för utvecklingen i respektive län. 

                                                   
7 <https://www.regeringen.se/49f1ff/contentassets/6831d5c34e214871b6e01ac488da6521/planen-repowereu-samt-

meddelande-om-el--och-gasmarknaden-202122fpm102> 
8 <https://www.regeringen.se/contentassets/86a578f7a521469e9b6b8c62ac5aa128/maritim-strategi.pdf> 
9 <https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/ocean/blue-economy/sustainable-blue-economy_en> 
10 <https://energy.ec.europa.eu/topics/renewable-energy/eu-strategy-offshore-renewable-energy_en> 
11 <https://energy.ec.europa.eu/topics/renewable-energy/renewable-energy-directive-targets-and-rules/renewable-energy-

directive_en> 
12 <https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2017583-om-regionalt-

tillvaxtarbete_sfs-2017-583> 
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Regionala utvecklingsstrategier ska utarbetas i samverkan med berörda kommuner, regioner 

samt länsstyrelser och andra berörda statliga myndigheter. Strategierna ska förankras väl lokalt 

och regionalt.  

4.1.5 Kommunal och regional översiktsplanering 

Kommunerna ska enligt PBL, plan- och bygglagen (2010:900), ha en översiktsplan för hela 

kommunen, även omfattande det havsområde (inre vatten och territorialhav) som finns inom 

kommunens gränser. Genom havsplaneringsförordningen har kommunerna och staten ett 

överlappande planeringsansvar i större delen av territorialhavet.  

Överlappet innebär att statlig och kommunal planeringsnivå möts inom en geografisk zon i 

territorialhavet. Detta kan innebära att skillnader mellan kommunala och statliga 

planeringsintressen i den överlappande zonen kan uppkomma. Överlappet innebär en utmaning 

för statlig och kommunal planering gällande samverkan och dialog i framtida planering. Genom 

god samverkan mellan stat och kommun kan framtida målkonflikter mellan planeringsnivåerna 

minimeras. Den överlappande zonen kan även innebära att statliga havsplaner kan bidra till att 

utveckla och förstärka kommunernas planering av kustzon och territorialhav.  

För hantering kommunöverskridande frågor såsom infrastruktur, klimat och bostadförsörjning sker 

även regional fysisk planering enligt PBL. Regional planering syftar till att underlätta den 

kommunala planeringen och annan planering. En regionplan ska ge grunddragen för användning 

av mark och vattenområden. Regionplanen är ej bindande men ska vara vägledande för 

översikts-, detaljplaner och områdesbestämmelser. Regional planering ska enligt PBL ske i 

Stockholms och Skånes län. I övriga län är det frivilligt. Även regionplaner har relevans för 

havsplaneringen utifrån dess rumsliga planering, koppling hav och land, exempelvis gällande 

infrastruktur och klimat.  

En kommun kan även styra tillförsel, distribution och användning av energi. Enligt lag (1977:439) 

om kommunal energiplanering ska varje kommun ha en aktuell plan för tillförsel, distribution och 

användning av energi i kommunen. Kommunen ska i sin planering främja hushållning med energi 

samt verka för en säker och tillräcklig energitillförsel13.  

4.2 Miljö- och klimatmål  

4.2.1 Nationella miljömål 

Sveriges miljömålssystem innefattar ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål, samt sex etappmål. 

Generationsmålet är ett övergripande mål för den svenska miljöpolitiken som ska vara 

vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i samhället. Till generationsmålet finns ett antal så 

kallade strecksatser som ska förtydliga målets innebörd och vad miljöpolitiken ska fokusera på. 

De särskilt centrala strecksatserna för havsplaneringen bedöms vara: Ekosystemen har 

återhämtat sig, eller är på väg att återhämta sig, och deras förmåga att långsiktigt generera 

ekosystemtjänster är säkrad. Den biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön bevaras, 

främjas och nyttjas hållbart. Människors hälsa utsätts för minimal negativ miljöpåverkan samtidigt 

                                                   
13 Lagen om kommunal energiplanering, < https://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/lagar-och-krav/lagen-om-

kommunal-energiplanering/> 
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som miljöns positiva inverkan på människors hälsa främjas. Andelen förnybar energi ökar och 

energianvändningen är effektiv med minimal påverkan på miljön.  

Av de 16 svenska miljökvalitetsmålen är det främst Hav i Balans samt levande kust- och 

skärgård, Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö, Ingen övergödning,Ett rikt växt- och djurliv samt 

En god byggd miljö som bedöms vara centrala för havsplaneringen. Målet Hav i balans, samt 

levande kust och skärgård innebär att Västerhavet och Östersjön (inklusive Bottniska viken) ”ska 

ha en långsiktig hållbar produktionsförmåga och att den biologiska mångfalden bevaras. Kust och 

skärgård ska ha en hög grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och 

kulturvärden. Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav kust och skärgård ska bedrivas så 

att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra 

störningar”. Centralt för miljökvalitetsmålet är att åstadkomma ett hållbart nyttjande av havsmiljön 

och dess resurser. Miljökvalitetsmålen beskrivs av ett antal preciseringar. Några preciseringar är 

särskilt relevanta för havsplaneringen. Det gäller exempelvis bevarade av ekosystemtjänster, 

gynnsam bevarandestatus, hotade arter, fungerande grön infrastruktur, värnande av friluftslivet 

och bevarade av kultur- och naturvärden, men även preciseringar om god miljöstatus enligt 

havsmiljöförordningen (2010:1341) och god kemisk- och ekologisk status enligt 

vattenförvaltningsförordningen (2004:660). 

4.2.2 Havs- och vattenmiljö, nationellt, samt EU och regionalt 

Havsmiljöförordningen syftar till att uppnå god miljöstatus i EU:s havsområden och är Sveriges 

implementering av EU:s havsmiljödirektiv. För Sveriges havsområden har Havs- och 

vattenmyndigheten i föreskrift (HVMFS 2012:18) beslutat om vad som kännetecknar god 

miljöstatus och fastställt miljökvalitetsnormer med indikatorer. Myndigheten har även fastställt ett 

miljöövervakningsprogram och ett åtgärdsprogram. Havsplaneringen ska stödja genomförande av 

havsmiljöförvaltningen genom att hänsyn tas till målen om god miljöstatus och genom rumslig 

planering som gynnar god miljöstatus. I det föreslagna åtgärdsprogrammet finns åtgärder där 

havsplaneringen har en betydelsefull roll, som exempelvis åtgärder för att öka områdesskyddet, 

bidra till gynnsam bevarandestatus för arter och habitat och framtagande av vägledningar för 

havsmiljörelaterade miljökonsekvensbeskrivningar.  

Arbeten sker även utifrån regionala överenskommelser, konventionerna och mål om en bättre 

havsmiljö, såsom Helcom (Helsingsforskonventionen), med uppdaterad Aktionsplan för 

Östersjön, samt motsvarande avseende Nordostatlanten, Ospar (Convention for the Protection of 

the Marine Environment of North-East Atlantic).  

Även EU:s ramdirektiv för vatten14 har viss relation till havsplanering utifrån landbaserade 

aktiviteter, vattenresurser och potentiella indirekta påverkans- och nyttjandefaktorer land och hav. 

Direktivet är implementerat i Sverige genom vattenförvaltningsförordningen och har på 

motsvarande sätt mål för miljöstatus sötvatten och kustområdet. Sveriges fem vattenmyndigheter 

beslutar om förvaltningsplaner, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram. 

  

                                                   
14 <https://www.havochvatten.se/planering-forvaltning-och-samverkan/vattenforvaltning/vattendirektivet/vattendirektivet.html> 
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4.2.3 Klimatpolitik nationellt och EU 

År 2017 antog Sverige ett klimatpolitiskt ramverk. Ramverket består av en klimatlag, klimatmål 

och ett klimatpolitiskt råd. Klimatlagen trädde i kraft den 1 januari 2018. Lagen ålägger ett ansvar 

på nuvarande och framtida regeringar att föra en politik som utgår från klimatmålen och att 

regelbundet rapportera om utvecklingen. Sveriges långsiktiga klimatmål innebär att Sverige 

senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter 

uppnå negativa utsläpp. Målet innebär att utsläppen av växthusgaser från svenskt territorium ska 

vara minst 85 procent lägre år 2045 än utsläppen år 1990. De kvarvarande utsläppen ned till noll 

kan uppnås genom så kallade kompletterande åtgärder. För att nå målet får även avskiljning och 

lagring av koldioxid av fossilt ursprung räknas som en åtgärd där rimliga alternativ saknas.15 

Nationellt klimatanpassningsarbete bedöms även vara relevant vad gäller havsplanering. Det 

gäller bland annat arbete för ökad beredskap och risk- och sårbarhetsanalyser utifrån förordning 

(2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete och nationell klimatanpassningsstrategi 

(prop.2017/18:163) utifrån dess prioritering biologiska och ekologiska effekter, men även 

generellt kopplat till förvaltningsområden och praktisk hänsyn inom ramen för exempelvis 

havsplanering.  

EU:s mål om klimatneutralitet 2050 verkar i linje med internationella åtaganden enligt 

Parisavtalet. Genom förordning om en europeisk klimatlag16 ska den politiska ambitionen om att 

uppnå klimatmålen senast 2050 bli en rättslig skyldighet för EU och genom dess antagande 

förbinder sig medlemsländer att minska nettoutsläppen av växthusgaser med 55 procent fram till 

2030. EU:s gröna giv är EU:s strategi för att uppnå dessa mål och genom det så kallade 55 

procent -paketet förväntas detta omsättas i praktiken. Paketet innefattar en uppsättning förslag till 

översyn av klimat-, energi- och transportrelaterad lagstiftning och till nya lagstiftningsinitiativ för 

att anpassa unionsrätten till EU:s klimatmål17.  

EU:s strategi för klimatanpassning18 och dess åtgärder, såsom insamling och utbyte av data och 

kunskap, samt mål om att främja naturbaserade lösningar för att stärka klimatresiliens och 

ekosystem är också av relevans för havsplaneringen. 

4.2.4 Biologisk mångfald och fiske 

Marint områdesskydd19, regionala handlingsplaner för grön infrastruktur20, motverkande av fysisk 

påverkan av vattenmiljön, restaurering, åtgärder för hotade arter, motverkande av invasiva 

främmande arter21 och regleringar inom fiske är delar i Sveriges arbete för att stärka biologiska 

mångfald, motverka klimatförändringar och verka för hållbart nyttjande. De nationella arbetet 

baseras främst på Sveriges genomförande av EU:s art- och habitatdirektiv, EU:s strategi för 

                                                   
15 <https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/klimatomstallningen/sveriges-klimatarbete/sveriges-klimatmal-och-

klimatpolitiska-ramverk> 
16 <https://www.consilium.europa.eu/sv/press/press-releases/2021/05/05/european-climate-law-council-and-parliament-reach-

provisional-agreement> 
17 <https://www.consilium.europa.eu/sv/policies/green-deal/> 
18 <https://www.consilium.europa.eu/sv/press/press-releases/2021/06/10/council-endorses-new-eu-strategy-on-adaptation-to-

climate-change> 
19 <https://www.havochvatten.se/arter-och-livsmiljoer/atgarder-skydd-och-rapportering/skyddade-omraden/marina-skyddade-

omraden/ramverk-for-marint-omradesskydd.html> 
20 <https://www.naturvardsverket.se/gron-infrastruktur> 
21 <https://www.havochvatten.se/download/18.4b6151c116b836ca6984081d/1605262122205/handlingsplan-spridningsvagar-

invasiva-frammande-arter.pdf> 
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biologisk mångfald 203022 och EU:s gemensamma fiskeri23- och jordbrukspolitik24. 

Havsplaneringens roll här handlar om rumslig vägledning och avvägningar såsom exempelvis 

gällande yrkesfiske och skydd av naturvärden.  

År 2020 antog EU-kommissionen en strategi för biologisk mångfald25, samt en strategi för ett 

hållbart livsmedelssystem ”Från jord till bord”.26. Strategin för biologisk mångfald inkluderar en 

långsiktig plan för skydd och återställande av natur och ekosystem, vilket bland annat innebär en 

målsättning om att formellt skydda minst 30 procent av havsområdet. Av dessa 30 procent ska en 

tredjedel vara strikt skyddat till 2030, det vill säga 10 procent av hela havsområdet. 

Biodiversitetstrategin omfattar även åtgärdsområden gällande invasiva främmande arter och 

hotade (rödlistade) arter, samt innefattar att medlemsstaterna ska ta fram nationella åtaganden 

för skydd och återställande. Den 22 juni 2022 presenterade EU-kommissionen, som en del i 

strategiarbetet, ett förslag till förordning om återställande av natur som bland annat omfattar att 

restaurera 20 procent av havet till 2030.  

Kommissionen kommer begära från medlemsstaterna att de före år 2030 säkerställa att det inte 

sker någon försämring i bevarandetrender och bevarandestatus för någon av de livsmiljöer och 

arter som är skyddade enligt fågel- och art- och habitatdirektivet (för marina miljöer även EUNIS). 

Medlemsstaterna måste enligt strategin säkerställa att minst 30 % av alla arter och livsmiljöer 

som för närvarande inte har gynnsam status kommer upp till den kategorin eller uppvisar en 

starkt positiv utveckling.Strategin syftar även till att uppnå synergier med andra initiativ som ingår 

i den EU:s gröna giv, såsom strategin ”Från jord till bord” och utgör EU:s bidrag till internationella 

förhandlingar om globalt arbete för biologisk mångfald och hållbar utveckling.  

Havsplaneringen har en roll stödja genomförandet av dessa direktiv och strategier genom den 

rumsliga vägledning havsplanen ger om användningen av havet. 

 

 

                                                   
22 < https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2020)380&lang=sv> 
23 < https://www.europarl.europa.eu/factsheets/sv/sheet/114/den-gemensamma-fiskeripolitiken-ursprung-och-utveckling> 
24 < https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-glance_sv> 
25 <https://www.naturvardsverket.se/om-miljoarbetet/miljoarbete-i-eu/biologisk-mangfald> 

<https://environment.ec.europa.eu/strategy/biodiversity-strategy-2030_sv> 
26 < https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en> 
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Justeras sign

§ 91/2022

Remissvar Avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning av 
ändrade havsplaner (Dnr KS2022/1489)
Sammanfattning

Havs- och vattenmyndigheten bjuder in till avgränsningssamråd för strategisk 
miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning av ändrade havsplaner. Samrådsperioden 
är 8 juli till 10 oktober 2022.

Avgränsningssamrådet är första momentet i den strategiska miljöbedömningen och följs av 
de
formella skedena, samråd cirka juni – november 2023 och granskning cirka maj – augusti 
2024.

Den 10 februari 2022 beslutade regeringen om Sveriges första havsplaner. Havsplanerna visar 
den mest lämpliga användningen av Sveriges hav och baseras huvudsakligen på förslag som 
tas fram av Havs- och vattenmyndigheten i en flerårig dialogprocess. I samband med beslutet 
om havsplaner gav regeringen i uppdrag till flera myndigheter att verka för att möjliggöra 
för ytterligare 90 TWh havsbaserad elproduktion per år. Nuvarande havsplaner ger 
förutsättningar för ca 60 TWh, varav ca 20–30 TWh bedöms bli aktuella i slutändan. Havs- 
och vattenmyndigheten har därför på regeringens uppdrag inlett en ny havsplaneringprocess 
för att möjliggöra för ytterligare energiproduktion i havet. Senast 24 december 2024 ska 
förslag till ändrade havsplaner inklusive miljökonsekvensbeskrivningar levereras till 
regeringen.

Energimyndigheten samordnar en inledande process där myndigheter tillsammans ska ta 
fram förslag på nya områden för energiutvinning. Förslag till regeringen ska redovisas senast 
31 mars 2023.

Förvaltningens bedömning är att kommunen inte har några kommentarer eller synpunkter 
på avgränsning av Strategisk miljöbedömning avseende Miljökonsekvensbedömning ändrade 
havsplaner enligt bifogat remissvar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Remissvar Avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning av ändrade 
havsplaner
Bilaga Bilaga Remissvar Avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning av ändrade 
havsplaner HaV dnr 02340
Bilaga Missiv Avgränsningssamråd MKB ändrade havsplaner 220708.pdf
Bilaga Avgränsningssamråd_miljökonsekvensbeskrivning_ändrade_havsplaner-
Remissversion_220708.pdf

Förslag till kommunstyrelsen
Kungälvs kommun har inte några kommentarer eller synpunkter på avgränsning av 
Strategisk miljöbedömning avseende Miljökonsekvensbedömning ändrade 
havsplaner enligt bifogat remissvar.
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Expedieras till: havochvatten@havochvatten.se. Märk svaret med dnr 2340-2022.

För kännedom till: Linda Andreasson och Fredric Arpfjord Planering o myndighet
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§ 91/2022

Remissvar Avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning av 
ändrade havsplaner (Dnr KS2022/1489)
Sammanfattning

Havs- och vattenmyndigheten bjuder in till avgränsningssamråd för strategisk 
miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning av ändrade havsplaner. Samrådsperioden 
är 8 juli till 10 oktober 2022.

Avgränsningssamrådet är första momentet i den strategiska miljöbedömningen och följs av 
de
formella skedena, samråd cirka juni – november 2023 och granskning cirka maj – augusti 
2024.

Den 10 februari 2022 beslutade regeringen om Sveriges första havsplaner. Havsplanerna visar 
den mest lämpliga användningen av Sveriges hav och baseras huvudsakligen på förslag som 
tas fram av Havs- och vattenmyndigheten i en flerårig dialogprocess. I samband med beslutet 
om havsplaner gav regeringen i uppdrag till flera myndigheter att verka för att möjliggöra 
för ytterligare 90 TWh havsbaserad elproduktion per år. Nuvarande havsplaner ger 
förutsättningar för ca 60 TWh, varav ca 20–30 TWh bedöms bli aktuella i slutändan. Havs- 
och vattenmyndigheten har därför på regeringens uppdrag inlett en ny havsplaneringprocess 
för att möjliggöra för ytterligare energiproduktion i havet. Senast 24 december 2024 ska 
förslag till ändrade havsplaner inklusive miljökonsekvensbeskrivningar levereras till 
regeringen.

Energimyndigheten samordnar en inledande process där myndigheter tillsammans ska ta 
fram förslag på nya områden för energiutvinning. Förslag till regeringen ska redovisas senast 
31 mars 2023.

Förvaltningens bedömning är att kommunen inte har några kommentarer eller synpunkter 
på avgränsning av Strategisk miljöbedömning avseende Miljökonsekvensbedömning ändrade 
havsplaner enligt bifogat remissvar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Remissvar Avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning av ändrade 
havsplaner
Bilaga Bilaga Remissvar Avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning av ändrade 
havsplaner HaV dnr 02340
Bilaga Missiv Avgränsningssamråd MKB ändrade havsplaner 220708.pdf
Bilaga Avgränsningssamråd_miljökonsekvensbeskrivning_ändrade_havsplaner-
Remissversion_220708.pdf

Förslag till kommunstyrelsen
Kungälvs kommun har inte några kommentarer eller synpunkter på avgränsning av 
Strategisk miljöbedömning avseende Miljökonsekvensbedömning ändrade 
havsplaner enligt bifogat remissvar.
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__________

Expedieras till: havochvatten@havochvatten.se. Märk svaret med dnr 2340-2022.

För kännedom till: Linda Andreasson och Fredric Arpfjord Planering o myndighet
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Svar på motion från Liberalerna om Kungälv kommuns Klimat-
och miljöpris (Dnr KS2021/1934-3)

Sammanfattning

Liberalerna har inkommit med en motion om att införa ett klimat- och miljöpris för företag i Kungälvs
kommun. Motionen behandlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 2 december 2021 och
remitterades till kommunstyrelsen för vidare behandling.

Förvaltningens bedömning är att nuvarande stipendium för hållbar utveckling redan uppfyller syftet
med föreslaget klimat- och miljöpris.

Förvaltningen föreslår att motionen anses besvarad.

Juridisk bedömning

Förslag till beslut har inga juridiska konsekvenser.

Förvaltningens bedömning

Liberalerna har inkommit med en motion om att införa ett klimat- och miljöpris för företag i Kungälvs
kommun. Motionen behandlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 2 december 2021 och
remitterades till kommunstyrelsen för vidare behandling.

I motionen föreslås att kommunen utreder en möjlig utformning av ett Klimat- och miljöpris, bl.a. hur
juryn bör se ut, lämplig prissumma och hur prissumman bör fördelas utifrån de åtgärder som
bedöms mest bidra till ett förbättrat klimat och/eller förbättrad miljö bland de åtgärder som de
deltagande företagen genomfört under aktuell period.

Kungälvs kommun har ett stipendium för hållbar utveckling som delas ut årligen. Stipendiet ska
delas ut till person som är bosatt och/eller verkar i kommunen eller på annat sätt har anknytning till
kommunen. Stipendiet kan även utdelas till företag eller organisationer etc som verkar i kommunen.
Prissumman är för stipendiet för hållbar utveckling är 10 000 kr.

I stadgarna för Kungälvs kommuns stipendium för hållbar utveckling (KS2019/2024) beskrivs att
insatser för en hållbar utveckling kan göras inom bland annat följande områden: naturvård,
biologisk mångfald, friluftsliv, renare luft, vatten och mark, minskade avfallsmängder, källsortering,
effektivare användning av energi, vatten och material, folkbildning inom området samt
miljörelaterade folkhälso- eller sociala insatser.

Förvaltningens bedömning är att nuvarande stipendium för hållbar utveckling redan uppfyller syftet
med föreslaget klimat och miljöpris.

Förvaltningen föreslår att motionen anses besvarad.
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Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Ärendet har koppling till kommunfullmäktiges mål om att underlätta för invånare och företag som vill 
reducera klimatutsläppen. 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Ärendet har koppling till mål 13 i Agenda 2030, Bekämpa klimatförändringarna. 

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Förvaltningens bedömning är att nuvarande stipendium för hållbar utveckling (KS2019/2024) redan 
uppfyller syftet med föreslaget klimat och miljöpris. 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Ett klimat- och miljöpris skulle gynna de företag som tilldelas priset och indirekt påverka miljön och 
klimatet för invånarna i kommunen. Förvaltningens bedömning är dock att nuvarande stipendium 
för hållbar utveckling redan uppfyller det syftet. 

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Förslaget om ett miljö- och klimatpris bedöms öka arbetsbelastningen och kräva administrativa 
resurser.  

Ekonomisk bedömning
För nuvarande stipendium för hållbar utveckling utgår en prissumma på 10 000 kr. I motionen 
anges inte någon prissumma för föreslaget miljö- och klimatpris. 

Förslag till beslut medför inga extra kostnader för kommunen. 

Förslag till beslut
Motionen anses besvarad

Anders Holm Pia Jakobsson
Sektorchef Samhälle och utveckling Ekonomichef

Expedieras till: 

För kännedom till:
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Kungälv kommuns Klimat- och miljöpris

COP26 i Glasgow talar tydligt om för oss att mycket bra har gjorts och görs för att hindra 
Jordens temperaturer att fortsätta att öka och därmed skapa bland annat stora klimat-
förändringar. Klimatförändringar som forskningen visar leder till allt fler och allt kraftfullare 
stormar, störtregn, bränder, översvämningar, torka, vattennivåhöjningar i havet, sjöar och 
floder! Detta leder i sin tur till förstörelse av odlingsmark, livsmedelsbrister, obeboeliga 
områden på grund av översvämningar eller hetta/torka, försurning av haven och havens 
förmåga till reproduktion bland fiskar, skaldjur och växter osv., vilket också redan idag har lett 
till stora folkförflyttningar från drabbade områden till andra länder, däribland Sverige och EU. 

I ett hundraårsperspektiv kan utvecklingen leda till att uppskattningsvis 1 miljard människor 
kraftigt drabbas av konsekvenserna av klimatförändringarna. Alltså att 1 miljard människor inte 
kan bo där de idag bor utan måste förflytta sig till andra mer beboeliga område för att överleva. 
Det är vad klimatforskningen talar om för oss!

Varför har det som händer på COP26 att göra med oss i Kungälvs kommun? Svaret är allt!
Klimatproblemen, liksom ofta miljöproblemen, behöver tas hand om av oss ALLA och det sägs 
tydligt från talarstolarna att vi måste ÖKA TAKTEN I KLIMAT- OCH MILJÖARBETET. Om vi inte 
gör detta så väntar dystopier våra barnbarn och kommande generationer. För att möta 
klimatförändringarna ska vi alltid tänka globalt, planera och genomföra åtgärder lokalt.

Som vald representant för medborgarna i Kungälvs kommun kan vi inte tillåta oss att vara 
pessimistiska. Vi behöver se på problemen så realistiskt som möjligt med hjälp av den 
vetenskap som mänskligheten allt sedan Upplysningstiden har lutat sig mot för kloka beslut.
När vi skaffar oss kunskapen kan vi genomföra åtgärder som skapar hopp om att vi tillsammans 
kommer att lösa de problem som vi står inför.

Vad som är så bra är att det idag redan finns teknik, produkter, system, möjliga 
beteendeförändringar osv som kan leda till ett t.o.m. bättre fungerande samhälle på många 
andra sätt än idag. Vi behöver dock agera på alla nivåer - lokalt, regionalt, nationellt och globalt 
- för att förverkliga detta. Ända till oss som individer behöver förändringar ske och alla kan ju 
göra något. Dock kan ingen göra allt och därför behövs samarbeten äga rum för att skapa den 
förändring som samhället och vi medborgare behöver.

För att vi i Sverige ska vara framgångsrika i att lösa klimat- och miljöproblem är det avgörande 
att både kommuner, regioner, näringslivet, organisationer osv kraftfullt agerar utifrån den 
lagstiftning och rekommendationer som finns antagna.
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En kommun måste också, förutom att utveckla sina verksamheter utifrån ex Agenda 2030. Hur 
framgångsrik kommunen blir beror naturligtvis på den kunskap om de mål som Agenda 2030 
har för de områden som verksamheten verkar inom och därmed påverkar.

Att verka inom den egna organisationen är dock inte tillräckligt för att Kungälvs kommun skall 
uppfylla sitt ansvar för den nödvändiga förändringen avseende klimat och miljö. Kommunen 
måste också ta bort hinder och på andra sätt möjliggöra för näringslivet, föreningslivet, 
medborgarna att kunna agera för att skapa lösningar på klimat- och miljöproblem.

Förutom att möjliggöra en sund utveckling behöver Kungälvs kommun också inspirera de som 
verkar inom kommunens fysiska gränser att skaffa kunskap och utveckla verksamheter som 
leder till minskade klimat- och miljöbelastningar. 

Ett sätt att tydligt markera detta är att lyfta fram företag som utvecklat sin verksamhet på ett 
sätt som kraftfullt bidrar till en minskad klimat- och/eller miljöbelastning. 

Det är helt avgörande med ett stort engagemang från näringslivet för att lyckas med 
omställningen till minskad klimat- och miljöbelastning.

KUNGÄLVS KLIMAT- OCH MILJÖPRIS leder till:
- Att goda exempel kan visas upp för andra företag i kommunen att inspireras av.
- Att attraktiviteten till Kungälv hos företag i kommunen och hos företag som överväger 

att flytta till kommunen ökar.
- Att attraktiviteten till Kungälv hos boende i kommunen och hos personer som överväger 

att flytta till kommunen ökar.
- Att fokuseringen hos företag i Kungälv på att utveckla sitt företag genom att minska 

klimat- och miljöbelastningen ökar.
- Stärker det nödvändiga samarbetet för att ÖKA TAKTEN I KLIMAT- OCH MILJÖARBETET 

mellan kommunen och näringslivet

För att arbeta fram ett förslag bör naturligtvis kommunen samarbeta med näringslivets 
representanter i Kungälv och kanske t.o.m. Västsvenska Handelskammaren som säkert kan 
hänvisa till erfarenheter inom regionen.

Förutom enstaka lokala representanter från näringslivet och politiken bör naturligtvis också 
juryn för priset innehålla personer som har djup kunskap om klimat- och miljöfrågor och som 
kan göra professionella bedömningar av de åtgärder som företagen inkommer med.

Föreslår därför kommunfullmäktige att:

- Kommunen utreder en möjlig utformning av ett Klimat- och miljöpris, bl.a. hur juryn bör 
se ut, lämplig prissumma och hur prissumman bör fördelas utifrån de åtgärder som 
bedöms mest bidra till ett förbättrat klimat och/eller förbättrad miljö bland de åtgärder 
som de deltagande företagen genomfört under aktuell period.

Kungälv
2021-11-10

Pierre Rehnlund, Liberalerna Kungälv
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UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH 
LÄRANDE

Justeras sign

§ 126/2022

Svar på motion från Liberalerna om Kungälv kommuns Klimat- och 
miljöpris (Dnr KS2021/1934)
Sammanfattning
Liberalerna har inkommit med en motion om att införa ett klimat- och miljöpris för företag 
i Kungälvs kommun. Motionen behandlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 2 
december 2021 och remitterades till kommunstyrelsen för vidare behandling.

Förvaltningens bedömning är att nuvarande stipendium för hållbar utveckling redan 
uppfyller syftet med föreslaget klimat- och miljöpris. 

Förvaltningen föreslår att motionen anses besvarad. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Svar på motion från Liberalerna om Kungälv kommuns Klimat- och 
miljöpris
Bilaga Motion - Kungälvs Klimat- och miljöpris

Förslag till Kommunfullmäktige
               Motionen anses besvarad
__________

Expedieras till: 

För kännedom till:
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§ 126/2022

Svar på motion från Liberalerna om Kungälv kommuns Klimat- och 
miljöpris (Dnr KS2021/1934)
Sammanfattning
Liberalerna har inkommit med en motion om att införa ett klimat- och miljöpris för företag 
i Kungälvs kommun. Motionen behandlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 2 
december 2021 och remitterades till kommunstyrelsen för vidare behandling.

Förvaltningens bedömning är att nuvarande stipendium för hållbar utveckling redan 
uppfyller syftet med föreslaget klimat- och miljöpris. 

Förvaltningen föreslår att motionen anses besvarad. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Svar på motion från Liberalerna om Kungälv kommuns Klimat- och 
miljöpris
Bilaga Motion - Kungälvs Klimat- och miljöpris

Förslag till Kommunfullmäktige
               Motionen anses besvarad
__________

Expedieras till: 

För kännedom till:
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Diseröd 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av idrottshall
(Dnr KS2022/0048-12)

Sammanfattning

Diserödsskolan är i behov av kapacitetsökning av sina lokaler. Projektet med att bygga till skolan
ska genomföras i etapper. En av etapperna är att uppföra en ny fullstor idrottshall som ska stå klar
till höstterminen 2024. Antagen investeringsbudget för perioden 2022- 2025 (KS2021-1571)
innehåller en extern finansiering av en idrottshall i Diseröd. Det innebär att en extern byggherre
bygger och hyr ut idrottshallen till kommunen.

En upphandling av hyra av en idrottshall i Diseröd genomfördes under våren 2022 och beslut om
tilldelning fattades av kommunstyrelsen den 22 juni 2022. Anbudet tilldelades till ABCD Bygg AB.
Idrottshallen har en årshyra på 2 628 000 kronor/år. Förslag till marköverlåtelseavtal och
lokalhyresavtal har upprättats med exploatören. Hyresperioden är satt till 15 år och därefter
möjlighet till förlängning med 5 år i taget.

Försäljningen av marken där idrottshallen kommer att byggas kommer generera en intäkt om
1.400.000kr, vilket påverkar kommunens likviditet positivt.

Förvaltningen gör bedömningen att inhyrning av en ny idrottshall i Diseröd innebär att
skolverksamheten får tillgång till moderna och ändamålsenliga lokaler för idrottsundervisning och
idrottsföreningarna får tillgång till mer halltider. Det bedöms ge långsiktiga
planeringsförutsättningar. En inhyrning innebär att kommunen inte behöver investera, förvalta,
underhålla eller reinvestera i byggnaden. Förvaltningen föreslår att upphandlat hyresavtal för
idrottshall samt marköverlåtelse till ABCD Bygg AB beslutas.

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1.  Upprättat förslag till hyresavtal mellan Kungälvs kommun och ABCD Bygg AB
godkänns.

2. Upprättat förslag till marköverlåtelseavtal mellan Kungälvs kommun och ABCD
Bygg AB godkänns.

3. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att
underteckna hyresavtal och marköverlåtelseavtal för idrottshall i Diseröd 1:1, del av.
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Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Upprättat förslag till hyresavtal mellan Kungälvs kommun och ABCD Bygg AB 
godkänns. 

2. Upprättat förslag till marköverlåtelseavtal mellan Kungälvs kommun och ABCD 
Bygg AB godkänns. 

3. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att 
underteckna hyresavtal och marköverlåtelseavtal för idrottshall i Diseröd 1:1, del av.

Juridisk bedömning 
Kommunjurist har gjort nedanstående bedömning.
Upphandlingen av idrottshallen har skett i enlighet med Lag (2016:1145) om offentlig upphandling 
(LoU). Vid upphandlingen fanns bland annat ett typhyresavtal som följer 
rådande hyreslagstiftning samt ett utkast till marköverlåtelseavtal bifogade. Kommunjuristen 
granskade handlingarna innan upphandlingen genomfördes.

Bedömning görs att det inte finns juridiska hinder för att upphandla inhyrning av en idrottshall 
eftersom det bedöms vara en kommunal angelägenhet. Upphandlingen av idrottshallen bedöms 
inte strida mot kommunallagens (2017:725) bestämmelser. 

Den kommunala likställighetsprincipen i 2 kap. 3 § kommunallagen gäller vid
försäljning av kommunal mark och innebär att kommunen ska behandla sina medlemmar
lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Vidare är utgångspunkten enligt 8 §
samma kapitel att stöd till enskilda näringsidkare är förbjudet.

Förvaltningen har inhämtat en värdering av en auktoriserad och oberoende värderingsman
för att säkerställa att försäljningarna sker på marknadsmässiga grunder. Hyran för idrottshallen 
bedöms bli marknadsmässig utifrån idag kända omständigheter och lever därmed upp till
kraven i kommunallagens andra kapitel samt EU:s statsstödsregler.

Förvaltningens bedömning
Bakgrund
I enlighet med lokalförsörjningsplan 2022- 2025 (bilaga till budget KS2021-1571) är
Diserödsskolan i behov av kapacitetsökning med både fler lärosalar och större matsal samt
kök. Samtidigt planeras omställning och renovering av delar av de befintliga byggnaderna på
skolområdet. Projektet ska genomföras i etapper under pågående skolverksamhet.
För att tillgodose skolans behov är en etapp i projektet med Diserödsskolan att riva den befintliga 
lilla idrottssalen på skolgården och uppföra en ny fullstor idrottshall i Diseröd. Den gamla 
idrottssalen är i sämre skick och står på en plats där mer friyta på skolgården kan skapas för 
eleverna. 

I detaljplanen som har tagits fram för Diseröds centrum ges det möjlighet för byggnation av
en fullstor idrottshall. Byggrätten för idrottshallen ligger i nära anslutning nedanför
Diserödsskolan och kommer att kunna nyttjas av skolan under dagtid för att på kvällar och
helger kunna nyttjas av idrottsföreningarna i kommunen. Idrottshallen planeras bli delbar så
att flera lektioner kan pågå samtidigt. Nedan visas illustration av Diseröds centrum som togs
fram i samband med detaljplanearbetet. Idrottshallen är placerad mellan förskolan och
centrumfastigheten, nedanför skolan.
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Antagen investeringsbudget för perioden 2022- 2025 (KS2021-1571) innehåller en extern
finansiering av en idrottshall i Diseröd. Det innebär att en extern byggherre bygger och hyr
ut idrottshallen till kommunen, liknande den idrottshall som uppförts av extern byggherre i Kärna 
och tagits i kommunal drift inför höstterminen 2022.

En upphandling av en idrottshall i Diseröd genomfördes under våren 2022 och beslut om tilldelning 
fattades av kommunstyrelsen den 22 juni 2022. Det innebär att en byggnation av en idrottshall kan 
starta så att den enligt det identifierade behovet kan stå klar till höstterminen 2024. Det möjliggör 
vidare för en om- och tillbyggnad av Diserödsskolan i enlighet med planerad etapputbyggnad.
Ett utkast till marköverlåtelseavtal, ett utkast till hyresavtal samt en beskrivning av vad idrottshallen 
måste innehålla utgjorde underlagen vid upphandlingen av inhyrning i idrottshall i Diseröd. 

Anbudet som tilldelades har en årshyra på 2 628 000 kronor/år. Byggherren som tilldelades var 
ABCD Bygg AB. ABCD bygg är byggföretag som verkat i Göteborgsregionen sedan 1991.Företaget 
har 35 anställda och har lång erfarenhet av byggnationer av skolor, förskolor, boenden och 
verksamhetslokaler. Det företag som kommer att förvalta byggnaden heter Tuvebacken 
Förvaltnings AB. Det är ett Göteborgsbaserat fastighetsbolag som erbjuder lokaler för offentliga och 
privata aktörer. Tuvebackens senaste projekt är en padelhall.

Fasadritning (ABCD Bygg AB)

Förvaltningens bedömning
Byggnaden innehåller en fullstor idrottshall, dvs 20 x40 m, omklädning, förråd, två teorisalar med 
tillhörande grupprum samt personalrum för att lösa behov av mer undervisningsyta för 
Diserödsskolan. Teorisalarna konstrueras så att de kan göras om till en större sammanhängande 
lokal och förslagsvis nyttjas som bibliotek, för föreningsaktiviteter, kulturyttringar eller andra 
lokalbehov om inte skolan behöver teorisalarna i framtiden. Hallen kommer att hyras in av 
kommunen som sedan driver idrottshallen i kommunal regi. Idrottshallen kommer att användas av 
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Bildning och lärande för undervisning dagtid och föreningslivet kommer att kunna boka den kvällar 
och helger. Taxan för föreningarna blir samma taxor som är beslutade av kommunfullmäktige för 
övriga idrottshallar i kommunen.

Idrottshallen ska stå klar till höstterminen 2024. Platsens geotekniska förutsättningar är 
komplicerade och gällande detaljplan på platsen ställer krav på utformning och gestaltning. Hänsyn 
är taget till detta i tidplanen.

Ritningar över lokalen (ABCD Bygg AB)
Hyresperioden är satt till 15 år med möjlighet till förlängning med 5 år i taget därefter.
Kommunen ansvarar enligt hyresavtalet för till exempel byte av glödlampor, invändigt underhåll av 
ytskikt på tak, väggar och golv, inventarier, eventuellt inbrottslarm, skyltar för verksamheten, 
sophämtning, snöskottning, mm. Dessa kostnader är hyresgästens ansvar i de allra flesta 
hyresavtal för verksamhetslokaler då det ofta rör som om verksamhetsspecifika behov. Vid 
inhyrning från extern hyresvärd läggs ett internt påslag på hyran från sektor Samhälle och 
utveckling till Bildning och Lärande för dessa interna kostnader eftersom sektorn administrerar och 
hantera ovanstående verksamhetsspecifika behov.

Marköverlåtelseavtalet.
Förslag till marköverlåtelseavtal har upprättats med exploatören. Marköverlåtelseavtalet reglerar 
köpeskilling, marköverlåtelse, fastighetsrättsliga frågor med mera. Villkoren är i enlighet med det 
utkast som bifogades vid upphandlingen. Avtalet reglerar uppförandet av idrottshall. Enligt 
marköverlåtelseavtalet har kommunen rätt att häva köpet och tillhörande hyresavtal om exploatören 
inte erhållit beslut om beviljat bygglov som senast 2023-05-01. Om kommunen nyttjar sin rätt att 
häva köpet är 10 procent av köpeskillingen förfallen. Ingen av parterna har rätt till skadestånd med 
anledning av en sådan hävning.

Kommunen äger också rätt att kräva vite per påbörjat kvartal om idrottshallen inte är slutbesiktigad 
och inflyttningsklar den 1 juli 2024. Vitet är inte tidsbegränsat.

Inom området finns markföroreningar. Kommunen står för den faktiska kostnaden utan 
entreprenörpåslag för sanering av markföroreningar till aktuell markanvändning. I det fall kostnaden 
för saneringen enligt kommunens bedömning visar sig stå i orimlig proportion till projektets intäkter 
för kommunen har kommunen rätt att häva markköpet. Om Kommunen nyttjar sin rätt att häva 
köpet ska erlagd köpeskilling återbetalas. Ingen av parterna har rätt till skadestånd med anledning 
av en sådan hävning.
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I det fall att exploatören önskar sälja idrottshallen ska kommunen ha förköpsrätt. Kommunens 
förköpsrätt innebär att exploatören endast har rätt att sälja idrottshallen till en tredje part om 
exploatören har erbjudit kommunen att förvärva idrottshallen, samt att kommunen tackar nej till att 
förvärva idrottshallen. En oberoende värdering ska därefter tas fram och bekostas av exploatören 
som kommunen får ta ställning till. Om värderingen inte godkänns av någon av parterna får 
ytterligare en oberoende värdering genomföras. Marknadsvärdet ska därefter baseras på ett snitt 
av de genomförda värderingarna. Förköpsrätten ska gälla 15 år från färdigställandet av 
idrottshallen, färdigställandet räknas från det att slutbesked erhållits.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Det strategiska målet (nr.1) att ge goda förutsättningar för livslångt lärande är av relevans i
detta ärende. Byggnationen av en idrottshall bidrar till en god idrottsundervisning i enlighet
med läroplanen och har kapacitet när kommunen växer och elevtalen ökar. En ny
idrottshall uppfyller också kraven på tillgänglighet för eleverna.
Även det strategiska målet (nr. 3) att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla – oavsett ålder
och funktionsvariation samt resultatmål 8 att fler barn och unga och äldre, inklusive de med
funktionsvariation, deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv är av relevans i detta
ärende. Idrottshallen kommer ge utökade möjligheter för alla invånare att aktivt röra sig
genom att ta del av de aktiviteter som kommer att bedrivas där.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Ärendet bedöms bidra till miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet då möjlighet ges att
ersätta gamla idrottssalen i Diseröd med en ny fullstor idrottshall som kommer nyttjas på ett
tillfredsställande sätt i många år framöver. En placering i centrala Diseröd förväntas bidra till att fler 
Diserödsbor kan ta sig till sin idrottsutövning eller föreningsaktivitet via gång, cykel och 
kollektivtrafik än vad de gör idag då en fullstor idrottshall saknas i serviceorten Diseröd. Då det 
kommer att finnas trygga och säkra gång och cykelvägar till området möjliggörs det för idrottshallen 
att kunna bli ett nav för fritidsaktiviteter och på så vis förväntas bidra till social hållbarhet. Den 
gamla idrottssalen är i ett sämre skick och saknar kapacitet för fler elever, både nu och i framtiden.
En ny idrottshall innebär en modern byggnad vilket underlättar drift och verksamhetsutövning med 
hög tillgänglighet.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Ärendet har bedömts utifrån investeringsbudget (KS2021-1571) och är i enlighet med
lokalförsörjningsplanen för behoven i skolverksamhet och föreningslivet i Diseröd.
I Enlighet med Policy för fastigheter och exploatering, (KS2019/1444) ”ska lokalförsörjningen för de 
kommunala verksamheterna handla om en låg driftkostnad över tid och långsiktiga 
planeringsförutsättningar. Driftformer och ägandeformer som stödjer detta ska eftersträvas. Det 
innebär att verksamhetsbehov kan lösas genom egen verksamhet i inhyrd lokal eller egen 
verksamhet i egenägd lokal. ”
Policyn anger att utifrån verksamhetens förutsättningar och behov ska olika alternativ prövas.
Grundläggande är att kommunen ska eftersträva låga totala driftkostnader.
Ändamålsenliga och lokaleffektiva verksamhetslokaler som möter verksamhetens behov och
lagstadgade åtaganden är ett medel för att sänka den totala driftkostnaden. Bedömning görs att en 
idrottshall i Diseröd kommer att möta verksamhetens behov och ge långsiktiga 
planeringsförutsättningar.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Att kommunen får ytterligare en fullstor idrottshall bedöms bidra till nytta för
medborgarna. Idrottshallen blir ett viktigt tillskott till såväl skolidrotten i Diseröd, som för
föreningslivet som bidrar till barn-och ungdomars fritidssysselsättning. Utifrån barnperspektivet 
innebär det att barn och unga erbjuds möjlighet till rörelse och en aktiv fritid. Tilläggas kan att även 
övriga medborgare, gamla som unga, får fler lokaler att utöva idrott och föreningsverksamhet i.
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Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Arbetsmiljön i den befintliga idrottssalen är bristfällig, ventilationen är undermålig,
byggnaden är i dåligt skick och skolan är i behov av en större idrottshall som har kapacitet
när elevantalet ökar. En ny idrottshall bedöms förbättra arbetsmiljöförhållandena avsevärt.
Åtgärden att bygga idrottshallen kräver ingen förändring i personella resurser. 

Ekonomisk bedömning
Marköverlåtelseavtalet ger en förväntad intäkt i enlighet med tidigare kalkyler som gjorts vid 
exploatering av Diseröds centrum i samband med detaljplanen. Kalkylerna baseras på värdering 
som är gjord av oberoende auktoriserad värderare. Försäljningen av marken där idrottshallen 
kommer att byggas kommer generera en intäkt om 1.400.000kr, vilket påverkar kommunen likviditet 
positivt. En moderbolagsborgen har tecknats som säkerhet på 1 000 000 kronor, moderbolag är 
3steget AB.

Kungälvs kommun erbjuds hyra idrottshallen i Diseröd till en årlig kostnad om 2 628 000 kronor. 
Hyresavtalet innehåller en indexklausul, vilket innebär att hyran kommer att indexregleras under 
hyresperioden. Detta är enligt gängse normer vid reglering av långa hyresavtal.

Vid inhyrning från extern hyresvärd läggs ett internt påslag på hyran från sektor Samhälle och 
utveckling till sektor Bildning och Lärande för interna kostnader för administration och viss skötsel 
och verksamhetsspecifika behov i lokalerna. Det interna påslaget för hyran beräknas till 265 kr per 
kvadratmeter och år. Påslaget avser inte all fastighetsskötsel i lokalerna utan endast det som 
kommunen som hyresgäst åtagit sig i hyresavtalets gränsdragningslista. Exempel på skötsel kan 
vara snöröjning, invändiga ytskikt (t ex målning vägg), drift av inbrottslarm, sophämtning mm.

Förslagets förankring i investerings-och driftprogrammet
Kostnaden för framtida hyra och verksamhetsdrift för en ny idrottshall i Diseröd finns upptagen i 
antaget investerings-och driftprogram för 2022-2025 (KS2021/1571). Där sammanfattas alla 
simulerade driftkostnadskonsekvenser av kommunala investeringar och inhyrningar inom perioden 
2022-2025. Det innebär att driftkostnaden för såväl hyra till hyresvärden som verksamhetsdrift för 
kommunal drift finns med i volymberäkningarna för det år som idrottshallen tas i drift.
I antagen investeringsbudget 2022- 2025 (KS2021-1571) finns inte utrymme inom ram för 
kommunen att bygga i en ny idrottshall i Diseröd i kommunal regi. En uppskattad kostnad för att 
bygga hallen i kommunal regi är ca 50-55 mkr. En inhyrning med en hållbar nivå på hyran möjliggör 
att tillgodose det behov som finns av en fullstor idrottshall i Diseröd för skola och föreningsliv utan 
att kommunen gör en investering. 

Påverkan på soliditeten
Hyresavtalet avseende ny idrottshall i Diseröd kommer att hanteras redovisningstekniskt på samma 
sätt som kommunens övriga hyresavtal av liknande karaktär. Ett arbete pågår med klassificering av 
kommunens befintliga hyresavtal och klassificering planeras att införas till T2 2022. Tillträdet till 
idrottshallen planeras till sommaren 2024 och det är först då som redovisning av hyran blir aktuell. 
Vid ett teoretiskt antagande om att hyresavtalet för idrottshallen skulle komma att klassas som 
finansiell leasing och tillträdet skulle ha varit aktuellt under 2022, så hade balansräkningens 
omfattning ökat med ca 50-55 mkr på både tillgångs-och skuldsidan, samt att kommunens soliditet 
hade minskat med cirka 0,3 procentenheter. 

Soliditet är ett nyckeltal som anger hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget 
kapital. Det är även ett mått på den långsiktiga betalningsförmågan. Soliditeten kan öka om 
kommunen genererar goda resultat och/eller amorterar. Den minskar vid negativa resultat och/eller 
ökad skuldsättning. Finansiell leasing innebär en form av skuldsättning som tas upp på 
balansräkningen- på både skuld och tillgångssidan. Tillgången består i hyreskontraktet och 
rättigheten att nyttja lokalen under hyresperioden, skulden består i betalningsåtagandet till 
hyresvärden.
Jämförelse med andra idrottshallar
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En jämförelse med liknande hyresobjekt har gjorts. Hyreskostnaden för idrottshallen som 
handlades upp i Kärna, och som stod färdig till höstterminen 2022, uppgår till 1 580 000 kr/år. Det 
är en fullstor idrottshall med omklädningsrum. Bruttoarean för Kärnas idrottshall är 1568 kvm, vilket 
ger en hyra 1007 kr/år/kvm BTA. Kärna idrottshall saknar teorisalar och är byggd på en plats som 
har mindre komplicerade markförhållanden och lägre krav i detaljplanen.

Idrottshallen i Diseröd får en högre hyreskostnad/år då den har en större yta på grund av att den 
innehåller fler funktioner, såsom två teorisalar, grupprum och personalrum, samt att 
markförhållandena är mer komplicerade och detaljplanen ställer högre utformningskrav. 
Detaljplanen anger att en tredjedel av fasaden ska bestå av fönsterpartier ut mot torgytan och delar 
av idrottshallens fasad måste bestå av trä. Markens beskaffenhet, dvs geotekniska förutsättningar, 
är väsentligt sämre i Diseröd än i Kärna. Det medför en högre byggkostnad. Därutöver påverkar 
stigande materialpriser hyreskostnaden. Bruttoarean för Diseröds idrottshall är 2042 kvm, vilket ger 
en hyra på 1287 kr/år/kvm BTA. Den externa byggherren ABCD Bygg AB som tilldelats 
byggnationen är en erfaren byggare som bedöms kunna hantera de förutsättningar som råder på 
platsen. Företaget har tidigare erfarenheter av att bygga i Diseröd.

En jämförelse med en egenägd fullstor idrottshall som kommunen uppfört i egen regi har också 
gjorts. Sparråshallen innehåller en idrottshall med omklädningsutrymmen som lokaler för 
undervisning. Hallarna som jämförts är därmed inte exakt lika till sitt innehåll. Jämförelsen har gjorts 
med Sparråshallen eftersom det är den senaste idrottshall som kommunen uppfört i egen regi. 
Kostnaden för Sparråshallen som uppförts är 2 200 014 kr/år, siffran innefattar även driftkostnader. 
Uppräkning av byggkostnader, driftkostnader (exklusive löneutveckling) för entreprenadprisindex 
2020, ger en hyreskostnad på 1 162 kr/år. Bruttoarean för Sparråshallen är 2 052 kvm. I 
Sparråshallen ingår utöver idrottshallen även lektionssalar. Därutöver har kostnader för 
Sparråshallen tillkommit på grund av grundvattenproblematik som förstört golvet. 

Hyra eller äga
Skulle kommunen välja att bygga en idrottshall i egen regi krävs det att personella interna och 
externa resurser allokeras till projektet. Väljer kommunen att bygga i egen regi finns det inte längre 
tillgång till byggherrens kompetens inom byggnationer. Det kommer att krävas en omprioritering i 
personella resurser för redan planerade och pågående byggprojekt samt en omprioritering i 
investerings-och driftprogrammet.

När kommunen bygger i egen regi blir uppförandet i regel alltid mer kostsamt än om en privat 
byggherre genomför projektet. Vid jämförelse mellan kommunens genomsnittliga byggkostnader 
och privata byggherrars kostnader i andra genomförda projekt framgår att kommunens 
byggnationer ofta blir ca 20-30% dyrare. Enligt nyckeltalskalkyl för en idrottshall i Diseröd med 
rådande markförutsättningar och krav i detaljplanen hamnar byggkostnaden för en kommunal 
byggnation på ca 50-55 mkr. En del av förklaringen kan vara att privata byggherrar bygger hela 
tiden medan kommunen bygger mer sällan. Det interna referensobjekt som finns är Sparråshallen 
som är det senaste objekt kommunen uppförde. Den hallen har bättre geotekniska förutsättningar 
än Diserödshallen men har utmaningar med grundvattennivåerna, vilket inneburit stora skador i 
hallen och behov av nyinvesteringar kort efter den togs i bruk. Vid en inhyrning får den externa 
byggherren vara med och bära den risken och anpassa byggnationen efter förutsättningarna.

Nedan har Kommuninvests simuleringsverktyg för jämförelse mellan eget ägande och inhyrning 
använts. Jämförelsen bygger på ett antal antaganden på genomsnittlig inflation, kommunens kalkyl 
för byggnation i egen regi, hyresvärdens uppskattade byggkalkyl och hyresnivåer, hyrestid, 
driftkostnader, diskonteringsränta, självfinansieringsgrad mm.  
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Simulering hyra vs äga

Om kommunen bygger och förvaltar i egen regi är det initialt mindre kostsamt än att hyra. År 15 
träder de första reinvesteringarna/mer omfattande underhållet in och kostnaden för ägd byggnad 
ökar något igen. Runt år 20 ökar reinvesteringarna igen, likaså runt år 25. Den markanta 
förändringen i kostnad för ägd byggnad sker runt år 30 när ett omfattande 
underhålls/reinvesteringsbehov inträder. Simuleringen visar att det över tid kostar mer att hyra 
byggnaden än att äga själv men när de stora underhållsbehoven inträder efter år 25 är det 
hyresvärden som får stå för reinvesteringen. Om kommunen själv äger byggnaden ska kommunen 
själv reinvestera vid den tidpunkten. 

Vid bedömning om att äga eller hyra behöver driftperspektivet vägas in. Tabellen ovan baseras på 
ett optimalt förvaltande av byggnaden och att underhåll/reinvesteringar görs helt enligt plan. 
Kompetenser inom fastighetsteknik och annan teknisk förvaltning är eftertraktade på marknaden 
och tjänsterna är svårrekryterade. Även en ny byggnad kräver resurser och rätt kompetens för att 
bibehålla sitt värde. När kommunen växer och beståndet av lokaler ökar måste 
förvaltningskostnaderna hållas på rimliga nivåer i förhållande till antal kvadratmeter. Kommunen har 
ett relativt stort bestånd av äldre byggnader och dessa kräver en högre grad av skötsel och 
underhåll. När nya stora objekt tillförs krävs en effektivare och ibland större organisation. Risk finns 
att den tillsyn, skötsel och underhåll som krävs inte hinner utföras på den nivå som behövs för att 
bibehålla byggnadens värde om organisationen saknar kapacitet. Vid en inhyrning tar den externa 
hyresvärden ansvar för stora delar av skötsel, underhåll och reinvesteringar. Det ligger i 
hyresvärdens intresse att bibehålla byggnadens värde över tid.

I Enlighet med Policy för fastigheter och exploatering, KS2019/1444 ”ska lokalförsörjningen för de 
kommunala verksamheterna handla om en låg driftkostnad över tid och långsiktiga 
planeringsförutsättningar. Driftformer och ägandeformer som stödjer detta ska eftersträvas. Det 
innebär att verksamhetsbehov kan lösas genom egen verksamhet i inhyrd lokal eller egen 
verksamhet i egenägd lokal…”.

Förvaltningen gör bedömningen att inhyrning av en ny idrottshall i Diseröd innebär att 
skolverksamheten får tillgång till moderna och ändamålsenliga lokaler för idrottsundervisning och 
idrottsföreningarna får tillgång till fler halltider. Simuleringar visar att hyreskostnaden över tid är 
högre än att bygga och äga i egen regi. En inhyrning innebär dock att kommunen inte behöver 
investera, förvalta, underhålla eller reinvestera i byggnaden. Förvaltningen föreslår att upphandlat 
hyresavtal för idrottshall samt marköverlåtelse till ABCD Bygg AB beslutas.
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Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Upprättat förslag till hyresavtal mellan Kungälvs kommun och ABCD Bygg AB 
godkänns. 

2. Upprättat förslag till marköverlåtelseavtal mellan Kungälvs kommun och ABCD 
Bygg AB godkänns. 

3. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att 
underteckna hyresavtal och marköverlåtelseavtal för idrottshall i Diseröd 1:1, del av.

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Upprättat förslag till hyresavtal mellan Kungälvs kommun och ABCD Bygg AB 
godkänns. 

2. Upprättat förslag till marköverlåtelseavtal mellan Kungälvs kommun och ABCD 
Bygg AB godkänns. 

3. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att 
underteckna hyresavtal och marköverlåtelseavtal för idrottshall i Diseröd 1:1, del av.

Anders Holm Pia Jakobsson
Sektorchef samhälle och utveckling Ekonomichef

Expedieras till: Håkan Wallentin, Rickard Holmgren

För kännedom till: 
Åsa Berglie, Linda 
Lilja Pedersen, Carl 
Adiels, Frida 
Källberg
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1. Hyresvärd Namn:

Diseröd Idrottshall, (upphandling)
Personnr/orgnr:

2. Hyresgäst Namn:

Kungälvs kommun
Personnr/orgnr:

212000-1371

Aviseringsadress:

Kungälvs Kommun, 442 81 Kungälv

3. Lokalens adress
m.m

Kommun: Fastighetsbeteckning:

Gata: Trappor/hus: Lokalens nr:

4. Lokalens
användning

Lokalen med tillhörande utrymmen hyrs ut för att användas till

Idrottshall 

 Användningsändamålet har närmare angetts i bifogad specifikation. Bilaga: 

5. Hyrestid Från och med den:

2024-07-01
Till och med den:

2039-06-30

6. Uppsägningstid/
Förlängningstid

Uppsägning av detta kontrakt ska ske skriftligen minst 9  månader före den avtalade hyrestidens utgång. 

I annat fall är kontraktet för varje gång förlängt med  5  år   månader 

7. Lokalens skick Lokalen hyrs ut i befintligt skick.

 En beskrivning av lokalens skick vid detta kontrakts tecknande samt uppgift om vem som på tillträdesdagen i
förekommande fall ska ha ombesörjt och bekostat dels åtgärdandet av brister, dels överenskomna ändringar framgår
av bifogat besiktnings- och åtgärdsprotokoll.

Bilaga: 

8. Lokalens storlek
och omfattning

Areatyp Plan ca m 2 Areatyp Plan ca m 2

BTA 1 1 700

Om i kontraktet angiven area avviker från faktisk area medför avvikelsen inte rätt för hyresgästen till återbetalning eller sänkning av hyran
respektive hyresvärden rätt till högre hyra.

 Omfattningen av den förhyrda lokalen framgår av bifogade ritning(ar). Bilaga: 

 Tillfart för bil för i-
och urlastning

 Plats för
skylt

 Plats för skyltskåp/
automat

 Parkeringsplats(er) 

för  bil(ar)

 Garageplats(er) 

för  bil(ar)
 

9. Inredning Lokalen uthyrs

 utan särskild för verksamheten avsedd inredning  med särskild för verksamheten avsedd inredning enl bilaga Bilaga: 1

10. Underhåll 

Allmänna och
gemensamma
utrymmen

 Hyresvärden ska utföra och bekosta erforderligt underhåll av lokalen och inredning som hyresvärden eventuellt särskilt tillhandahåller för
verksamheten.

 Hyresgästen ska utföra och bekosta erforderligt underhåll dels av ytskikt på golv, väggar och tak, dels av inredning som hyresvärden
eventuellt särskilt tillhandahåller för verksamheten.

 Annan fördelning av underhållsansvaret, se bilaga. Bilaga: 2

Om hyresgästen åsidosätter sin underhållsskyldighet enligt ovan och inte inom skälig tid vidtar rättelse efter skriftlig uppmaning har
hyresvärden rätt att fullgöra skyldigheten på hyresgästens bekostnad.

Om inte annat överenskommits mellan parterna ansvarar hyresvärden för underhåll av allmänna och gemensamma utrymmen.

 Annan överenskommelse enligt bilaga Bilaga: 2

11. Ledningar för
telefoni och data-
kommunikation

 Hyresvärden  Hyresgästen

bekostar erforderlig dragning av ledningar för telefoni och datakommunikation från den anslutningspunkt operatören anger till de
ställen i lokalen som hyresgästen i samråd med hyresvärden väljer.

 Annan fördelning av ansvaret för telefoni och datakommunikation, se bilaga. Bilaga: 

Sid 1 ( 4 )

Nr: .

Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller

 HYRESKONTRAKT
FÖR LOKAL

Fastighetsägarna Sveriges formulär 12B.3 upprättat 2018 i samråd med SABO, Svensk Handel och Visita. Eftertryck förbjuds. Sign Sign
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12. Skyltar,
markiser m.m.

Hyresgästen har efter samråd med hyresvärden rätt att sätta upp för verksamheten sedvanlig skylt, under förutsättning att hyresvärden inte
har befogad anledning att vägra samtycke och att hyresgästen har inhämtat erforderliga tillstånd av berörda myndigheter. Övriga
anordningar såsom markiser och antenner får inte sättas upp utan hyresvärdens tillstånd. Vid avflyttning ska hyresgästen återställa husfasaden
i godtagbart skick.

Vid mera omfattande fastighetsunderhåll såsom fasadrenovering ska hyresgästen på egen bekostnad och utan ersättning nedmontera och åter
uppmontera skyltar och andra anordningar som hyresgästen satt upp på byggnaden.

Hyresvärden förbinder sig att inte sätta upp automater och skyltskåp på ytterväggarna till den av hyresgästen förhyrda lokalen utan
hyresgästens medgivande samt medger hyresgästen företrädesrätt att uppsätta automater och skyltskåp på ifrågavarande väggar.

 Hyresgästen förbinder sig att följa bifogat skyltprogram. Bilaga: 

13. Hyra Kronor  per år exklusive nedan markerade tillägg 

14. Index  Ändring av ovan angiven hyra sker i enlighet med bifogad indexklausul. Bilaga: 3

15. Fastighetsskatt  Fastighetsskatt ersätts i enlighet med bifogad fastighetsskatteklausul.  Fastighetsskatt ingår i hyran. Bilaga: 

16.
Driftskostnader Hyresvärden tillhandahåller/ombesörjer

 El  VA  Värme  Varmvatten  Kyla  Ventilation

Betalning:

El  Hyresgästen har eget
abonnemang.

 Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

 Ingår i hyran. Bilaga: 

VA  Hyresgästen har eget
abonnemang.

 Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

 Ingår i hyran. Bilaga: 

Värme  Hyresgästen har eget
abonnemang.

 Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

 Ingår i hyran. Bilaga: 

Varmvatten  Hyresgästen har eget
abonnemang.

 Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

 Ingår i hyran. Bilaga: 

Kyla  Hyresgästen har eget
abonnemang.

 Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

 Ingår i hyran. Bilaga: 

Ventilation  Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

 Ingår i hyran. Bilaga: 

17. Mätare Om hyresgästen ska ha eget abonnemang enligt ovan och mätare saknas utförs och bekostas installationen av erforderliga mätare av

 hyresvärden  hyresgästen

18. Avfalls-
hantering

I den omfattning hyresvärden är skyldig att dels tillhandahålla utrymme för lagring av avfall, dels ordna borttransport av avfall är hyresgästen
skyldig att placera avfall i avsett kärl på avsedd plats liksom att utan kompensation medverka till den ytterligare källsortering som hyresvärden
kan komma att besluta. Härutöver gäller följande: 

 Hyresgästen ska svara för och bekosta borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriver i lokalen 
(dock åligger det hyresvärden att tillhandahålla avfallskärl och erforderligt avfallsutrymme) . Hyresgästen förbinder sig att med
renhållningsentreprenör teckna och vidmakthålla kontrakt om borttransport av avfall.

 Hyresvärden samordnar borttransport av avfall för flera hyresgästers verksamhet i fastigheten. Hyresgästen ska som tillägg till hyran till
hyresvärden betala ersättning för hyresgästens andel av kostnaden för borttransporten. Lokalens andel av denna kostnad ska anses 

vara  procent. Hyrestillägget uppgår vid detta kontrakts tecknande till  kronor per år.

 Kostnaden för borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriver i lokalen ingår i hyran.

 Särskild reglering enligt bilaga Bilaga: 

19. Snöröjning och
sandning

 ingår i hyran  ombesörjs och bekostas av hyresgästen  annan reglering enligt bilaga Bilaga: 

20. Oförutsedda
kostnader

Skulle efter kontraktets tecknande oförutsedda kostnadsökningar uppkomma för fastigheten på grund av
a) införande eller höjning av särskild för fastigheten utgående skatt, avgift eller pålaga som riksdag, regering, kommun eller myndighet
kan komma att besluta om, eller 
b) generella ombyggnadsåtgärder eller liknande på fastigheten som inte enbart avser lokalen och som hyresvärden är skyldig att utföra till
följd av beslut av riksdag, regering, kommun eller myndighet

ska hyresgästen med verkan från inträdd kostnadsökning betala ersättning till hyresvärden för den på lokalen belöpande andelen av den totala
årliga kostnadsökningen för fastigheten. 

Lokalens andel ska under hyrestiden anses vara  procent. 

Har andelen inte angetts utgörs denna av hyresgästens hyra (exkl. eventuell moms) i förhållande till de i fastigheten vid tidpunkten för
kostnadsökningen utgående hyrorna (exkl. eventuell moms) för lokaler och bostadslägenheter. För lokaler och bostadslägenheter som inte är
uthyrda görs därvid en uppskattning av marknadshyran respektive bruksvärdeshyran. 

Med skatt enligt a) ovan avses inte moms och fastighetsskatt i den mån ersättning för dessa ska erläggas. Med oförutsedda kostnader menas
sådana kostnader som vid kontraktets ingående inte beslutats av de under a) och b) angivna instanserna. Ersättningen betalas enligt
nedanstående regler om hyrans betalning.

Sid 2 ( 4 )

Nr: .

Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller

 HYRESKONTRAKT
FÖR LOKAL

Fastighetsägarna Sveriges formulär 12B.3 upprättat 2018 i samråd med SABO, Svensk Handel och Visita. Eftertryck förbjuds. Sign Sign
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21. Mervärdesskatt
(moms) 

Hyresgästens
momsplikt

Hyresvärdens
momsplikt

 Hyresgästen ska bedriva momspliktig verksamhet i lokalen.
 Hyresgästen ska inte bedriva momspliktig verksamhet i lokalen.

 Fastighetsägaren/hyresvärden är skattskyldig till moms för uthyrning av lokalen. Hyresgästen ska utöver hyran erlägga vid varje tillfälle
gällande moms.
 Om fastighetsägaren/hyresvärden väljer att bli skattskyldig till moms för uthyrning av lokalen ska hyresgästen utöver hyran erlägga vid
varje tillfälle gällande moms.

Momsen, som ska betalas samtidigt med hyran, beräknas på angivet hyresbelopp jämte, enligt vid varje tidpunkt gällande regler för moms på
hyran, på i förekommande fall enligt hyreskontraktet utgående tillägg och andra ersättningar.

Om hyresvärden till följd av hyresgästens självständiga agerande – såsom exempelvis upplåtelse av lokalen helt eller delvis i andra hand (även
upplåtelse till eget bolag), eller överlåtelse – blir jämkningsskyldig för moms enligt bestämmelserna i mervärdesskattelagen, ska hyresgästen
fullt ut ersätta hyresvärden för dennes förlorade avdragsrätt. Hyresgästen ska vidare utge ersättning för den kostnadsökning som följer av
hyresvärdens förlorade avdragsrätt för ingående moms på driftskostnader som uppstår genom hyresgästens agerande.

22. Hyrans
betalning

Hyran betalas utan anfordran i förskott senast sista vardagen före varje PlusGiro nr: BankGiro nr:

 kalendermånads början  kalenderkvartals början genom insättning på

23. Ränta, betal-
ningspåminnelse

Vid försenad hyresbetalning ska hyresgästen betala dels ränta enligt räntelagen, dels ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt
lagstiftningen om ersättning för inkassokostnader m.m.

24. Nedsättning av
hyra

Avtalat skick
m.m

Sedvanligt
underhåll

Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för tid då hyresvärden låter utföra arbete för att sätta lokalen i avtalat skick eller annat
arbete som särskilt anges i detta kontrakt med tillhörande bilagor.

 Nedsättning av hyran för hinder eller men i nyttjanderätten till följd av att hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av lokalen eller
fastigheten i övrigt utgår enligt hyreslagens regler.
 Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för hinder eller men i nyttjanderätten till följd av att hyresvärden låter utföra sedvanligt
underhåll av lokalen eller fastigheten i övrigt. Det åligger dock hyresvärden att i god tid underrätta hyresgästen om arbetets art och
omfattning samt när och under vilken tid arbetet ska utföras.

 Parterna är överens om att rätten till nedsättning av hyran när hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av
lokalen eller fastigheten i övrigt ska regleras enligt särskild bilaga.

Bilaga: 

25. Miljöpåverkan Hyresgästen ska före tillträdet inhämta erforderliga tillstånd för den verksamhet för vilken lokalen upplåts. Verksamheten ska bedrivas på ett
sådant sätt att den uppfyller vid varje tidpunkt gällande miljölagstiftning och övriga föreskrifter för miljön. Hyresgästens ansvar för
miljöpåverkan gäller även efter kontraktets upphörande och preskriberas inte enligt bestämmelserna i 12 kap. 61 § jordabalken.

 För ytterligare bestämmelser avseende miljöfarlig verksamhet, se bifogad miljöklausul. Bilaga: 

 Parterna har träffat en överenskommelse om att minska fastighetens och lokalens miljöpåverkan, se grön bilaga. Bilaga: 

26. Revisions-
besiktningar

Om det vid en av myndighet påkallad revisionsbesiktning av installationer såsom el- eller sprinkleranordningar konstateras fel och brister i
hyresgästen tillhörig installation, ska hyresgästen på egen bekostnad utföra begärda åtgärder inom den tid myndigheten har föreskrivit. Om
hyresgästen inom nämnda tid inte har åtgärdat fel och brister har hyresvärden rätt att på hyresgästens bekostnad utföra sådana åtgärder som
myndigheten har föreskrivit.

27. Tillgänglighet
till vissa utrymmen

Hyresgästen ansvarar för att tillträde till sådana utrymmen som hyresvärden eller någon som företräder hyresvärden eller som personal från
energibolag, va-bolag, telekombolag eller motsvarande måste ha tillgång till för skötsel och drift av fastigheten inte hindras genom
förhållanden i hyresgästens verksamhet.

28. PBL-avgifter Om hyresgästen utan erforderligt bygglov, annat lov eller tillstånd vidtar ändringar avseende lokalen och hyresvärden till följd av detta enligt
reglerna i plan- och bygglagen (PBL) tvingas utge byggsanktionsavgift eller vite, ska hyresgästen till hyresvärden betala ersättning med
motsvarande belopp.

29. Brandskydd  Parternas skyldigheter gentemot varandra avseende brandskydd regleras i bifogad brandskyddsklausul. Bilaga: 4

30.
Myndighetskrav
m.m.

 Hyresvärden

 Hyresgästen

ska på eget ansvar och egen bekostnad svara för de åtgärder som myndighet, domstol eller försäkringsbolag med stöd
av nu gällande eller framtida lagstiftning eller avtal fr.o.m. tillträdesdagen kan komma att kräva för lokalens nyttjande
för avsedd användning. Hyresgästen ska samråda med hyresvärden innan åtgärder vidtas.

31. Ombyggnads-
och
ändringsarbete

Byggvaru-
deklaration

Hyresgästen får inte utan skriftligt tillstånd från hyresvärden utföra ombyggnads- eller ändringsarbeten inom lokalen eller fastigheten i
övrigt. 

Om inte annat framgår av hyresvärdens skriftliga tillstånd ska hyresgästen ansvara för allt som denne anskaffar för sin verksamhet eller bygger
in i lokalerna, även om egendomen är att betrakta som fastighets- eller byggnadstillbehör.

Hyresgästen ska bereda hyresvärden insyn i ombyggnadsprojektet, bjuda in hyresvärden till byggmöten och när hyresvärden begär det, ge
hyresvärden tillträde till lokalen under ombyggnadstiden. Hyresgästen svarar för att hyresgästens arbeten i lokalen inte skadar byggnaden
eller stör den verksamhet som andra hyresgäster i byggnaden bedriver och är skyldig att i skälig omfattning ersätta hyresvärden om krav på
nedsättning av hyra riktas mot denne med anledning av hinder eller men i annans nyttjanderätt. 

Om parterna kommer överens om och genomför en ombyggnation eller omdisponering av lokalen ska nya ritningar upprättas. Kostnaden för
upprättandet av dessa ska bäras av den part som påkallat förändringen.

 Annan överenskommelse enligt bilaga. Bilaga: 

Om hyresgästen utför arbeten avseende lokalen ska hyresgästen för hyresvärden i god tid före arbetets utförande förete
byggvarudeklarationer — i den mån sådana finns utarbetade — för de produkter och material som ska tillföras lokalen.

Sid 3 ( 4 )

Nr: .

Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller

 HYRESKONTRAKT
FÖR LOKAL

Fastighetsägarna Sveriges formulär 12B.3 upprättat 2018 i samråd med SABO, Svensk Handel och Visita. Eftertryck förbjuds. Sign Sign
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32. Säkerhet Hyresgästen ska till hyresvärden senast den  lämna säkerhet för sina förpliktelser enligt detta kontrakt genom

 borgen ställd av  bankgaranti intill ett belopp om  annan säkerhet i form av Bilaga: 

Om avtalad säkerhet inte lämnats senast vid föreskriven tidpunkt är detta kontrakt förfallet, om hyresvärden före tillträdet så påfordrar.

33. Försäkringar Hyresvärden är skyldig att teckna och vidmakthålla sedvanlig fastighetsförsäkring avseende den fastighet inom vilken den förhyrda lokalen
ligger. Hyresgästen är skyldig att teckna och vidmakthålla en företagsförsäkring som innehåller egendomsskydd, avbrottsskydd och ansvar för
den egna verksamheten.

 Annan överenskommelse om försäkring, se bilaga. Bilaga: 

34. Yttre åverkan  Hyresvärden  Hyresgästen

ska svara för skador på grund av åverkan på till lokalen tillhörande fönster, skyltfönster, skyltar samt entré- och andra dörrar eller portar
som leder till eller från lokalen. I samtliga fall omfattar ansvaret även karmar, bågar och foder.

35. Låsanordningar  Hyresvärden  Hyresgästen

ska utrusta lokalerna med sådana lås- och stöldskyddsanordningar som krävs för hyresgästens företagsförsäkring.

36. Återställande
vid avflyttning

Senast vid hyresförhållandets upphörande ska hyresgästen, om inte annan överenskommelse har träffats, ha bortfört sin egendom och
återställt lokalen i godtagbart skick.

 Annan överenskommelse om bortförande och återställande enligt bilaga. Bilaga: 

Parterna är eniga om att senast sista dagen av hyresförhållandet gemensamt genomföra besiktning av lokalen. Om till följd av hyresgästens
åtgärder – vidtagna med eller utan hyresvärdens medgivande – lokalen vid avflyttning innehåller material, som inte särskilt överenskommits
att hyresvärden svarar för, ska hyresgästen avlägsna materialet eller ersätta hyresvärden dennes kostnader för kvittblivning såsom
förekommande avfallsskatt, transport och avgift för deponering eller motsvarande.

37. Force majeure Hyresvärden fritar sig från skyldighet att fullgöra sin del av kontraktet och från skyldighet att betala skadestånd om hyresvärdens åtaganden
inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av krig eller upplopp, på grund av sådan arbetsinställelse, blockad,
eldsvåda, explosion eller ingrepp av offentlig myndighet som hyresvärden inte råder över och inte heller kunnat förutse.

38. Hantering av
personuppgifter

 Information till hyresgäst om behandling av personuppgifter, se bilaga. Bilaga: 5

39. Särskilda
bestämmelser

Bilaga: 

Bilaga: 

Bilaga: 

Bilaga: 

Bilaga: 

Bilaga: 

Bilaga: 

40. Underskrift Detta kontrakt, som inte utan särskilt medgivande får inskrivas, har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt.
Tidigare kontrakt mellan parterna avseende denna lokal upphör att gälla fr.o.m. detta kontrakts ikraftträdande.

Ort/datum: Ort/datum:

Hyresvärdens namn: Hyresgästens namn:

Namnteckning(firmatecknare/ombud):  Firmatecknare
 Ombud enligt 
fullmakt

Namnteckning(firmatecknare/ombud):  Firmatecknare
 Ombud enligt 
fullmakt

Namnförtydligande: Namnförtydligande:

Sid 4 ( 4 )

Nr: .

Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller

 HYRESKONTRAKT
FÖR LOKAL

Fastighetsägarna Sveriges formulär 12B.3 upprättat 2018 i samråd med SABO, Svensk Handel och Visita. Eftertryck förbjuds.
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Avser Hyreskontrakt nr:

.
Fastighetsbeteckning:

Hyresvärd Namn:

Diseröd Idrottshall, (upphandling)
Personnr/Orgnr:

Hyresgäst(er) Namn:

Kungälvs kommun
Personnr/Orgnr:

212000-1371

Namn: Personnr/Orgnr:

Tillägg Enligt teknisk beskrivning.

Underskrift Ort/datum: Ort/datum:

Hyresvärdens namn: Hyresgästens namn:

Namnteckning(firmatecknare/ombud):  Firmatecknare 

 Ombud enligt
fullmakt

Namnteckning(firmatecknare/ombud):  Firmatecknare 

 Ombud enligt
fullmakt

Namnförtydligande: Namnförtydligande:

Sid 1 ( 1 )

Bilaga nr: 1
 

TILLÄGG
Inredning

Undertecknade har denna dag träffat överenskommelse om följande tillägg.

Fastighetsägarna Sveriges Formulär för tillägg till hyresavtal att användas tillsammans med Fastighetsägarnas övriga kontraktsformulär.

UTKAST
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Avser Hyreskontrakt nr:

.
Fastighetsbeteckning:

Hyresvärd Namn:

Diseröd Idrottshall, (upphandling)
Personnr/Orgnr:

Hyresgäst Namn:

Kungälvs kommun
Personnr/Orgnr:

212000-1371

Framgår det inte av gränsdragningslistan eller annan överenskommelse vem som har underhålls- eller utbytesansvar gäller följande. 

1.  Fastighetsägaren/hyresvärden ansvarar för allt som enligt jordabalkens bestämmelser kan hänföras till fastighets- eller byggnadstillbehör. 
2.  Hyresgästen ansvarar för all lös egendom. Hyresgästen ansvarar också för allt som denne anskaffar för sin verksamhet eller bygger in i lokalerna under
      pågående kontraktstid, även om egendomen är att betrakta som fastighets- eller byggnadstillbehör. 

Hur gräns-
dragningslistan
ska fyllas i

1.  Gränsdragningslistan rör bara objekt som ingår i upplåtelsen enligt hyresavtalet. 
2.  Markera underhålls- och utbytesansvar med X vid varje punkt nedan. Var noggrann med att gå igenom hela gränsdragningslistan.
       Markera även om utrustning saknas, genom anteckning eller strykning av punkten. Detta är viktigt för att undvika framtida tvister mellan 
       parterna. 
3.  Parterna kan, till ledning för ett ställningstagande när en viss utrustning bör bytas, göra en anmärkning om den förväntade återstående 
       användningstiden med hänsyn till t.ex. teknisk eller ekonomisk livslängd. 
4.  Om ett särskilt underhållsansvar krävs för viss utrustning, exempelvis att serviceavtal ska tecknas, bör en anmärkning göras om detta. 
5.  Om en part har underhållsansvar men kostnaden ska bäras av den andra parten, bör en anmärkning göras om detta. 

Definitioner
1. Underhåll 

Åtgärder vilka syftar till att löpande upprätthålla funktionen hos ett objekt så att objektet uppnår normal livslängd. Den funktion som ska
upprätthållas är den för objektet avsedda med hänsyn till objektets skick vid hyresförhållandets början, objektets ålder och prestanda.
Åtagandet omfattar planerad skötsel av objektet såväl som reparation och byte av engångsartiklar och förslitningsdetaljer. Åtgärder ska
utföras fackmässigt. 

2. Utbyte 

Med utbyte avses att byta ut ett nedan markerat objekt i sin helhet. Utbyte ska ske när livslängden uppnåtts, när underhåll inte längre kan
utföras eller inte längre kan utföras till en skälig kostnad. 

ALLMÄNT
Underhållsansvar 

Hv       Hg
Utbytesansvar 

Hv       Hg Anmärkning

Lokalen,
utvändigt

Entré- och andra dörrar som leder till eller från lokalen               

Dörröppnare och dörrstängare               

Skyltar, skyltskåp               

Fönster och karmar               

Markiser               

Lastintag/-kaj               

Belysningsarmaturer               

Skyltbelysning               

Grönyta i  nära anslutning till byggnaden               

              

Lokalen,
invändigt

Ytskikt väggar               

Ytskikt tak               

Ytskikt golv               

Innerdörr, inklusive beslag, dörrstängare               

Dörröppnare och dörrstängare               

Sid 1 ( 4 )

Bilaga nr: 2
 

GRÄNSDRAGNINGSLISTA 
FÖR LOKAL
FÖRDELNING AV UNDERHÅLLS- OCH 
UTBYTESANSVAR

Denna gränsdragningslista, Fastighetsägarna Sveriges formulär nr. 102, är framtagen 2014 i samråd med Svensk Handel och Visita.
Reviderat 2018 då även i samråd med SABO. Eftertryck förbjuds.

Sign Sign
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ALLMÄNT 
forts. Underhållsansvar 

Hv       Hg
Utbytesansvar 

Hv       Hg Anmärkning

Lokalen,
invändigt
forts.

Fönster och karmar               

Glaspartier i lokalen               

Skyltar               Hg:s egna. 

Rulljalusier               

Fast belysning               Hg = Byte ljuskälla. 

Särskilt anpassad belysning för verksamheten               

              

              

Våtrum Sanitetsporslin               

Duschar               Hg = Rengöring. 

Ytskikt golv               

Ytskikt väggar               

Ytskikt tak               

              

              

Toalett Sanitetsporslin               

Ytskikt golv               

Ytskikt väggar               

Ytskikt tak               

              

              

Pentry Maskiner i kök och pentry               

              

              

Inredning
som
hyresvärden
särskilt
tillhanda-
håller för
verksam-
heten

              

              

              

              

              

INSTALLATIONER

Värme Luftvärme               

Värmecentraler               

Värmeväxlare               

Värmeåtervinningssystem               

Övriga värmeanläggningar               

Mätare               

Sid 2 ( 4 )

Bilaga nr: 2
 

GRÄNSDRAGNINGSLISTA 
FÖR LOKAL
FÖRDELNING AV UNDERHÅLLS- OCH 
UTBYTESANSVAR

Denna gränsdragningslista, Fastighetsägarna Sveriges formulär nr. 102, är framtagen 2014 i samråd med Svensk Handel och Visita.
Reviderat 2018 då även i samråd med SABO. Eftertryck förbjuds.

Sign Sign
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INSTALLATIONER 
forts. Underhållsansvar 

Hv       Hg
Utbytesansvar 

Hv       Hg Anmärkning

Värme forts.               

              

Vatten,
avlopp

Varmvattenberedare               

Utslagsbackar               

Mätare               

Golvbrunnar               Hg = Rengöring. 

              

              

El Elmätare               

Elcentraler               

Eluttag och dosor               

              

              

Kyla och
ventilation

Särskilt kylaggregat               

Till- och frånluftsdon               Hg = Rengöring. 

Kylaggregat till data- och/eller serverrum               

Kylaggregat till förvarings- och avfallsrum               

Andra fläktanordningar               

Mätare               

              

              

Lås och
säkerhet, 
i lokalen

Lås               

Larm               

Monitorer och detektorer               

Övervakningskameror               

              

              

Lås och
säkerhet, 
skalskydd

Dörrlås till entréer och andra dörrar 
som leder till eller från lokalen

              

Övervakningskameror               

Monitorer och detektorer               

              

              

Hissar och
rulltrappor

Personhissar               

Gods-/varuhissar               

Rulltrappor               

Sid 3 ( 4 )

Bilaga nr: 2
 

GRÄNSDRAGNINGSLISTA 
FÖR LOKAL
FÖRDELNING AV UNDERHÅLLS- OCH 
UTBYTESANSVAR

Denna gränsdragningslista, Fastighetsägarna Sveriges formulär nr. 102, är framtagen 2014 i samråd med Svensk Handel och Visita.
Reviderat 2018 då även i samråd med SABO. Eftertryck förbjuds.

Sign Sign
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INSTALLATIONER 
forts. Underhållsansvar 

Hv       Hg
Utbytesansvar 

Hv       Hg Anmärkning

Hissar och
rulltrappor
forts.

Andra flyttanordningar               

              

              

Tele- och
datakom-
munikation

Ledning för telefoni               Från anslutningspunkt. 

Ledning för data               Från anslutningspunkt. 

Ledning för bredband               Från anslutningspunkt. 

Ledning för kabeltv               Från anslutningspunkt. 

Anordningar för trådlös tv                

              

              

Särskilda
underhållsavtal Underhållsavtal med extern leverantör fordras för följande

utrustning/installation:
Avtal tecknas av 

Hv       Hg Anmärkning

Rulltrappor        

Personhiss        

Varuhiss        

Kylaggregat        

Fjärrkyla        

Ventilation        

       

       

Underskrift Ort/datum: Ort/datum:

Hyresvärdens namn: Hyresgästens namn:

Namnteckning(firmatecknare/ombud):  Firmatecknare 

 Ombud enligt
fullmakt

Namnteckning(firmatecknare/ombud):  Firmatecknare 

 Ombud enligt
fullmakt

Namnförtydligande: Namnförtydligande:

Sid 4 ( 4 )

Bilaga nr: 2
 

GRÄNSDRAGNINGSLISTA 
FÖR LOKAL
FÖRDELNING AV UNDERHÅLLS- OCH 
UTBYTESANSVAR

Denna gränsdragningslista, Fastighetsägarna Sveriges formulär nr. 102, är framtagen 2014 i samråd med Svensk Handel och Visita. Reviderat 2018 då även i samråd med SABO.
Eftertryck förbjuds.
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INDEXKLAUSUL
FÖR LOKAL

Sid 1 (2)

Avser Hyreskontrakt nr: Fastighetsbeteckning:

Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr:

Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr:

Klausul Av det i kontraktet angivna hyresbeloppet - kronor  ska  %  

eller  kronor utgöra bashyra. Under hyrestiden ska med hänsyn till förändringarna i konsumentprisindex 

 (totalindex med 1980 som basår) tillägg till hyresbeloppet utgå med en viss procent av bashyran enligt nedanstående grunder.

- För hyresavtal som börjar löpa någon gång under tiden 1/1 - 30/6 anses bashyran
 anpassad till indextalet för oktober månad året innan.

- För hyresavtalet som börjar löpa någon gång under tiden 1/7 - 31/12 anses bashyran i
 stället anpassad till indextalet för oktober månad under samma tid.

- Indextalet för den oktobermånad till vilken bashyran enligt ovan anses anpassad utgör bastal
 såvida inte annat avtalats enligt följande genom angivande av år. Annat överenskommet bastal,

nämligen indextalet för oktober månad år  .

Skulle indextalet någon påföljande oktobermånad ha stigit i förhållande till bastalet, ska tillägg utgå med det procenttal varmed
indextalet ändrats i förhållande till bastalet. I fortsättningen ska tillägg utgå i förhållande till indexändringarna, varvid
hyresförändringen beräknas på basis av den procentuella förändringen mellan bastalet och indextalet för respektive oktobermånad. 

Utgående hyra ska dock aldrig sättas lägre än det i kontraktet angivna hyresbeloppet.

Hyresändringen sker alltid fr o m den 1 januari efter det att oktoberindex föranlett omräkning.

På sidan 2 intagna anvisningar gäller för avtalet.

Underskrift Ort/datum: Ort/datum:

Hyresvärd: Hyresgäst:

Namnteckning(firmatecknare/ombud): Firmatecknare

Ombud enligt
fullmakt

Namnteckning(firmatecknare/ombud): Firmatecknare

Ombud enligt
fullmakt

Namnförtydligande: Namnförtydligande:

Hyresvärdens egna noteringar om bastal:

Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 6E upprättat 1999 i samråd med Svensk Handel och Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare. Reviderat 2002 och
2011. Eftertryck förbjuds.

Bilaga nr: 3

.

Diseröd Idrottshall, (upphandling)

Kungälvs kommun 212000-1371

100
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INDEXKLAUSUL
FÖR LOKAL

Sid 2 (2)

Anvisningar till Indexklausul för lokal

Bashyra
Om hela eller viss andel av det i avtalet angivna hyresbeloppet ska utgöra bashyra är en förhandlingsfråga och kan bero på hyresvillkoren i övrigt (såsom

exempelvis hyrans i kr/m2 och år samt vilka övriga förpliktelser som åvilar hyresgästen mm).

Bastalet
Indextalet för den oktobermånad till vilken bashyran anses anpassad utgör bastalet såvida inte annat anges genom angivande av år
(se bestämmelserna på sidan 1).
 
Jämförelse mellan indextalen sker så snart årets oktoberindex blir känt. De senaste åren har oktoberindex blivit känt i mitten av november.

Beräkning av tillägget
1) Beräkna skillnaden mellan aktuellt oktoberindex och bastalet.
2) Om skillnaden är positiv, divideras den framräknade skillnaden med bastalet.
3) Tilläggets storlek beräknas genom att denna kvot multipliceras med bashyran.

Exempel

Beräkning av hyrestillägg för år 2002
 
Bashyran antas vara 100 000 kr/år och anpassad till konsumentprisindex (KPI) för oktober 1999,  somär 259,7 (bastalet). Oktoberindex för år 2001 är 269,1.

1 . Beräkna skillnaden mellan indextalet 269,1 och 259,7. Skillnaden är positiv och uppgår 9,4.
2. Dividera 9,4 med 259,7 och multiplicera kvoten (utan avrundning) med bashyran 100 000 kr. Resultatet blir 3 619,56 kr ochutgör hyrestillägget för år
     2002 enligt klausulen.

Alternativ A: Om KPI för oktober 2001 i stället skulle ha blivit lägre än året innan t ex 262,0 (oktoberindex år 2000 var 262,6).
 
Skillnaden mellan antagna 262,0 och bastalet 259,7 hade fortfarande blivit positiv och uppgått till 2,3. Kvoten mellan 2,3 och bastalet 259,7, multiplicerad
med bashyran 100 000 kr hade resulterat i ett hyrestillägg på 885,63 kr. Den sammalagda hyran hade dock blivit lägre än för år 2001.

Alternativ B: Om KPI för oktober 2001 i stället skulle ha blivit lägre än bastalet 259,7 t ex 259,5.
 
Skillnaden mellan 259,5 och bastalet 259,7 hade då varit negativ. Inget hyrestillägg skulle då utgå. Det i avtalet angivna hyresbeloppet skulle gälla.

Bilaga nr: 3
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Bilaga:___4___

Brandskyddsklausul
för lokalhyresavtal

AVSER:

Hyreskontrakt nr: Fastighetsbeteckning:

Hyresvärd: Personnr.:/org.nr.:

Hyresgäst:

Kungälvs Kommun

Personnr.:/org.nr.:

212000-1371

Om skrivning i huvudavtalet strider emot denna klausul gäller denna klausul.   

Ansvarsfördelning av brandskyddsåtgärder
Hyresvärden ansvarar på egen bekostnad för installation och underhåll av allt brandskydd som är 
hänförlig till fastigheten och fastighetens allmänna utrymmen. 

Hyresgästen ansvarar på egen bekostnad för installation och underhåll av brandskyddet som på 
tillträdesdagen samt under hyresperioden krävs för den verksamhet som bedrivs i lokalen. Innan 
installation skall åtgärd och tillvägagångssätt redovisas för hyresvärden. Åtgärd som krävs för 
hyresgästens verksamhet skall vara utförd innan uppstart av verksamheten sker. 
Hyresgästen är skyldig under hela hyresperioden att kontinuerligt kontrollera lokalens brandskydd och 
vid brist utan dröjsmål utföra erforderlig service- eller underhållsåtgärd. Detta oavsett vem som försett 
lokalen med anordning eller utrustning. Hyresgästens underhållsansvar omfattar inte eventuell 
sprinkleranordning eller brandposter i lokalen. 

Hyresgästen skall under hyresperioden se till: 
- att räddnings- och utrymningsvägar alltid hålls fria och inte vare sig helt eller delvis blockeras 
- att sprinkleranordningar samt andra eventuella brandskyddsanordningar, i eller i omedelbar 

anslutning till lokalen, hålls fria och aldrig försämras genom tex. uppställning eller 
förbyggnad. 

Om hyresgästen, på något sätt, vill göra förändring av brandcell skall åtgärd först godkännas av 
hyresvärden. 

Skada som inträffar till följd av:
- Underlåtenhet att omedelbart inrapportera brist
- Underlåtenhet att utföra åtgärd
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Bilaga:___4___
- Bristfälligt eller felaktigt utförd åtgärd
- Brist i utrustning eller anordning är ansvarig part skyldig att ersätta i sin helhet, både vad 

det gäller material, utförande och arbete. 

Systematiskt brandskyddsarbete
Parterna förbinder sig, att enligt de allmänna råd som behörig myndighet meddelat bedriva ett 
systematiskt brandskyddsarbete. Part skall på begäran av den andra parten lämna den information 
motparten behöver för att följfulla sitt åtagande vad det gäller, fastighet och verksamhet, som krävs för 
att parterna skall kunna fullfölja sitt åtagande.   
Vardera part är skyldig att bereda den andra parten möjlighet att en gång om året ta del av 
dokumentation och uppföljning av partens systematiska brandskydd. 

UNDERSKIRFT
 

Ort/datum: Ort/datum:

Hyresvärdens namn: Hyresgästens namn:

Namnteckning:
Firmatecknare

Ombud, enl.
Fullmakt

Namnteckning:
Firmatecknare

Ombud enl.
fullmakt

Namnförtydligande: Namnförtydligande:
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PERSONUPPGIFTSKLAUSUL
FÖR LOKAL

Sid 1 (2)

Avser Hyreskontrakt nr: Fastighetsbeteckning:

Hyresvärd Namn: Personnr/Orgnr:

Hyresgäst Namn: Personnr/Orgnr:

Information om
behandling av
personuppgifter

Behandling av personuppgifter
Vi behandlar alltid personuppgifterna på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med gällande lag. I det här dokumentet ger vi närmare
information om behandlingen och uppmuntrar därför hyresgästen och dennes kontaktperson att läsa igenom dokumentet noggrant.
 
Hyresgästen ansvarar för att se till att denna information lämnas till kontaktpersoner, representanter eller andra individer vars
personuppgifter kan komma att behandlas under hyresförhållandet.
 
Personuppgiftsansvarig
Vi är personuppgiftsansvariga för den behandling som utförs av oss eller för vår räkning. Det innebär att vi ansvarar för de personuppgifter vi
har och för hur vi behandlar dem. Vid frågor om behandlingen av personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss.
 
Vilka personuppgifter behandlar vi? 
En personuppgift är all information som kan kopplas till en individ. Inom ramen för ett hyresförhållande är det främst personuppgifter för
kontaktpersoner och hyresgäster (som är enskild firma eller privatperson) som vi behandlar. Sådana uppgifter kan t.ex. omfatta namn, adress,
kontaktuppgifter, personnummer och information om lokalen. I vissa fall inhämtar vi även en kreditupplysning för att säkerställa att det finns
ekonomiska förutsättningar att erlägga hyra för lokalen.
 
För vilka syften behandlar vi personuppgifterna?
Personuppgifterna behandlas i syfte att:
 
* Fullgöra och administrera våra rättigheter och skyldigheter enligt hyresavtalet, vilket bl.a. inkluderar hyresaviseringar och
hyresförhandlingar.
* Utföra löpande förvaltning och underhåll av lokalen, vilket bl.a. inkluderar kommunikation med kontaktperson.
* Fastställa eller styrka eventuella rättsliga anspråk, exempelvis genom kontroller under hyreshållandet i syfte att säkerställa att lokalen
     används i enlighet med tillämplig lag och i enlighet med hyresavtalet.
* Skicka information och marknadsföring till kontaktperson via de kontaktuppgifter som vi har tillgång till.
* Skicka information och marknadsföring till kontaktperson om andra företags produkter/tjänster som hyresgästen kan ha nytta av i samband
     med hyresförhållandet t.ex. försäkringsbolag.
* Ta fram statistik, göra kundundersökningar och följa upp interna rutiner och policys.
 
När raderar vi personuppgifterna?
Vi sparar uppgifter om kontaktperson så länge denne är registrerad som kontaktperson. Informationen uppdateras om hyresgästen anmäler
annan kontaktperson.
 
För det fall vi erhåller uppgifter om störningar i lokalen och inte vidtar någon åtgärd, kommer sådana uppgifter som regel att sparas två år,
varefter radering sker. Detsamma gäller uppgifter om otillåten andrahandsuthyrning eller överlåtelse av lokalen. Uppgifter om betalning av
hyra sparas under sju år (utöver innevarande år) då detta krävs enligt bokföringsregler. Övriga uppgifter raderas när de inte längre är
relevanta/korrekta, vilket innebär att de som regel bevaras under den tid som hyresförhållandet består.
 
När hyresförhållandet upphör raderar vi merparten av uppgifterna. Men om det finns några kvarstående rättsliga anspråk, t.ex.
hyresfordringar, kommer vi att bevara de uppgifter som krävs för att kunna driva anspråket. Sådana uppgifter sparas med hyresavtalet som
rättslig grund. Vi sparar dessa uppgifter, samt uppgifter om eventuell misskötsamhet, som bidragit till att uppsägning skett, i två år efter att
hyresförhållandet upphört.

Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 90 upprättat 2008. Reviderat maj 2018. Eftertryck förbjuds.

Bilaga nr: 5

.

Diseröd Idrottshall, (upphandling)

Kungälvs kommun 212000-1371
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PERSONUPPGIFTSKLAUSUL
FÖR LOKAL

Sid 2 (2)

Avser Hyreskontrakt nr: Fastighetsbeteckning:

Information om
behandling av
personuppgifter

Laglig grund för behandlingen av personuppgifterna
Vår behandling av personuppgifter sker i huvudsak för att fullgöra och administrera våra skyldigheter enligt hyresavtalet med hyresgästen.
För det fall hyresgästen är en privatperson eller enskild firma, sker denna behandling med stöd av den rättsliga grunden fullgörande av avtal
medan behandlingen sker med stöd av ett berättigat intresse om hyresgästen är en juridisk person. För annan behandling som utförs har vi ett
berättigat intresse av att behandla personuppgifterna, t.ex. för att skicka information, göra kundundersökningar och marknadsföring samt
tillhandahålla tjänster som är relaterade till uthyrningen.
 
Vilka får ta del av personuppgifterna?
Inom ramen för hyresförhållandet, kan vi komma att lämna ut personuppgifter till andra bolag som tillhandahåller tjänster till oss (t.ex. IT-
tjänster eller förvaltningstjänster) eller bolag som tillhandahåller varor/tjänster som hyresgästen kan ha nytta av i samband med
hyresförhållandet (t.ex. försäkringsbolag). Om uppgifterna överförs till ett land utanför EU/EES, säkerställer vi att sådan överföring är laglig,
t.ex. genom att avtal innehåller de standardiserade modellklausuler för dataöverföring som antagits av EU-kommissionen och som finns
tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.
 
Om det förekommer störningar, betalningsförsummelser eller andra överträdelser av hyresavtalet eller tillämpliga bestämmelser kan vi
komma att lämna ut uppgifter till berörda myndigheter. Vi lämnar även ut personuppgifter om det följer av lag eller myndighetsbeslut.
 
Rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen
Individer har vissa rättigheter vid behandling av dennes personuppgifter.
 
* Rätt till tillgång (registerutdrag), d.v.s. en rätt att få bekräftelse på och information om vår behandling av personuppgifter.
* Rätt till rättelse, d.v.s. en rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
* Rätt till radering, d.v.s. en rätt att få uppgifter borttagna.
* Rätt till begränsad behandling, d.v.s. en rätt att kräva att vår behandling begränsas.
* Rätt till dataportabilitet, d.v.s. en rätt att begära att uppgifter flyttas från oss till ett annat bolag.
* Rätt att invända mot vår behandling av personuppgifter.
* Rätt att inge klagomål till myndighet om att vi inte behandlar personuppgifterna enligt lag.
 
Vissa av rättigheterna gäller enbart i vissa situationer. För det fall kontaktpersonen skulle vilja utöva någon av rättigheterna kan denne
kontakta oss via de kontaktuppgifter som framgår på vår webbplats och ovan.   

Övrigt

Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 90 upprättat 2008. Reviderat maj 2018. Eftertryck förbjuds.

Bilaga nr: 5

.
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Bilaga:___4___

Brandskyddsklausul
för lokalhyresavtal

AVSER:

Hyreskontrakt nr: Fastighetsbeteckning:

Hyresvärd: Personnr.:/org.nr.:

Hyresgäst:

Kungälvs Kommun

Personnr.:/org.nr.:

212000-1371

Om skrivning i huvudavtalet strider emot denna klausul gäller denna klausul.   

Ansvarsfördelning av brandskyddsåtgärder
Hyresvärden ansvarar på egen bekostnad för installation och underhåll av allt brandskydd som är 
hänförlig till fastigheten och fastighetens allmänna utrymmen. 

Hyresgästen ansvarar på egen bekostnad för installation och underhåll av brandskyddet som på 
tillträdesdagen samt under hyresperioden krävs för den verksamhet som bedrivs i lokalen. Innan 
installation skall åtgärd och tillvägagångssätt redovisas för hyresvärden. Åtgärd som krävs för 
hyresgästens verksamhet skall vara utförd innan uppstart av verksamheten sker. 
Hyresgästen är skyldig under hela hyresperioden att kontinuerligt kontrollera lokalens brandskydd och 
vid brist utan dröjsmål utföra erforderlig service- eller underhållsåtgärd. Detta oavsett vem som försett 
lokalen med anordning eller utrustning. Hyresgästens underhållsansvar omfattar inte eventuell 
sprinkleranordning eller brandposter i lokalen. 

Hyresgästen skall under hyresperioden se till: 
- att räddnings- och utrymningsvägar alltid hålls fria och inte vare sig helt eller delvis blockeras 
- att sprinkleranordningar samt andra eventuella brandskyddsanordningar, i eller i omedelbar 

anslutning till lokalen, hålls fria och aldrig försämras genom tex. uppställning eller 
förbyggnad. 

Om hyresgästen, på något sätt, vill göra förändring av brandcell skall åtgärd först godkännas av 
hyresvärden. 

Skada som inträffar till följd av:
- Underlåtenhet att omedelbart inrapportera brist
- Underlåtenhet att utföra åtgärd
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Bilaga:___4___
- Bristfälligt eller felaktigt utförd åtgärd
- Brist i utrustning eller anordning är ansvarig part skyldig att ersätta i sin helhet, både vad 

det gäller material, utförande och arbete. 

Systematiskt brandskyddsarbete
Parterna förbinder sig, att enligt de allmänna råd som behörig myndighet meddelat bedriva ett 
systematiskt brandskyddsarbete. Part skall på begäran av den andra parten lämna den information 
motparten behöver för att följfulla sitt åtagande vad det gäller, fastighet och verksamhet, som krävs för 
att parterna skall kunna fullfölja sitt åtagande.   
Vardera part är skyldig att bereda den andra parten möjlighet att en gång om året ta del av 
dokumentation och uppföljning av partens systematiska brandskydd. 

UNDERSKIRFT
 

Ort/datum: Ort/datum:

Hyresvärdens namn: Hyresgästens namn:

Namnteckning:
Firmatecknare

Ombud, enl.
Fullmakt

Namnteckning:
Firmatecknare

Ombud enl.
fullmakt

Namnförtydligande: Namnförtydligande:
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Mellan

o ABCD bygg 556435-9791 och
o Kungälvs kommun orgff: 212000-1371,442 81 Kungälv, nedan kallad Kommunen,

gemensamt kallat Parterna,

MARKÖVNNrÅrr T,SEAVTAL

IDROTTSHALL

avseende marköverlåtelse och exploatering inom del av Diseröd 1:1, Kungälvs kommun,
Västra Götalands län, nedan kallat ("Marköverlåtelseavtalet").

Till Marköverlåtelseavtalet hör bilagda handlingar :

Bilaga 1: Plankarta
Bilaga 2: Marköverlåtelse
Bilaga 3z Hyresavtal
Bilaga 4: Anslutningspunkt VA, el, tele och opto
Bilaga 5: Karta servitut
Bilaga 6: Miuötekniskmarkundersölvting
Bilaga 7: Riskanalys Jör vibrationsalstrande arbeten, daterad 2016-1 1-02
Bilaga 8: Riskanalys fi)r vibrationsalstrande arbeten, daterad 2021-09-20
Bilaga 9 Riskanalys for vibrationsalstrande arbeten, daterad 2022-04-21
Bilaga 10: Markteknisk undersölvtingsrapport geotelvtik
Bilaga I1: Moderbolagsborgen

I de fall det ftirekommer motstridiga uppgifter mellan detta Marköverlåtelseavtal och tecknat
hyresavtal ska hyresavtalet ges fiireträde.

A. BAKGRUND OCH NÖNUTSÄTTNINGAR

1. Bakgrund och syfte
Detaljplan fiir Diseröd centrum, inom del av Diseröd 1:1 antogs i Kommunfullmåiktige
2016-04-07 och vann laga kraft 2020-04-29. Kommunen är ägare till fastigheten Diseröd I :1.

Kommunen har genomft)rt en upphandling fiir hyra av idrottshall inom planområdet.
Vinnande anbud har utsetts och fastigheten kommer att säljas till Exploatören genom
direktanvisning, ett hyresavtal med kommunen ska också tecknas. Idrottshallen ska vara

träffas härmed folj ande

'1':5
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fiirdigställd och slutbesiktigad den26 juni2024 så att kommunen kan å tillträde till
idrottshallen som hyresgäst I juli2024.

Marköverlåtelseavtalet syftar till att reglera marköverlåtelse for idrottshall enligt bifogade
handlingar i upphandlingen, samt villkoren fiir genomftirandet av den planerade byggnationen
fiir Exploatören.
Marköverlåtelseavtalet ska godkåinnas av kommunfullmäktige (KF), enligt punkt H6 och blir
giltigt genom parternas undertecknande.

B. DETALJPLAN

1. Beskrivning
Syftet med detaljplanen är att komplettera centrala Diseröd med ny fiirskola, idrottshall,
bostäder, en ny busshållplats samt att ge möjlighet till att etablera service inom orten.
Avsikten är att skapa ett attraktivt och levande centrumområde i Diseröd. Detaljplanen
möjliggör dessutom for byggnation av en fullstor idrottshall

2. Planavgift
Plankostnaderna ingår i markköpet. Exploatören, eller köpare av Exploatörens fastighet, ska
inte betala planavgift i samband med bygglov inom denna detaljplan.

C. MARKÖVERLÅTELSE

1. Marköverlåtelse
Kommunen överlåter ett område, del av fastigheten Kungälv Diseröd 1:1, som åir ungefiirligt
markerat med rött på bilaga 2, nedankallat Exploateringsfastigheten, till Exploatören.
Köpeskillingen utgör:

Totalt: Enmiljonfyrahundratusen//l 400 000/ kronor.

Köpeskillingens erläggande fiir Exploateringsfastigheten
Köpeskillingen ska erläggas av Exploatören efter aktuellt Marköverlåtelseavtal är
undertecknat av båda parter enligt foljande:

a Köpeskillingen erläggs senast 30 dagar efter fakturering av Kommunen. Fakturan
skickas när Kommunen undertecknat Marköverlåtelseavtalet.

Om Exploatören inte betalat köpeskillingen i rätt tid äger Kommunen rätt atthäva köpet eller
kräva fullgörande av köpet. Ska betalningen fullgöras är Exploatören skyldig att betala
dr<i;jsmålsränta enligt lag.

2. Köpebrev
När Exploatören betalat köpeskillingen ska Kommunen överlämna kvitterat köpebrev till
Exploatören som bekräftelse på fullgjord betalning.

3. Tillträde
Tillträde sker så snart köpeskillingen till fullo är erlagd och lantmäterifiirrättningen berörande
avstyckning av Exploateringsfastigheten har vunnit laga kraft. Exploatören har dock möjlighet

2 #
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att innan tillträdet, i samråd med Kommunen utfiira erforderliga undersökningar av
markfiirhållandena. Om exploateringen inte fullfoljs ftirbinder sig Exploatören att återställa
marken i ursprungligt skick, om Kommunen så fordrar. Äganderätten övergår till Exploatören
på tillträdesdagen.
Innan tillträdet har kommunen, utan ersättning, rätt att använda Exploateringsfastigheten ftir t
ex byggväg eller etableringsyta. Exploatören ska informeras innan nyttjandet och ytan
återställas innan Exploatören tillträder. Eventuellt nyttjande får inte hindra, fiirsvåra eller
ftirsena Exploatörens tillträde till Exploateringsfastigheten.

4. Penninginteckningar
Kommunen garanterar att Exploateringsfastigheten på tillträdesdagen inte besväras av några
penninginteckningar.

5. Servitut och nyttjanderätter
Kommunen garanterar att Exploateringsfastigheten, på tillträdesdagen, inte belastas av nägra
servitut eller nyttjanderätter utöver de som framgår av Marköverlåtelseavtalet.

6. Lagfartskostnader
Med köpet fiirenade lagfarts- och stämpelkostnader betalas av Exploatören.

7. Avräkning
Jordabalkens regler ftir ftirdelning av kostnader och intäkter ska gälla.
Exploatören betalar fastighetsskatt fiir tiden efter tillträdesdagen, Kommunen skickar faktura.

8. Grundftirhållanden
Kommunen ikläder sig inte något ansvar fiir Exploateringsfastighetens
grundftirhållanden/markfiirhållanden, vilket innebär att Exploatören har att själv svara ftir
nödviindiga grundundersökningar och fiir vidtagande av de grundfiirbättringsåtgärderna, t ex
pålning eller annan ftirstärkningsåtgärd, som kan visa sig erforderlig fiir genomörande av
planerad bebyggelse inom Exploateringsfastigheten. Exploatören erinras om sitt ansvar som
fastighetsägare och bygghene fiir eventuella skador orsakade av Exploatörens arbeten på
Exploateringsfastigheten. Detta gäller exempelvis eventuell grundvattensänkning som kan
medftira skador på omkringliggande fastigheter, orsakade av de arbeten som Exploatören
utftir. Geoteknisk undersökningsrapport, se bilaga 10.

Kommunen garanterar att det på Exploateringsfastigheten på Tillträdesdagen inte ft)religger
nägra arkeologiska ftirhållanden eller fynd som kommer att utgöra hinder ftir de byggnader
och anläggningar som Exploatören avser att uppft)ra i enlighet med detaljplanen. Vid brist i
denna garanti ska Kommunen snarast åtgärda bristen samt därutöver stå ftir Exploatörens
samtliga skäliga kostnader i anledning av bristen samt fiir utredning och därtill ftiljande
arbeten.

9. Markfiiroreningar
Inom området har markfiiroreningar upptäckts, se bilaga 6.

Kommunen står fiir den faktiska kostnaden utan entreprenörpåslag ftir sanering av
markftiroreningar till aktuell markanvändning. Exploatören skickar en anmälan om sanering
till kommunens Miljöenhet med ftirslag på åtgärdsmetod, åtgärdsplan och åtgärdsmåI.
Kommunens Miljöenhet fattar därefter beslutet med anmälan som grund. Eventuell ersättning
ftir stillestand och fiir andra kostnader som uppstår vid forskl-uten tidplan ska inte utgå.

v J
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Exploatören ansvarar fiir att schakta samt frakta bort de fiirorenade massorna och liimna dem
på deponi. Exploatören ska fakturera kommunen ftir utfiirt arbete. Fakturan ska specificeras
med antal nedlagda timmar och arbetets omfattning. Innan saneringen påbörjas ska en skriftlig
kostnadsuppskattning lämnas till kommunen som kommunen skriftligen ska godkänna.

Kommunens åtagande att stå ftir saneringskostnader gäller l8 månader fran det att
Marköverlåtelseavtalet har undertecknats av båda parter. I det fall kostnaden fi)r saneringen
enligt Kommunens bedömning visar sig stå i orimlig proportion till projektets intäkter fiir
Kommunen har Kommunen rätt atthävamarkköpet. Om så inte sker står Kommunen enligt
ovan ftir samtliga kostnader hiinlorliga till nödvändig sanering. Om Kommunen nyttjar sin
rätt att häva köpet ska erlagd köpeskilling återbetalas. Ingen av parterna har rätt till
skadestånd med anledning av en sådan hävning.

Kommunen står inga eventuella kostnader som dr kopplade till naturligt fiirekommande
bakgrundshalter.

Kommunens övriga villkor fiir hävning framgår av punkt H7.

10. Vattenskyddsområde
Fastigheten ligger inom den inre skyddszoneni vattenskyddsområde, Exploatören ansvarar
ftir att söka de dispenser/tillstand som krävs.

D. FASTIGHETSBILDNING

1. Marköverlåtelse
Marköverlåtelsen enligt punkterna C ovan ska ske genom avstyckning.

2. Ledningsrätt och servitut
Eventuella ledningar m.m. över kvartersmark som är kopplade till detaljplanen säkerställs
med ledningsrätt. Servitut upplåts i den omfattning som krävs fiir att genomftira
marköverlåtelsen och exploateringen. Ingen ersättning ska erläggas ftir nödviindiga
ledningsrätter och servitut över kvartersmark. Kommunen har skyldighet att återställa marken
till tidigare befintligt skick.

Inom Exploateringsfastigheten ska avtalsservitut alternativt officialservitut eventuellt bildas
fiir infart, inom prickmark. Se bilaga 5. Kommunen står kostnaden fiir att bilda servitutet.

3. Fastighetsbildning
Kommunen har ansökt om fastighetsbildning avseende Exploateringsfastigheten, Kommunen
fakturerar Exploatören ftir filrrättningskostnaderna.

ALLMÄNNA OCH GEMENSAMMA ANLÄGGNINGARE.

1. Allmänna gator och gång- och cykelvägar
Kommunen är huvudman fiir allmän plats inom planområdet, då detaljplanen har kommunalt
huvudmannaskap. Kommunen ansvarar for utbyggnad av alla gator på allmåin platsmark inom
detaljplanen.
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2. Övrig allmän plats
Kommunen ansvarar fiir iordningställandet av övrig allmän platsmark.

3. Va-anläggningar
Kommunen ansvarar fiir och bekostar utbyggnad av VA-anläggningar och ska vara huvudman
for VA-anlåggningar belägna inom allmän platsmark.

4. Byggmöten
Kommunen ska såsom genomftirandeansvarig fiir El och E3 kalla Exploatören till de
byggmöten som kommer att hållas under byggtiden i de fall det pågår parallella
arbetsprocesser.

HUSBYGGNATION OCH ANLÄGGNINGAR INOM KVARTERSMARK

l. Husbyggnation fiir Idrottshall
Exploatören ansvarar ftir alla åtgärder inom sin kvartersmark. Exploatören ska lolja de
riktlinjer och krav som beskrivs i detaljplanens planbeskrivning och plankarta.
Exploatören ftirbinder sig till attbygga en idrottshall i enlighet med detaljplanens
bestämmelser, se bilaga 1.

Exploatören ftirbinder sig också till att bygga enligt upphandlingen fiir idrottshallen samt
bilagor tillhörande K52022/ 0048.

2. Upplåtelseform och användning fiir ldrottshall
Exploatören ska inom Exploateringsfastigheten uppftira idrottshall

3. Infart och parkering
Infarten till Exploateringsfastigheten ftr endast användas av sophanteringspersonal,
blåljuspersonal och for funktionshindrade. Inom Exploateringsfastigheten ska en tillgiinglig
qarkeringsplats samt vändplats ftir sopbil och räddningstjänstens fordon anordnas.
Ovriga besökare/anställda hiinvisas att parkera på intilliggande pendelparkering.

För transporter till byggarbetsplatsområdet ska Trafikanordningsplan (TA-plan) tas fram. TA-
planen samordnas med kommunens trafik-gata-parkenhet.

4. Tidplan och logistik
Byggnationen ftir teknisk infrastruktur är fiirdigbyggd

5. Obebyggd kvartersmark
Innan överlåten mark bebyggs ska den hållas i vårdat och städat skick, annars äger
Kommunen råIt att städa på Exploatörens bekostnad.

6. Miljö- samt tillgänglighetsanpassning av byggnation
Kungälvs kommun uppmuntrar till miljöanpassad byggnation. Det gäller till exempel
energieffektiva byggnader, hållbara materialval, insatser fiir biolo gi sk mångfald,
tillgiingliggörande av naturområden samt underlättande fiir de boende att göra hållbara val i
vardagen. Även byggprocessen bör vara resurs- och energieffektiv ftir att minska dess
negativa milj öpåverkan.

God tillgänglighet i nybyggnation eftersträvas av Kungälvs kommun där

,ö
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BYGG IKAPP (AB Svensk Byggtjåinst) kan utgöra ett ftrtydligande komplement.

7. Skyddsåtgärder
Exploatören och dess underentreprenörer ansvarar ftir att beakta och vidta erforderliga
säkerhetsåtgärder då byggnationen angränsar till busstråk. Det är därftir mycket gång-och
cykeltrafik i området. Vidare finns det också ftirskoleverksamhet och bibliotek på
grannfastigheterna som kan bli störda av buller.
Torgytorna och lekredskapen runt Exploateringsfastigheten ska också beaktas.

8. Byggmöten
Exploatören ska såsom genomftirandeansvarig for anläggningsarbetena i anslutning till allmiin
platsmark (gata, park och natur) kalla ansvarig ftirvaltare till den allmänna platsmarken till de
byggmöten som kommer att hållas under byggtiden.

9. Besiktning av befintliga hus
Kommunen har upprättat riskanalyser med gränsvärden fiir vibrationer, pålning m.m. daterade
2016-ll-02,2021-09-20 samt en komplettering2022-04-22. Se bilaga 7, 8 och 9. Exploatören
ska anpassa sina arbeten utifran dessa fastställda griinsvärden. Exploatören ansvarar fiir att ta
fram eventuell ytterligare erforderlig kompletterande riskanalys.

10. Försäkringar
Med anledning av ovan nämnda arbeten ska Exploatören teckna de fiirsäkringar som erfordras
ftir att ge omkringliggande fastigheter betryggande skydd mot eventuella skador. Bevis om
tecknade ftirsäkringar ska inlämnas till kommunen innan markarbetena påbörjas och vara
tillgängliga ör berörda fastighetsägare.

G. TEKNISK TÖNSÖNTNNVC
1. VA-anslutning
Kommunen är huvudman ftir VA-anläggningar belägna inom allmtin platsmark.
Exploateringsfastigheten ska anslutas till den kommunala vatten- och avloppsanläggningen.

Anläggningsavgift fiir vatten och avlopp ska betalas av Exploatören enligt vid varje tillf?ille
gällande taxa. Förbindelsepunkt kommer upprättats. Anslutningspunkt ftir VA, se bilaga 4.

2. Dagvatten
Dagvatten hanteras i enlighet med kommunens dagvattenplan med dagvattenpolicy antagen
2017 -05 -18 (KS 20 1 3/1 902-47 -48), detaljplanens bestiimmelser och gjord
dagvattenutredning.
Dagvattenhanteringen från parkeringsplatser ska rena dagvattnet från olja och metaller.
Lösningar kan ske på flera olika sätt exempelvis genom översköljning på gräs/grusade ytor,
oljeavskilj are eller absorberande länsar.

Anslutningspunkt fiir dagvatten kommer att örläggas i Exploateringsfastighetens närhet.
Dagvatten ska ftirdrojas/infiltreras inom kvartersmarken innan avledning till kommunal
dagvattenledning. Dagvattenanläggningar på Exploatörens kvartersmark ska byggas ut och
bekostas av Exploatören.

Exploatören är skyldig att tillse att dagvatten fran direkt angränsande naturmark, kan tas om
hand och avledas utan att grannfastighet besvdras.

*j 6
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3. Renhållningsordning
I kommunen finns en antagen renhållningsordning, beslutad av kommunfullmäktige 2015-09-
l0 (5241/2015) där avfallsftireskrifter ingår.

4. El och fiberanslutning
Exploateringsfastigheten ska anslutas till befintligt elnät som ägs av Kungälv Energi AB.
Anslutningsavgifter betalas av Exploatören i enlighet med vid anslutningstillftillet gällande
taxa.

Idrottshallen ska anslutas till kommande öppna fibernät som ägs av Kungälv Energi AB, eller
eventuell annan fiberägare i området. Exploatören kontaktar själv Kungälv Energi AB, eller
eventuell annan fiberägare i området, fiir att fiirvissa sig om att det frnns, eller går att teckna
avtal fiir den internetoperatör Exploatören eventuellt väljer att teckna fiiravtal med.
Anslutningsavgifter betalas av Exploatören. För anslutningspunkter, se bilaga 4.

H. Övnrcr
1. Syn och skador
Exploatören ska iaktta aktsamhet så att skador undviks på befintliga gator, närliggande
byggnader och anläggningar, inklusive häckar och träd. Skador som uppkommer utanfi)r
Exploateringsfastigheten ska återställas av Exploatören, till den del skadan uppkommit till
foljd av Exploatörens eller dennes entreprenörs verksamhet.

Exploatören ska bekosta och svara ftir att erforderlig syn och besiktning av anläggningar och
byggnader på angråinsande mark genomftirs fiire och efter genomfiird byggnation. Syn och
besiktning genomftirs enligt gängse metoder. Ansvarig ftirvaltare till allmän platsmark ska
kallas och närvara vid besiktning av anläggningar och byggnader på allmiin plats.

Det åligger Exploatören att undvika lerspill och dylikt som uppkommer vid transporter till
och från området i samband med byggnationen. I det fall terspitt och dylikt åindåippkommer,
ska Exploatören åtgärda detta skyndsamt på egen bekostnad.

2. Upplag och dylikt
Upplag eller uppställning av bodar m.m. ftir inte ske utanör Exploateringsfastigheten utan
skriftligt medgivande i form av ett avtal från Kommunen eller annan berörd markägare. En
avgift kommer att tas ut fiir detta.

3. Förköpsrätt
I det fall att Exploatören önskar sälja idrottshallen ska Kommunen ha fiirköpsrätt.
Kommunens örköpsrätt innebär att Exploatören endasthar rätt att sälja idrottshallen till en
tredje part om Exploatören har erbjudit Kommunen att ftirvärva idrottshallen, samt att
Kommunen tackar nej till att ftirvärva idrottshallen.

Exploatören ska skriftligen meddela Kommunen om ft)rsäljningen. Om Kommunen önskar
köpa idrottshallen ska Kommunen inom 45 dagar från mottagandet av erbjudandet skriftligen
svara Exploatören. Ett uteblivet svar ska anses som att Kommunen tackar nej till erdudandet.

En oberoende värdering ska därefter tas fram och bekostas av Exploatören som Kommunen
f;ir ta ställning till. Om viirderingen inte godkänns av någon av parterna fär ytterligare en

6 7



106/22 Diseröd 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av idrottshall - KS2022/0048-12 Diseröd 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av idrottshall : Marköverlåtelseavtal idrottshall Diseröd

oberoende viirdering genomftiras. Marknadsvärdet ska därefter baseras på ett snitt av de
genomftirda värderingama.

Förköpsrätten ska gälla 15 år från fiirdigställandet av idrottshallen, fiirdigställandet räknas
från det att slutbesked erhållits.

I det fall Kommunen avstår sin fiirköpsrätt och Exploatören säljer idrottshallen ska ett
ftirbehåll göras i köpekontraktet att Marköverlåtelseavtalet ska gälla även mot köparen.
Köparen ska forbinda sig att göra motsvarande forbehåll vid en forsäljning av idrottshallen.

4. Överlåtelsefiirbud
Marköverlåtelseavtalet får inte helt eller delvis överlåtas på annan ffsisk eller juridisk person,
annat än helägt bolag inom koncernen, i det fall ska Kommunen godkänna en sådan
överlåtelse.

I det fall Marköverlåtelseavtalet överlåts på ett helägt bolag inom Exploatörernas koncern åtar
sig Exploatören att överlåta samtliga villkor och åtaganden i enlighet med
Marköverlåtelseavtalet till det nya bolaget. Exploatören ska skriftligen informera Kommunen
om överlåtelsen/överlåtelserna och överlämna bevis om fullgod säkerhet i form av
moderbolagsborgen.

5. Tvist
Tvist med anledning av Marköverlåtelseavtalet ska avgöras i allmän domstol

6. Marköverlåtelseavtalets giltighet och återgång
Marköverlåtelseavtalet iir till alla delar ftirfallet om Marköverlåtelseavtalet eller hyresavtalet,
se bilaga 3 inte godkänns av kommunfullmäktige, (KF) i Kungälv genom beslut som vinner
laga kraft senast 2022-12-31.

Om Marköverlåtelseavtalet fiirfaller ska samarbetet enligt Marköverlåtelseavtalet brytas utan
krav på ersättning fran någondera av parterna for nedlagda kostnader, utfiirt arbete eller
svikna fiirhoppningar.

7. Hävningsrätt
Om Exploatören inte har erhållit beslut om beviljat bygglov fiir idrottshall enligt undertecknat
hyresavtal samt detta Marköverlåtelseavtal senast 2023-05-0I har Kommunen rätt att häva
överlåtelsen och Marköverlåtelseavtalet är därmed i sin helhet fiirfallet.
Om Kommunen nyttjar sin rätt atthävaköpet är 10 procent av köpeskillingen fiirfallen. Ingen
av parterna har rätt till skadestånd med anledning av en sådan hävning.

Hävning med anledning av markftiroreningar, se punkt C9.

8. Vite och säkerhet
Kommunen äger rätt att kräva vite uppgående till 250 000 kronor per påbörjat kvartal om
idrottshallen inte är slutbesiktigad och inflyttningsklar den I juli2024. Vitet är inte
tidsbegränsat.

Vitet enligt punkt H8 ska dock inte utkrävas om ftirseningen beror på orsaker som
Exploatören inte rår över, t ex strejk, arkeologisk utgrävning, pågående av Kommunen
beslutade saneringsåtgiirder, extrem väderlek, ft)rsening av utbyggnad av allmän plats,
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överklagat bygglov eller liknande. Begråinsningen av vitet avser endast den fiirseningsperiod
som dessa omständigheter oundvikligen ftiranlett.

Exploatören ska ställa säkerhet fiir sina fiirpliktelser enligt detta avtal till ett belopp om en
miljon kronor. Säkerheten ska bestå av en bank- eller fiirsäkringsgaranti alternativt
moderbolagsborgen om kommunen anser att denna uppftller kraven på fullgod säkerhet. Se
bilaga I 1.

Marköverlåtelseavtalet har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt.

Kungälv 20 2022- oq- ö6

För Kungälvs kommun För /BrD byqX

Miguel Odhner
Kommunstyrel sens ordf.

Haleh Lindqvist
Kommundirektör

Ovanstående säljares namnteckning(ar) bevittnas

Jo**, Vtoa/9
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?tl*aa 3
_€_

msrrcHrrsÄGARNA HYRESKONTRAKT
FOR LOKAL

Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal.

sidr(+)

Nr:

Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller
:.. Hyresvård Namn

Diseröd ldrottshall, (upphandling)
Personnr/orgnr:

z, Hyresgäst Nämn

Kungälvs kommun
Personn r/org n r:

212000-1371

Aviseri n gsad ress:

Kungälvs Kommun, 442 8'l Kungälv

3. Lokalens adress
m.m

K ommu n: Fastighetsbeteckning

Gata: Trappor/h u s: Lokalens nr:

4. Lokalens
användning

Lokalen med ti I I höran de utrymmen hyrs ut för att användas ti I I

ldrottshall

! Användningsändamålet har närmare angetts i bifogad specifikation.

5. Hyrestid Från och med den:

2024-07-O'l
Till och med den

2039-06-30

6. Uppsägningstid/
Förlängningstid

Uppsägning avdetta kontraktskaskeskriftligen minst g månaderföreden avtaladehyrestidensutgång.

lannatfallärkontraktetförvarjegångförlängtmed X 5 årn månader

7. Lokalens skick Lokalen hyrs ut i befintligt skick.

I En beskrivning av lokalensskickvid detta kontraktstecknandesamt uppgift om vem som på tillträdesdägen i

förekommande fal I ska ha om besörjt och bekonat del s åtgärdan d et av brister, dels överenskomna änd ri igar framgår
av bifogat besiktnings- och åtgårdsprotokoll.

8. Lokalens storlek
och omfattning

Areatyp

BTA

Plan

1

cam2

1 800

Areatyp Plan cam2

om i kontråktet angiven area awiker från faktiskarea medföravvikelsen inte rätt för hyresgästen till återbetalning eller sänkning av hyran
respektive hyresvärden rätt till högre hyra.

! Omfattningen av den förhyrda lokalen framgår av bifogade ritning(ar).

X Tillfärt för bil för i

och urlastning
I Platsför

skylt
n Plats för skyltskåp/

automat
! Parkeringsplats(er)

för bil(ar)

! Garageplats(er)

för bil(ar)

9. lnredninq Lokalen uthyrs

! utan särskild för verksamheten avsedd inredning fi med särskild för verksamheten avsedd inredning enl bilaga

ro. Underhåll

Allmänna och

9emensamma
utrymmen

I Hyresvärden ska utföra och bekosta erforderligt underhåll av lokalen och inredning som hyresvärden eventuellt särskilt tillhandahåller för
verksamh eten

Hyresgänen ska utföra och bekosta erforderligt underhåll delsavytskikt på golv, våggar och ta( dels av inredning som hyresvärden
eventuellt särski lt ti I lhandahål I er för verkamh eten.

ffi Annan fördelning av underhållsansvaret, se bilaqa. Bilaga: 2

Om hyresgästen åsidosåtter sin underhållsskyldighet enligt ovan och
hyresvärden rätt att fullgöra skyldigheten på hyresgästens bekostnad

inte inom skålig tid vidtar rättelse efter skriftlig uppmaning har

om inte annat överenskommits mellän parterna ansvarar hyresvärden för underhåll av allmänna och gemensamma utrymmen

ffi Annan överenskommelse enligt bilaga

r.r. Ledningarför
telefoni och data-
kommunikation

! Hyresvärden [] Hyresgästen

bekostar erforderlig dragning av ledningarförtelefoni och datakommunikation från den anslutningspunkt operatören angertill de
ställen i lokalen som hyresgästen i samråd med hyresvärden väljer.

! Annan fördelning av ansvaret för telefoni och datakommunikation, se bilaga.
Bilaga

Sign

l''n" *s-Fastig hetsäg arna sveriges formulär 128.3 u ppråttat z018 i samråd med sABo, svensk Handel och Visita. Eftertryck förbjuds.
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€-
FASIGHETSÄGARNA HYRESKONTRAKT

FöR LoKA,L
Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal.

sidz(4)

Nr;

Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller
12.5kyltar,
markiser m.m,

Hyresgästen har efter samråd med hyresvärden rätt ätt sätta upp förverksamheten sedvanlig skylt, underförutsättning att hyresvärden inte
har befogad anledning att vägra samtycke och att hyresgästen har inhämtat erforderliga tillstånd av berörda myndigh-eter. 6vriga
ånordningar såsom markiser och antennerfår intesättas upp utan hyresvärdenstillstånd. Vid avflyttning ska hyresgästen återställa husfasaden
i godtagbart skick.

Vid mera omfattandefastighetsunderhåll såsom fasadrenovering ska hyresgästen på egen bekostnad och utan ersättning nedmontera och åter
uppmontera skyltar och andra anordningar som hyresgästen satt upp på byggnaden.
Hyresvärden förbinder sig att inte såtta upp automater och skyltskåp påytterväggarna till den av hyresgästen förhyrda lokalen utan
hyresgästens medgivande samt medger hyresgästen företrädesrätt att uppsätta automater och sl<yltskåp på ifrågavarande vägqar.

! Hyresgästen förbinder sig att följa bifogat skyltprogram.

13. Hyrä
K ronor per år exklusive nedan markerade ti llägg

r4. lndex [j Ändring avovan angiven hyra sker i enlighet med bifoqad indexklausul. Bilaga: 3

r5. Fastighetsskatt f] Fastighetsskatt ersätts i enlighet med bifogad fanighetsskatteklausul fl Fastighetsskatt ingår i hyran
Bilaga:

:.6.
Driftskostnade r Hyresvärden tillhandahåller/ombesörjer

X El X vA ffi värme

Betalning:

El X Hyresgästen har eget
abon neman g.

VA I Hyresgästen har eget
abo n n emang.

Värme I Hyresgästen har eget
abonnemang.

Varmvatten ffi Hyresgästen har eget
abon n eman g.

Kyla ! Hyresgåsten har eget
abon n eman g.

Venti lati on

X Varmvatten

! Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklau su l.

! Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

! Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausu l.

! Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostn adskl ausu l.

I Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostn adskl ausu l.

I Hyresgästen betälar i enlighet med bifogad
driftskostn adskl ausu L

! Kyla

! lngår i hyran.

I lngår i hyran.

! Ingår i hyran.

I lngår i hyran.

I lngår i hyran.

I lngår i hyran.

X Ventilation

Bilaga:

Bilaga:

Bilaga:

Bilaga

Bilaga:

B i laga:

17. Mätare om hyresgänen ska ha eget abonnemang enligt ovan och mätare saknas utförs och bekostäs installationen av erforderliga mätareav

fl hyresvärden I hyresgästen

:'8. Avfalls-
ha nte ring

stillhandahålla utrymmeför lagring av avfall, dels ordna borttransport av avfall är hyresgästen
plats liksom att utan kompensation medverka till den ytterligare källsortering som hyresvärden
de:

ffi Hyresgäden ska svara för och bekosta borttransport av åvfall som hårrör från den verksåmhet som hyresgåsten bedriver i lokalen
(dockåligger det hyresvärden att tillhandahålla avfallskärl och erforderligt avfallsutrymme). Hyresgåsten förbinder sig att med
renhållningsentreprenör teckna och vidmakthålla konträkt om borttransport av avfall.

! Hyresvärden samordnar borttransPort av avfall för flera hyresgästers verksamhet i fastigheten. Hyresgästen ska som tillägg till hyran till
hyresvärden betala ersättning för hyresgästens andel av kostnaden för borttransporten. Lokalensandel av denna kostnaJik..nr.,
vara_Procent.Hyrestilläggetuppgårviddettakontråktstecknandetill kronorperår.

! Kostnaden för borttransport av avf all som härrör från den verksamhet sor hyr".gllllifilver i lokalen ingår i hyran.

I den omfattning hyresvärden är skyldig att del
skyldig att placera avfall i avsett kärl på avsedd
kan komma att besluta. Härutöver gällerföljan

n Särskild reglering enligt bilaga
B ilaga

r9. Snöröjning och
sandning

! ingår i hyran I ombesörjs och bekostas av hyresgästen I annan reglering enligt bilaga
B i laga:

zo, Oförutsedda
kostna de r

Skulle efter kontraktets tecknande oförutsedda kostnadsökningar uppkomma för fastigheten på grund av
a) införande eller höjning av särskild för fastigheten utgående skatt, avgift eller pålaga som riksdag, regering, kommun eller myndighet
kan komma att besluta om, eller
b) generella ombyggnadsåtgärder eller liknande påfastigheten som inte enbart avser lokalen och som hyresvärden är skyldig att utföratill
följd av beslut av riksdag, regering, kommun eller myndighet

ska hyresgästen med verkan från inträdd kostnadsökning betala ersättning till hyresvärden för den på lokalen belöpandeandelen avden totala
årli ga konnadsökningen för fasti gheten.

Lokalens andel ska under hyrestiden anses vara _ procent.

Har andelen inteängettsutgörs denna av hyresgästens hyra (exkl. eventuell moms) i förhållandetill de i fastigheten vid tidpunkten för
kostn adsökn i n g en utgåen de hyrorna (exkl. eventuell moms) för lo kal er och bostadsl äg en h eter. För I okal er oih bort"drl äg"n heter som i nte är
uthyrdä görs därvid en uppskattning av marknadshyran respektive bruksvärdeshyran.

Med skatt enligt a) ovan avses inte moms och fastighetsskatt i den mån ersättning för dessa ska erläggas. Med oförutsedda kostnader menas
sådanakostnadersomvidkontraktetsingåendeintebeslutatsavdeundera)ochb)angivnainstanserna.Ersåttningenbetalasenligt
nedanstående regler om hyrans betalning.

Sign

l''* -#Fastig h etsä g arn a Sveriges fo rmu lär 128.3 u pprättat zo18 i samråd med SABOr Svensk Handel och Visita. Eftertryck förbjud s.
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Hyresgästen ska bedriva momspliktig verksamhet i lokalen.
Hyresgästen ska inte bedriva momspliktig verksamhet i lokalen

n
X

zr. Mervärdesskatt
(moms)

Hyresgä stens
momsplikt

Hyresvä rdens
momsplikt

en är skattskyldig till momsför uthyrning av lokalen. Hyresgästen ska utöver hyran erlägga vid varjetillfälle

X om fastighetsägaren/hyresvärden väljer att bli skattskyldig till momsför uthyrning av lokalen ska hyresgästen utöver hyran erläggåvid
varj e tillfälle gälland e moms.

Momsen, som ska betalassamtidigt med hyran, beräknas på angivet hyresbeloppjämte, enligt vid varjetidpunkt gällande reglerför moms på
hyran, på i förekommandefall enligt hyreskontraktet utgåendetillägg och andraersättningar.

I Fasti g hetsägaren/hyresvård
gällande moms.

Om til AV ästenshyresvärden diälvstän era sasomde-förj d yresg sj agga U AVåtelse okal en ellerh elt vtsdel änexempelvis pl handra (även
U set et ol lerel else-överlåtppl åtel ), blir för msmo eneg ag jämkn sernabestämmelsskyldig ligt skamervärdesskattelag €n, hyresgästen
fullt ersättåUt för förloradeden nes avdhyresvärden ska arevid ersättn fö denragsrätt. Hyresgästen kostn adsökn som AVutg ng q följer

avdoradehyresvårdens förl för momsragsrätt somd riftskostnåderngående pa ästen eran de.ppstår hyresggenom aq

22. Hyrans
betalning

Hyran betalas utan anfordran i förskott senast sista vardagen före varje

! kalendermånads början ffi kalenderkvartals början genom insättning på

PlusGiro nr: BankGiro nr:

r3. Ränta, betal-
ningspåminnelse

Vid försenad hyresbetalning ska

lågstlftningen om ersättning fö
hyresgästen betala dels ränta enligt räntelagen, delsersättning för skriftlig betalningspåmrnnelseenligt

r inkassokostnader m.m.

Hyresgästen här inte rätt till nedsåttning av hyran förtid då hyresvärden låter utföra arbeteför att sätta lokalen i avtalat skickeller annat
arbete som särski lt an g es i detta kontrakt m ed ti I lhörande bi I agor.

24. Nedsättning av
hyra

Avtalat skick
m,m

Sedvanligt
underhå ll

hinder eller men i nyttjanderätten till följd avatt hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av lokalen eller
enli gt hyreslagens reqler.

I Hyresgästen har inte rätt till nedsåttning av hyran för hinder eller men i nyttjanderätten till följd av att hyresvärden låter utföra sedvanligt
underhåll av lokalen eller fastigheten i övrigt. Det åligger dock hyresvärden ått i god tid underrätta hyresgästen om arbetets art och
omfattninq sämt när och under vilken tid arbetet ska utföras.

n Parterna är överensom att rätten till n€dsåttning av hyran när hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av
lokalen eller fastigheten i övrigt ska regleras enligt särskild bilaga.

I Nedsättning av hyran för
fastigheten i övrigt utgår

Bilaga:

Bilaga:

25. Miljöpåverkan Hyresgästen ska före tillträdet inhämta erforderliga tillstånd för den verksamhet för vilken lokalen upplåts. Verksamheten ska bedrivas på ett
sådant sätt att den uppfyllervid varjetidpunkt gällande miljölagstiftning och övrigaföreskrifterförmiljön. Hyresgästens ansvarför
miljöpåverkan gäller även efter kontraktets upphörandeoch preskriberasinte enligl bestämmelserna i ri kap.5r gJordabalken.

I För ytterligare bestämmelser avseende miljöfarlig verksamhet, se bifogad miljöklausul.

I Parterna harträffat en överenskommelse om att minskafastighetensoch lokalens miljöpåverkan, se grön bilaga. Bilaga:

26, Revisions-
besiktni nqa r

Om det vid en av myndighet påkallad revisionsbesiktning av installationer såsom el- eller sprinkleranordningar konstaterasfel och brister i
hyresgästen tillhörig installation, ska hyresgästen på egen bekostnad utföra begärda åtgärder inom den tid Åyndigheten har föreskrivit. om
hyresgästen inom nåmnda tid inte har åtgärdat fel och brister har hyresvården rått att på hyresgästens bekostnad u1föra sådana åtgärder som
myndiqheten har föreskrivit.

27. Tillgänglighet
tillvissa utrymmen

Hyresgästen ansvarar för atttilltrådetill sådana utrymmen som hyresvärden eller någon som företräder hyresvärden eller som personal från
energibolag, va-bolag, telekombolag eller motsvarande måste ha tillgång till för skötsel och drift avfastjgh"tun int" hindras genom
förhållanden i hyresgästens verksamhet.

28. PBL-avgifter byggl ov, an nåt lov el I er ti I lstån d vi dtar ändri ngar avseende I okal en och hyresvärden ti ll följd av detta en I i gt
L) tvingas utge byggsanktionsavgift eller vite, ska hyr'esgästen till hyresvärden betala ersättning med

Om hyresgästen utan erforderligt
reglerna i plan- och bygglagen (PB

motsvarande belopp.

29. Brandskydd ffi Parternas skyldi g heter gentemot varan d ra avseende bran d skydd regl eras i bifogad brandskyddskl ausu l. Bilaga: 4

Myndighetskrav
3o

m,m.

I Hyresvärden

ffi Hyresgåsten

ska på eget ansvar och egen bekostnad svara för de åtgärder som myndighet, domnol eller försäkringsbolag med stöd
av nu gällande ellerframtida lagstiftning eller avtal fr.o.m. tillträdesdagen kan komma att krävaförlokaleÅ nyttjände
för avsedd använ d n i n g. Hyresgästen ska sam råda med hyresvärden i n nan åtgärder vi dtäs.

Bilaga:

3r. Ombyggnads-

å ndringsa rbete

Byggvåru-
dekla ration

och
inte utan skriftligttilletånd från hyresvärden utföra ombyggnads- eller ändringsarbeten inom lokalen eller fastigheten i

om inte annat framgår av hyresvärdens skriftliga tillstånd ska hyresgästen ansvara för allt som denne anskaffar för sin verksamhet eller bygger
in i lokalerna, även om egendomen är att betrakta som fastighets- eller byggnadstillbehör.

Hyresgästen ska bereda hyresvärden insyn i ombyggnadsprojektet, bjuda in hyresvärden till byggmöten och när hyresvärden begärdet, ge
hyresvärden tillträdetill lokalen under ombyggnadstiden. Hyresgästen svararför att hyresgästånsarbeten i lokalen inteskadar byggnadån
eller stör den verksamhet som andra hyresgäster i byggnaden bedriver och är skyldig ait i slälig omfattning ersåtta hyresvärden om krav på
nedsättn i ng av hyra ri ktas mot den n e med an led ni ng av hi nder el I er men i an nans nyttjan derät1.

Om parterna kommer överensom och genomför en ombyggnation eller omdisponering av lokalen ska nya ritningar upprättas. Kostnaden för
u pprättan det av dessa ska bäras av den part som påkal I at förän dri n g en.

I Annan överenskommelse enligi bilaga.

om hyresgåsten utför arbeten avseende lokalen ska hyresgästen för hyresvärden i god tid förearbetetsutförandeförete
byggvarudeklarationer-i den mån sådanafinnsutarbetade-fördeprodukteroih material som skatillföras.lokalen.

Hyresgästen får
övrigt.

t9n 4

HYRESKONTRAKT
FÖR LoKAL

Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal.

sidt(4)

Nr:

Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller

€'-'
FAsTIGH ETSÄGARNA

Fastighetsägarna sverigesformulärrzB,3 upprättat 2018 i samråd med 5ABo, svensk Handel och visitä, Eftertryckförbjuds,
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-€-
FA5IGHET5ÄGARNA H.YRESKONTRAKT

FOR LOKAL
Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal.

sid4(4)

Nr:

Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller
32.5äkerhet Hyresgåsten ska till hyresvärden senast den

fl borgen ställd av

I åmna såkerh et för si na förpl i ktelser en I i gt dettä kontrakt gen om

I bankgaranti intill ett belopp om ! annan säkerhet i form av

om avtalad säkerhet inte låmnats senast vid föreskriven tidpunkt är detta kontrakt förfall et, om hyresvärden före ti I lträdet så påford rar

33. Försäkringar Hyresvärden är skyldig att teckna och vidmalähålla sedvanlig fastighetsförsäkring avseende den fastighet inom vilken den förhyrda lokalen
ligger' Hyresgåsten är skyldig attteckna och vidmakthålla en företagsförsäkring som innehåller egendomsskydd, avbrottsskydj och ansvarför
den eqna verksamheten.

! Annan överenskommelse om försäkri ng, se bilaga.

34, Yttre åverkan ffi Hyresvärden f lHyresgästen

ska svara för skador på gru nd av åverkan på ti I I I okalen t
som ledertill ellerfrån lokalen. I samtligafall omfattar

illhörande fönster, skyltfönster, skyltar samt entrö- och andra dörrar eller portar
ansvaret även karmar, bågar och foder.

35. Låsanordningar { l Hyresvärden ffi Hyresgästen

ska utrusta lo kal erna med såd an a I ås- och stöl dskyddsan ordn i ngar som krävs för hyresgästens företagsförsäkri n g

36. Återställande
vid avflyttninq

Senast vid hyresförhållandets upphörande ska hyresgästen, om inte annan överenskommelse har träffats, ha bortfört sin egendom och
återställt lokalen i godtagbart skick.

I An n an överen skom mel se om bortföran d e och återstäl I an de enl i gt bi lag a.

Parterna är eniga om ått senåst sista dagen av hyresförhållandet gemensamt genomföra besiktning av lokalen. om till följd
åtgärder-vidtägna med eller utan hyresvärdensmedgivande-lokalen vid avflyttning innehåller Åaterial, som inte sårskilt
att hyresvärden svarar för, ska hyresgästen avl ägsna materi al et el I er ersätta hyresvärden denn es kostnader för kvittbl ivn i ng
förekommande avfallsskatt, transport och avgift för deponering eller motsvarande.

av hyresgästens
överen skommits
såsom

37, Force majeure Hyresvärden fritar sig från skyldighet att fullgöra sin del av kontraktet och från skyldighet att betala skadestånd om hyresvärdens åtaganden
inte alls eller endast till onormält hög kostnad kan fullgöras på grund av krig eller upplopp, på grund av sådan arbetsinställelse, blockid,
eldsvåda, explosion eller ingrepp av offentlig myndighet som hyresvärden inte råder över och inte heller kunnat förutse.

38. Hantering av
pe rsonuppgifte r

X lnformätion till hyresgäst om behandling av personuppgifter, se bilaga. Bilaga: 5

39. Särskilda
bestämmelser Bilaga:

Bilaga:

B i laga:

Bilaga:

Bilaga:

B i laga:

Bilaga:

4o. Underskrift Dettä kontrald, som inte utan särskilt medgivandefår inskrivas, har upprättatsi två likalydande exemplar, avvilka parterna tagit var sitt.
Tidigare kontrakt mellan parterna avseende denna lokäl upphör att gälla fr.o.m, detta kontrakts ikraftträdande.

Ort/datum:

Åuuail*u L2L?. * öq - cö
O rtldatu m

Hyresvärdens namn

4Wlr"rg
Hyresgåstens namn:

(fi ud): E.
n

Fi rmatecknare
Ombud enligt
f ullmakt

N amnteckn i ng(fi rmatecknare/om bud ): tr
n

Firmatecknare
Ombud enligt
fullmak

N I i g ande: N am nförtyd I i gan de:

Fastighetsäg arna sveriges formulär rzB.3 u pprättat 2oa8 i samråd med sABo, Svensk Handel och Visita. Eftertryck förbjuds.
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+
FASTIGHETSÄGÄRNA

TILLÄGG
I nrednino

Side(r)

Bilaga nr: 1

Undertecknade har denna dag träffat överenskommelse om följande til läsg

Avser Hyreskontrakt nr: Fasti g hetsbeteckn i n g :

Hyresvärd Namn:

Diseröd ldrottshall, (upphandling)
Person nr/Org nr:

Hyresgäst(er) Namn:

Kungälvs kommun
Personnr/Orgnr:

212000-1371

Namn: Person nr/Orgn r:

rillägg Enligt teknisk beskrivning.

U nderskrift Ort/datum:

Il.uoefrt-rt L2Z?- ^(n'(N
Ort/datum:

Hyresvärdens namn:

Ånru
Hyresgästens namn:

'reh []Firmatecknare

nombud enligt
fu llmakt

N amnteckn i ng(fi rmateckn are/om bud); f]Firmatecknare

Iombud enligt
fullmakt

N an de:

HA"J (.)

N am nförtyd I iqan de:

Fastighetsäg arna sveilges Formulärförtillägg till hyresavtal att användås tillsammans med Fastighetsägarnas övriga konträktsformulär
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,€--
FASTIGH ETSÄGARNA

GRÄNSDRAGNINGSLISTA
FöR LOKAL
FöRDELNING AV UNDERHÅLLs. ocH
UTBYTESANSVAR

sidr(4)

Bilaga nr: 2

Avser Hyreskontrald nr Fasti gh etsbeteckn i n g:

Hyresvä rd Namn

Diseröd ldrottshail, (upphandling)
Person n r/Orgn r:

Hyresgä st Namn:

Kungälvs kommun
Person n r/Orgn r:

212000-1371

Framgår det inte avgränsdragningslistan eller annan överenskommelse vem som har underhålls- eller utbytesansvar gäller följande.

1. Fastighetsägaren/hyresvärdenansvararföralltsomenligtjordabalkensbestämmelserkanhänförastillfastighets.ellerbyggnadstillbehör.
z' Hyresgästenansvararföralllösegendom.HyresgästenansvararocksåföralltsomdenneanskaffarförsinvirksamhetelleiLyggerinilokalernaunder

på9ående kontraktstid, även om egendomen är att betrakta som fastighets- eller byggnadstillbehör.

Hur gräns-
dragningslistan
ska fyllas i

r. Gränsdragningslistan rör bara objekt som ingår i upplåtelsen enligt hyresavtalet.
z' Markeraunderhålls'ochutbytesansvarmedXvidvarjepunktnedan.Varnoggrannmedattgåigenomhelagränsdragningslistan.

Markera även om utrustning saknal genom anteckning eller strykning av punkten. Detta är viktigt för att u;dvika fr;mtijatvister mellan
parterna.

3. Parternakan,tillledningförettställningstagandenårenvissutrustningbörbytas,göraenanmärkningomdenförvåntadeåterstående
användningstiden med hänsyn till t.ex. teknisk eller ekonomisk livslängd.

4. omettsärskiltunderhållsansvarkråvsförvissutrustning,exempelvisattserviceavtalskatecknas,börenanmärkninggörasomdetta.
5' Omenpartharunderhållsansvarmenkostnadenskabärasavdenandraparten,börenanmärkninggörasomdetta.

Definitioner
r. Underhål I

Åtgärdervilka syftartill att löpande upprätthållafunktionen hos ett objekt så att objektet uppnår normal tivslängd. Den funktion som ska
u pprätthål I as är den för obj ektet avsedda med h änsyn ti I I obj ektets ski ck vid hyresfö rh ål landets början, ob.; ektetiål der och prestanda.
Ätagandet omfattar planerad skötsel av objektet såväl som reparation och byte av engångsarfiklarochiör;litningsdetaljer. Åtgärder ska
utföras fackmässigt.

2. Utbyte

Med utbyte avsesatt byta ut ett nedan markerat objekt i sin helhet. Utbyteska ske när livslängden uppnåtts, när underhåll inte längre kan
utföras eller inte längre kan utföras till en skälig kostnad.

Underh ål I sansvar
Hv Hg

Utbytesansvar
HV Hq Anmärkning

Lokalen,
utvä ndigt

Enträ- och andra d örrar som I ed er ti I I el I er från i okal en NX XN
Dörröppnare och dörrstän gare xn XN
Skyltar, skyltskåp XN Xtr
Fönster och karmar x! Xtr
Markiser XN Xtr
Lasti ntåg/- kaj Xtr Xtr
B elysn i n gsarmatu rer Xtr XN
Skyltbelysn i ng XN XN
Grönyta i nära anslutning till byggnaden NX trX

nn Du
Lokalen,
invändigt

Ytskikt väggar !X !x
Ytski kt tak !X NX
Ytskikt golv trX NX
lnnerdörr, inklusive beslag. dörrstängare XN XN
Dörröppnare och dörrstän gare xu XN

n r. 102. är framtag en zot4 i samråd med Sven sk Handel och Visita.

8
Denna gränsdragnin gslista, Fastighetsägarna Sveriges formulär
Reviderat 2oa8 d å även i samråd med 5ABO. Eftertryck förbjuds.
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Anmärkning

Lokalen,
invä ndigt
forts.

Fönster och karmar !X NX
Glaspartier i lokalen xtr xn
Skyltar xI NX Hg:s egna.

R u llj al u sier XN xtr
Fast belysning NX xn Hg = Byte ljuskälla.

Sårski lt anpassad belysning för verksamheten NX trK
tr! nn
!n trtr

Våtrum San itetsporsl i n Xtr XN
Du schar !X XN Hg = Rengöring.

Ytskikt qolv trX NX
Ytski kt väggar DX NX
Ytski kt tak !X nx

trrl trn
u! NT

Toa lett San itetsporsl i n XN XN
Ytskikt golv NX NX
Ytskikt vågqar !X NX
Ytskikt tak nx un

n! ND
!n ntr

Pentry Maskiner i kök och pentry X! XN
tr! n!
trtr nn

lnredning
som
hyresvä rden
sä rskilt
tillhanda-
håller för
verksam-
hete n

un nn
DN nn
nn trn
tr! nn
trtr un

IN5TALLATIONER

Värme Luftvärme n X
Värm ecentral er X X!
Värmeväxlare

Värmeåtervinni ngssystem X n
Övri ga värmeanläggningar xn XN
Mätare x !

Denna gränsdragningslista, Fastighetsågarn
Reviderat 2018 då även i samråd med SABO.

GRÄNSDRAGNINGSLISTA
FÖR LOKAL
FöRDELNING AV UNDERHÅLLs. ocH
UTBYTESANSVAR

a Sveriges formu lär nr. roz, är framtag en zor4 i samråd med Svensk Handel och Visita.
Eftertryck förbju ds.
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Anmärkning

nn ntrVärme forts.

ntr nfl
Varmvatten beredare XN xtr
Utslagsbackar Xtr xu
Mätare xtr XN
Golvbru n nar trx xtr Hg = Rengöring.

DN nn

Vatten,
avlopp

n! DD
EImätare xlj xu
E I cent ral er X! XN
Eluttag och dosor x! X!

ntr trtr

EI

trtr nLt
Särskilt kylaggregat xtr xn
Till- och frånluftsdon NX XN Hg = Rengöring.

Kyl ag g regat ti I I data- och/el I er serverru m X! xu
Kylaggregat till förvarings- och avfallsrum xtr XN
Andra fläktanordni ngar XN Xtr
Mätare XN xu

trn nt]

Kyla och
ventilation

nn nn
Lås trX ux
Larm !X NX
Mon itorer och detektorer trx NX
Övervakni ngskameror !X DX

ntr trn

Lås och
sä ke rhet,
ilokalen

nn nn
Dörrlåstill entråer och andra dörrar
som ledertill ellerfrån lokalen

trx
Övervakn i ngskameror NX nx
Monitorer och detektorer NX ux

nn nn

Lås och
säkerhet,
skalskydd

!! n n
Person h i ssar XN XN
Gods-/varu hi ssar XN XN

INSTALLATIONER
forts.

Hissar och
rulltra ppor

R u I ltrappor tr! ntr

€-
FASTIG HETSÄGARNA

GRÄNSDRAGNINGSLISTA
FöR LOKAL
FöRDELNING AV UNDERHÅLLs- ocH
UTBYTESANSVAR

ingslista, Fastig h etsägarna sveriges formulär n r, roz, är framtag en 2o14 i samråd med Svensk Handel och Visita.
även i samråd med 5ABO. Eftertryckförbjuds.

sid3(4)
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(

Sign w l''n"

Denna grånsdragn
Reviderat 2018 då
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+
FASTIGHETSÄGARNA

GRÄNSDRAGNINGSLISTA
FÖR LOKAL
FÖRDELNING AV UNDERHÄLLs. ocH
UTBYTESANSVAR

sid4(4)

Bilaga nr: 2

Anmärkning

H issa r och
rulltra ppor
forts,

Andra flyttanordnin gar !! ntr
n L] n!
nn tru

Tele- och
datakom-
munikation

Ledning för telefoni NX NX Från anslutningspunkt.

Ledning för data NX DX Från anslutningspunkt.

Ledning för bredband NX !x Från anslutningspunkt.

Ledning för kabeltv !X NX Från anslutningspunkt.

An ord n i ngar för tråd lös tv DX trX
nn utr
ntr n!

5ärskilda
underhållsavta I Underhållsavtal med extern leverantör fordras för följande

utrustni ng/i nstallation : Anmärkning

R u lltrappor xn
Person h i ss xu
Varu hi ss XN
Kyl aggreg at X!
Fjärrkyla XN
Venti I ati on xn

trn
ntr

U nderskrift Ort/datum:

{u.usanu/ ?frT?-UFOÅ
O rt/datu m:

Hyresvärdens namn

kvDb,qa
Hyresgästens namn:

knin pFirmatu.knare

f]ombud enligt
f ullmaktl-*/

N amnteckn i n g (fi rmateckn are/ombud): n Fi rmatecknare

nombud enligt
fullmakt

N am ligande:

D,t^
N amnförtyd I i gan de:

#
Denn a grän sdragningslista, Fastighetsägarn a sveriges formulär n r. roz, ärframtag en zor4 i samråd med svensk Handel och Visita, Reviderat 2o1g då åven i samråd med SABo.
Eftertryck förbjuds,
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"€-
FÄSTIG HETSÄGARNA

INDEXKLAUSUL
FöR LOKAL

sid e (z)

Bilaga nr: 3

Avser Hyreskontrakt nr Fasti gh etsbeteckn i ng:

Hyresvärd

Diseröd ldrottshall, (upphandling)
Namn;

Person nr/org n r:

Hyresgäst Namn:

Kungälvs kommun
Personnr/orgnr:

212000-1371
Klausul

eller- kronor utgöra bashyra. Under hyrestiden ska med hänsyn till förändringarna i konsumentprisindex
(totalindex med r98o som basår) tillägg till hyresbeloppet utgå med en viss procent åv bashyran enligt nedanstående grunder

- För hyresavtal som börjar löpa någon gång under tiden ala- 3c.16 anses bashyran
anpassad ti ll i ndextalet för oktober mån ad året i n nan.

- För hyresavtalet som börj ar I öpa någon gång u nder ti den !7 - 3:'!tz an ses bashyran i

stället anpassad ti ll indextalet för oktober månad under samma tid.

- lndextaletför den oktobermånad till vilken bashyran enligt ovan ansesanpassad utgör bastal
såvida i nte an n at avtal ats en I i gt följan de gen om ang ivande av år. Ann at överenskom met bastal,
nämligen indextalet för oktober månad år

skulle lndextalet någon påföljandeoktobermånad ha stigit i förhållandetill bastalet, ska tillägg utgå med det procenttal varmed
indextalet ändrats i förhållande.till bastalet. I fortsättningen ska tillägg utgå i förhåliandetillindex;ndringarna, varvid
hyresföränd ri n g en beräkn as på basis av den procentu el la föränd ri ngen me'il an bastalet och i ndextalet för åspektive oktobermånad.

Utgående hyra ska dock aldrig sättas lågre än det i kontråktet angivna hyresbeloppet,

Hyresändringen sker alltid fr o m den rjanuari efter det att oldoberindex föranlett omräkning.

På sidan z intagna anvisningar gäller för avtalet.

ska 100 o/oAv det i kontraktet angivna hyresbeloppet - kronor

Ort/datum:

*0(
Ort/datum

*Bcu

Hyresvärd: Hyresgäst:

Namnteckning(f irm bud):
RFirmatecknare

f] ombud enligt
fullmakt

N am nteckn i ng(fi rmatec knare/ombu d): I Firmatecknare

l-l ombud enligt
fullmakt

U nderskrift

Nam e: amnförtydligande:

Hyresvärdens egna noteringar om bastal :

v
Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 6E upprättat r999 i samråd med
zou. Eftertryck förbjuds.

svensk Handel och sveriges Hotell- och Restaurangföretagare. Revideratzoozoch
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INDEXKLAUSUL
FÖR LoKAL

sid z (z)

Bilaga nr: 3

Anvisningar till lndexklausul för lokal

Bashyra
om hela eller viss andel av det i avtalet angivna hyresbeloppet ska utgörä bashyra är en förhandlingsfråga och kan bero på hyresvillkoren i övrigt (såsom
exempelvishyransi kr/m2 och årsamtvilkaövrigaförpliktelsersom åvilarhyresgästen mm).

Bastalet
I ndextalet för den oktobermånad ti I I vi I ken bashyran anses anpassad utgör bästal et såvi da i nte an nat anges gen om ang ivan de av år
(se bestämmelserna på sidan r).

Jämförelse mellan indextalen sker så snart åretsoktoberindex blir känt. Desenasteåren har oktoberindex blivit känt i mitten av november.

Beräkning avtillägget
r) Beräkna skillnaden mellan aktuellt oktoberindex och bastalet.
z) Om skillnaden är positiv, divideras den framräknade skillnaden med bastalet.
3) Tillåggets storlek beräknas genom att denna kvot multipliceras med bashyran.

Exemoel

Beräkn i ng av hyresti I I ägg för år zooz

Bashyranantasvaraloooookr/årochanpassadtillkonsumentprisindex(KPl)föroktoberr999, somär259,7(bastalet).oktoberindexförårzoorär259,r.
r. Beräkna skillnaden mellan indextalet zG9,r och 259,7. skillnaden är positiv och uppgår 9,4.
z' Dividera 9,4 med 259,7 och multiplicera kvoten (utan avrundning) med bashyran too o* kr. Resultatet blir3 619,56 kr ochutgör hyrestilläggetför år

zooz enligt klausulen.

Alternativ A: om KPI för oktober zoor i stället skulle ha blivit lägre än året innan t ex:62,o (oktoberindexår zooo var 262,6).

skillnaden mellan antagna z5z,o och bastalet 259,7 hadefortfarande blivit positiv och uppgåtttill 2,3. Kvoten mellan 2,3 och bastalet 259,7, multiplicerad
med bashyran roo ooo kr hade resulterat i ett hyrestillägg på 885,53 kr. Den sammalagda hyian hade dock blivit lägre än fir år zoor.

Alternativ B, om KPI för oktober zoor i stället skulle ha blivit läore än bastalet zqq.7 t ex 2qq,(.

Skillnaden mellan 259,5 och bastalet 259,7 hade då varit negativ. lnget hyrestillä9g skulle då utgå. Det i avtalet angivna hyresbeloppet skulle gälla.

a)
f4
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Bilaga:_4_:

Brandskyddsklausul
för lokalhyresavtal

AVSER:

om skrivning i huvudavtalet strider emot denna klausul gäller denna klausul.

Ansvarsftirdelning av brandskyddsåtgärder
Hyresvärden ansvarar på egen bekostnad ftir installation av brandskydd enligt teknisk beskrivning.

Hyresgästen ansvarar på egen bekostnad fiir installation och underhåll av brandskyddet som under
hyresperioden krävs fiir den verksamhet som bedrivs i lokalen. Innan installation skall åtgärd och
tillvägagångssätt redovisas fiir hyresvärden. Ätgärd som krävs ftir hyresgästens verksamhet skall vara
utfiird innan uppstart av verksamheten sker.
Hyresgästen är skyldig under hela hyresperioden att kontinuerligt kontrollera lokalens brandskydd och
vid brist utan dröjsmål utfiira erforderlig service- eller underhållsåtgard. Detta oavsett vem som fiirsett
lokalen med anordning eller utrustning. Hyresgästens underhållsansvar omfattar inte eventuell
sprinkleranordning eller brandposter i lokalen.

Hyresgästen skall under hyresperioden se till:
- att räddnings- och utrymningsvägar alltid hålls fria och inte vare sig helt eller delvis blockeras
- att sprinkleranordningar samt andra eventuella brandskyddsanordningar, i eller i omedelbar

anslutning till lokalen, hålls fria och aldrig fiirsämras genom tex. uppställning eller
ftirbyggnad.

Om hyresgästen, på något sätt, vill göra ftlrändring av brandcell skall åtgärd ftirst godkännas av
hyresvärden.

Skada som inträffar till ftljd av:
- Underlåtenhet att omedelbart inrapportera brist
- Underlåtenhet att utfiira åtgärd

t

"r)

K

Hyreskontrakt nr: Fastighetsbeteckning :

Hyresvärd: Personnr.:/org.nr

S{6q sS - qmt
Hyresgäst:

Kungälvs kommun

Personnr.:/org.nr

212000-1371

Bristfiilligt eller felaktigt utftird åtgard
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Bilaga:_4_
Brist i utrustning eller anordning är ansvarig part skyldig att ersätta i sin helhet, både vad
det gäller material, utftirande och arbete.

System atiskt brandskyddsarbete
Parterna fiirbinder sig, att enligt de allmänna råd som behörig myndighet meddelat bedriva ett
systematiskt brandskyddsarbete. Part skall på begäran av den andra parten lämna den information
motparten behöver ftir att ftiljfulla sitt åtagande vad det gäller, fastighet och verksamhet, som krävs ftir
att partema skall kunna fullftilja sitt åtagande.
Vardera part är skyldig att bereda den andra parten möjlighet att en gång om året ta del av
dokumentation och uppfiiljning av partens systematiska brandskydd.

UNDERSKIRFT

Ort/datum

H,tuqÄt-d lOzZ-Oq-ttg

Ort/datum:

Hyresvärdens namn Hyresgästens namn:

,lwu
N

Firmatecknare E
Ombud, enl.
Fullmakt l

Namnteckning:
Firmatecknare l

IOmbud enl.
fullmakt

Namnftirtydligande:
b-? -/)

Jr, ^/J \5ziu^"'>
Namnftirtydligande

6
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PE RSON U PPGI FTS KLAUS U L
FÖR LoKAL

Sid r (z)

Bilaga nr: 5

Avser Hyreskontrakt nr: Fastighetsbeteckn i n g:

Hyresvärd

Diseröd ldrottshall, (upphandling)
Namn; Person n r/Orgn r:

Hyresgäst

Kungälvs kommun

Namn Person n r/Org nr:

212000-1371

lnformation om
behandling av
personuppgifter

Behandling av personuppgifter
Vi_behandlar alltid personuppgifterna på ett ansvarsfullt sätt.och i enlighet med gällande lag. I det här dokumentet ger vi närmare
information om behandlingen och uppmuntrar därför hyresgästen och dennes kåntaktpersån att läsa igenom dokuirentet noggrant

Hyresgästen ansvarar för att setill att dennå information lämnastill kontaktpersonerr representanter eller andra individer vars
personuppgifter kan komma att behandlas under hyresförhållandet.

Personuppgiftsa nsva ri g
vi är personuppg iftsansvariga för den behandl i ng som utförs av oss el l er för vår räkn i ng. Det i n nebär att vi ansvarar för de person u ppg ifter vi
har och fÖr hur vi behandlar dem. Vid frågor om behandlingen av personuppgifter, är d-u välkommen att kontakta oss.

Vilka personuppgifter behandlar vi?
En personuppgift är äll information som kan kopplastill en individ. lnom ramen för ett hyresförhållandeär detfrämst personuppgifterför
kontaktpersoner och hyresgäster (som ärenskild firma eller privatperson) som vi behandlar. sådana uppgifter kan t.ex. omfatta namn, adress?
kontaktuppgifter, personnummer och information om lokalen. I vissafall inhämtar vi även en kredituppiysning för att säkerställa ått det finns
ekonomiska förutsåttningar att erlägga hyra för lokalen.

För vilka syften behandlar vi personuppgifterna?
Personuppgifterna behandlas i syfte att:

* Fullgöra och administrerå våra rättigheter och skyldigheter enligt hyresavtalet, vilket bl.a. inkluderar hyresaviseringar och
hyresförhandl i ngar.
* Utföra löpandeförvaltning och underhåll av lokalen, vilket bl.a. inkluderar kommunikation med kontahperson-* Fastställa eller styrka eventuella rättsliga anspråk, exempelvis genom kontroller under hyreshållandet i syfte att säkerställa att lokalen

används i enlighet med tillämplig lag och i enlighet med hyresavtalet.
* Skicka information och marknad#öring till kontaktperson via de kontaktuppgifter som vi hartillgång till.* Skicka information och marknadsföring till kontaktperson om andraföretagiprodukteritjänsteriorn-hyresgåsten kan ha nytta av i samband

med hyresförhållandet t.ex. försäkringsbolag.
* Ta fram statistik göra kundundersökningar och följa upp interna rutiner och policys.

När raderar vi personuppgifterna?
Vi sparar uppgifter om kontaktperson så länge denne år registrerad som kontaktperson. lnformationen uppdateras om hyresgästen anmäler
annan kontaktperson.

För detfall vi erhåller uppgifter om störningar i lokalen och intevidtar någon åtgärd, kommer sådana uppgifter som regel att sparastvå år,
varefter radering sker. Detsämma gåller uppgifter om otillåten andrahandsuthyÅinq eller överlåtelse av Ioialen. Uppgiiter om betalning av
hyra sparasunder sju år (utöver innevarande år) då detta krävsenligt bokföringireglel. övriga uppgifter raderas när de inte längreär
rel evanta/korrekta, vi I ket i n nebär att de som regel bevaras u nder den ti d ror hyr".fOrhål lani"t teitår.

När hyresförhållandet upphör raderarvi merparten av uppgifterna. Men om detfinns några kvarståenderättslrga anspråk t.ex.
hyresfordringar, kommer vi att bevara de uppgifter som krävs för att kunna driva ansprålåt. Sådana uppgifter siaras med'hyresavtalet som
rättslig grund. Vi sparardessa uppgifter, samt uppgifter om eventuell misskötsamhet, som bidragittiil a-tt uppiägning sketi, i två år efter att
hyresförhållandet upphört.

Fasti ghetsä garna Sveriges formulär nr 9o upprättat 2oo8. Reviderat maj 2org. Eftertryck förbjuds
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1

€-
FA5TIG H ETSÄGARNA

PE RSONUPPGI FTSKLAUSU L
FöR LOKAL

Sid z (z)

Bilaga nr: 5

Avser Hyreskontrakt nr: Fasti ghetsbeteckning:

lnformation om
behandling av
personuppgifte r

Laglig grund för behandlingen av personuppgifterna
Vår behandling av personuppgifter sker i huvudsakför att fullgöra och administrera våra skyldigheter enligt hyresavtalet med hyresgästen.
Fördetfall hyresgästen är en privatperson eller enskild firma, sker denna behandling med stöd wden rättJiga grunden fullgörande av avtal
medan behandlingen sker med stöd avett berättigat intresseom hyresgåsten är enjuridiskperson. För annan behandling soä utförs har vi ett
berätti9ät intresse av att behandla personuppgifterna, t.ex. för ätt ski€ka information, göra kundundersökningar och mirknadsföring samt
tillhandahålla tjänster som är relateradetill uthyrningen.

Vil ka få r ta del av pe rsonuppgifte rna ?
lnom ramen för hyresförhållandet, kan vi komma att lämna ut personuppgifter till andra bolag som tillhandahåller tjänster till oss (t.ex. lT-
tjän ster el I er förvaltn i n gstjänster) el ler bolag som ti I I handahål ler varor/tjänster som hyresgästen kan ha nytta av i samband med
hyresförhållandet (t.ex. försäkringsbolag). om uppgifterna överförstill ått land utanfår EL/EES, säkerstäiler vi att sådan överföring är laglig,
t.ex. genom att avtal innehåller de standardiserade modellklausulerför dataöverföring som antagitsav EU-kommissionen och som finns
till gångli ga på EU-kommissionens webbplats.

Om det förekommer störningärr betalningsförsummelser eller andra överträdelser av hyresavtalet eller tillämpliga bestämmelser kan vi
komma att lämna ut uppgiftertill berörda myndigheter. Vi lämnar även ut personuppgifter om det följer av lag !ller myndighetsbeslut.

Rättigheter enligt dataskyddsla gstiftningen
lndivider har vissa rättigheter vid behandling av dennes personuppgifter.

* Rätt till tillgång (registerutdrag), d.v.s. en rått attfå bekräftelse på och information om vår behandling avpersonuppgifter.* R ätt ti I I rättel se, d.v.s. en rätt att få felaktigå u ppgifter rättade.
* Rätt till radering, d.v.s, en rätt att få uppgifter borttagna.
* Rätttill begränsad behandling, d.v.s. en rätt att kräva attvår behandling begränsas.
* Rätttill dataPortabilitet, d.v.s. en rätt att begära att uppgifter flyttasfrån osstill ett annat bolag.
* R ätt att i nvän da mot vår beh andl i n g av person u ppg ifter.
* Rätt ått inge klagomål till myndighet om att vi inte behandlar personuppgifterna enligt läg.

Vissa av rättigheterna gäller enbart i vissa situationer. För det fall kontaktpersonen skulle vilja utöva någon av rättigheterna kan denne
kontakta oss vi a de kontaktuppg ifter som framgår på vår webbpl ats och ovan.

Övrigt

Fastighetsä garna Sveriges formulär nr 90 upprättat zoo8. Reviderat maj zor8. Eftertryck förbjuds.
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pTn.Rhnil / Frning<Lärä

A3 Skala 1:500

Teckenförklaring

BELYSNTNG. NÄT TAToRT

- 

BELYSNINGSKABEL MARK, O,4 KV

- 
BELYSNINGSSKAP,0,4kV

n SToLpE,GATUBELYSN|NG

FJÄRRVAR[,IE

- 

LEDNINGSLÄGE, LINJE

FÖRDELNINGSNAT. NÄT TÄToRT

- 

I'ATARKABEL MARK, 10 KV

- 

MATARKABEL MARK, 20 KV

! ruarsrnrror.rruNDAGD, loKv

- 

NÄTSTATIoNMARK,IoKV

lJ NArsrAToN MARK,20 KV

_ _ SERVISKABEL MARK,10 KV

LAGSPÄNNING, NÄT TÄTORT

- 
KABELSKAP,0.4kV

MATARKABEL MARK, 0,4 KV

- 

SERVISKABEL MARK, 0,4 KV

MARKSKAP, KARTA

F MARKSKÄP

STRAK, TAToRT

[---l gnururutt

- 

STRAK, EL. INMÄTT

- 

STRAK, FIBER (NMATT)

- - - STRAK, FIBER (oSÄKERTLÄGE)

Ledningsinformation

2022-01-21
sbr

KUNCALV .;],

energt,50m100

Skala 1:500 (A3)
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Servisanslutningar S och V

Servisanslutning D

III
Mx
N
N
N
N
N
M
t

A
M

I

';Na
N
Mt
N

Splllvatt€n kommunalt

Dagwtten prlwt

DagEttsn kmmunall
Vattsn kmmunal

teknikanLstolpe

t€knlkanl_nod

t€knlksrl_lsdnlng

tslolkanl_fundam€nt

VågJlnje_övngt

spartraffkllnje

Våg*antlnje
psrkanUlnJe

Dot-T€dingtsappa

Det-Kulwrt

D€t€låntbt
Detstödmur

Det€tgnmur

Det€lakst

Det€låntk{tn

D€t-slånt

Det-Plank

Dst-Ba$ång

MBK - Byggnadstllbehör

D€t_Mur kantlnle

Det-Håck

Fast_GrånspunK

Få8t - Fasffgh€tsgråns

Fast.Fastighet8tdt

MBK - Byggnadsllnle

MBK - gyggnad_symbolsr

w
ffi(_,

Teckenförklaring

xuneÄrvs
KOMMUN

1:400

2022-01-20
4400335

Skala
Datum
Ubkriven av
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2042141 %Lw^n ?
eeo#åiiir.

Svar Direkt

Telefon: 026-123500

Arntilen nottagen datum 2022-01-21

Ordernummer: 2042141
Lednin gskollen ref: 20220121 -04il
Handläggare: Sofia A

Frågeställare:
Kontaktperson:

ML Projektledning
Roger Sköld

Telefon: Jobb: 0703580012 Privat:
0703580012

Fastighetsbet;
Postnunrrer/Postort:

.s

Diseröds Centrum 5

44277 ROMELANDA

ntar:

Aktivitet

Gräv enligt karta

lngen infrastruktur i närheten

Infrastrukturägare

Skanova

Ellevio

Mllkor/Riktlinjer

https ://geokollen. s e/riktli njer//2

https :i/geokollen.se/riKlinjer//26928

Du som beställt denna ledningsanvisning (eller din representant) - observera att:

Samtliga villkor och riKlinjer för ledningsanvisningen finns publicerad på https://geokollen.se/riktlinjer/. Det är din skyldighet att ta del av
dessa före markarbete påbörjas.

Om skada sker på anläggnlng skall du omedelbart göra följande:

1. Ta reda på referensnumret från Ledningskollen för denna ledningsanvisning, t ex 20140101-0001
2. KontaKa Nätågaren.Uppge referensnummer.

Säkerhetsavståndet vid markarbeten är minst 1 meter på vardera sidan om anläggningen, eller av fälttekniker här angivet större värde [....].
Säkerhetsavståndet kan skilja mellan nätägare vid vissa arbetsmetoder, se riktlinjer/villkor innan markarbete påbörjas. tVlarkarbeten
närmare anläggningen får endast ske med handverktyg.

Utsättningen gäller i 1 månad från datum för utförandet. Det är ditt ansvar att säkra och bevara markeringar till dess markarbeten avslutats.

Gällande tillstånd och föreskrifter för grävning, se respeKive kommuns anvisningar innan markarbete påbörjas.

Har du några frågor kring denna ledningsanvisning - kontakta Geomatikks kundmottagning på 026 123500.
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Ärende: 2042141
Lkid: 20220121-0454
Datum: 2022-01-21

Skalan är ca: 1:800
Använd skalstock som
underlao för mått

T I
lt

Skanova

Producerad av Geomatikk AB

24.Om

N

Ordernr: 2042141

f

>

,"of
^(r+o

^q.)
o

Qq
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%
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'1.
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Ordernr: 2042141

Ärende: 2042141
Lkid:20220121-0454
Datum: 2022-01-21

Skalan är ca: 1:800
Använd skalstock som
underlaq för mått

I I
I I

24.Om

Lä ges nogg ra n hets ka rta, S ka n ova

Producerad av Geomatikk AB

- 

lnmätt
--- Osäkertläge

I

h

-o$

^""*+q

I
t
I
I
t
I
t
I
l
t
t

J

\.

^8I
d

/o^.
'os^
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Bilaga 5
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SANDSTRöM Konplctrcrand. niljörchisk ma*undc6öffi I
Dscöd€cnrrum

Kunsdvs komun
proickhr 14t050

SANDSTRöM
Mtjö&Såkerhetskans!il

Komplcilcedc miljörckrGk ma*uadc6öMg

Rttu+a

2014 08 19

PM
Kompletterande miliöteknisk marktmdersölming
Diseröd centrum, Kungälvs komun

Inledning
Smdsrröm Mjljö och Såkcrhctskonsult m 6mdsr.om) hårpå uppd.as iv
smhiillsbygradskontorct i Kungalvs kommun gcnomfdd cn
komplcttermdc iordprcvtagning på fastighctcora Discröd 1r1 m n.

Undc. vårcn 2014 gcnomfördc Sardst.om €n miliotcknisk
markundc.sökning på fastighctcma l)iscrod 1r1 i Kmg?ilvs kommun. V;d
undcrsökn;n8cn påtdffades föo.cningaroch en komplcftcradc
povtagting rckommenderadcs fö. att avgrbså fdrcreniDgama i plar.

Bakgrund
Smhallsbyggnådskontorct arbetar med Nå dctaijplarcr fo. l)iscröd. Inom
dcr cnå ddaljplmcområdcr (områdc 1) plmerås för allakrivirctshus, amd.,
pizzcria, vårdc€nral, fö6kola och bostadc. I det ddra dcraljplilcområdct
(onrådc 2) plärc.as för bosrädc.. Se figur I och 2.

dR miijökbih mrhndcsöhnrAcn som Smdd.dm gcnornförde riren 20l4

Äi 1

I 6gur 2 ärområde förbland mnat allakbvitershus mirkenr. När den
mil jötckniska markuddcs0kningen genomfördcs planeradcs derrå om.ådc
fdr vcrksamhctcr som inncbär mindre kjinsligmarkmvdöing. I cftcdrard
har dct frmkommit at dct er möiligt atr bosrädc. byggs avcn i denna dcl av

Tidigare undersökning
V;d dcn mil'ötckniska markundersöhr'ngcn som Smdström utfdrde undcr
!årcn 2014 påträffadcs fö.orciltrgöver aktucllå dkrärdcn i
fyllnadsnatcnalct i bådc om.åde 1 och områdc 2. fö.o.cningama vår
lokalscade qd dcn tidigarc vcrktadcn i områdc 1 och vid bussvmdplabcn

[örorc'ingama avgrdsadcs i dluplcd mcn utbredningcn i plm va.ok]ar.
l:örorcningama bcstår av tyngrc kolvätcn som intc km påvisas i fiilt mcd
PID idstrumcnt, utan kiäver labontoncmalys for arr påvisas.

Vid uNard€nng åv analysrcsultatcn har \atutrårdsvcrkcs gcncrclla
.ikNårdcn ldr förorcnadc om.ådcn arvints. I områdcn fö.bostädcr och
fö6kola har nkNårdenå förkhslig marknvddninB (K\0 anvhb. I dvriga
dclar ha. f,ksdrdcna förmindrc kärslig markmvhdnins (vK\q mvänts.

r"
ls'

Sandsröm Miljö & Sakerhelskonsult AA

'' ' ' ' : : ' :
:llJr:rLrj!.l3n a72aa !e. .. CS2C raa6l

ra', ,i:'
S'r,:.rr:sg.'tri' t72lljLr:1 I Ie,f?2a laaAa

s.ANDSTRöM Komplcucmnd€ miliötchisk sä&und.sdhA SANDS7RöM Konplcil€mnde niliorchFk mi*und€söhs

Prcickhi 111050

Inon dcn d€l av omnådc I där rikbi.det för MKV var bllämpbad
övcrsbger haltcn alifater Cr-Cri rikrärdct för -VKll i en pskr och
rikNärdct för KM i ftå punktcr. Ingå hrlrerövcr nkrärdcna hår påvisåb i
dc dclår av omddct som är planlagda för boilädcroch forskola.

Inom omddc 2 övc6knder hålrcn alifarcr C,6 Cj f,krärdct för K\f i cn
pukt.

Metod
Vid dcn komplcttcrmde provtapurgcn placcrades en flenai
pmvtågninspukter Mt dc påvisadc fororeningamå. Ilftcreom fö.orcnr€
enda$ hadc påvisåb i rylhadsmatcnålet skcddc bomutsncr rill dcn
undcniRmde lerm.

l,mvtagninspunktemas Iokaiiscnng rcdoisas i bilaga 1.

l,rovtågningsprotokoll redovisas i bikga 2.

Fuil(a.bctcnå gcnomfördcs ded 27 måj 2014 av \farcus Samuchson och

Jcnny Reinhold$otr f.ån Sandström. Irrovtagningspunktcma borradcs mcd
skavbotr mcd hjälp av bortragn (lcorcch 604 l). Smdigå
inmähingsarbctcn utfördcs mcd clJS med ccntimctcmogrmnhct.

Smdiga jordprov malyscradcs mcd I,ID-insrrumcnr i lalt innil uryal av
prcvc. för laboratoocmrlys sordcs.

Jordprcvcma f.rpackådcs i diftus'onstitå plasrpåsar och föryaradcs kallt
och mörkt i fält och undcr tmnsporrcr. UNalda jordprov lhnadcs oll
ackrcditent laboraro.ium (liuo6nE aör malys mcd åvseendc på alifarcr,
aromatcroch PNI.

Rikrvärden
n-arurvårdsverket haruta.bfiåt gcncrclli riksädcn för bcdömrrng åv
förcrenad mark Oirtuftårdsvc.kct 2009). De gcnc.clla rikNärdcna har
uta6etåts för Nå olika rypcr av narkmvändning, ddr exponcringsvägar och
cxponemdc gruppc. sånt skyddsvärdct förmiljön vanemr. Dc Nå
mårkmvändningama ir känslis markanvbdning (KM) och mindrc khslig
mårkmvedn{,s (MK\q.

r)e föränd.in8ar som förcslås i arbctet mcd dc oå dctåljplmcmå inncbär
såviil bostådcroch förskola som vcrksmhctslokalcrinom
undc6ökrnrgsområdenå. Scdm dcn miliötclariska markmdc6öknngcn,
son genomföidcs vårcn 2014, har dct framkommr ilt dct km b)ggrs
bostädcr ävcn i dcn dcl av område 1 som ärpldrlagt förblmd mnat
alkktilitctshus. 

^v 
den mledningen klasas bådc områdc 1 och områdc 2

som KV frmövcr.

Då dclar av undeGökningsområdct i frmtider toligNis kommcr att
schaktas ur förbyggnation, kommcr vi$a av jordmassoma arr transporreras
f.år wdcreöknirFom.ådct. llrhållia ånal'ssvår ihfö6 därför ävcn mcd
/bfrll Svcrjgcs rekommcndcrådc haltgrtuscr för fadigt åvfall, då ävcn de$a
.kNnrdcn vanligc[ ärvhds vid k]asning åv uppschaktadc ma$or (Avfall
Sv€;gc 2007).

Rcsultat från kompletterande miliöteknisk
markundersökning
I bilagå 3 lcdovisas majysrcsultatcn ullsammms med bllämpbara okrärdcn.
I trbcllcn .cdovisas ävcn malysrcsukåren från dcn ridiSa.e miljötekniska
marknndcFökningcn. I bilaga 4 redovisas ilal)spotokoll€n.

I onråde I påvNådcs alifitcr C1d C$ i BI 117, som er bclågcn $.ax nor om
dcn tidigarc vcrkstadcn och den påvsadc fdroreningcn. llalrc,r undersknder
dkNnrdet för K\1. Ilaltcma av övriga malyscrådc paramct.ar i områdc 1

undc 6k ridcr laborato rieis mpportcongsgrhs.

LDm områdc 2 är haltcma av sandiga mrlyseiadc parmctrar under
labomto.icts .apportcdngsgrhs.

Samlad bedömning, miliöteloisk markundereökning och
kompletterande miliötel{ilisk markundereölming

Inom område I har förc.cningövcr.ikrå.dcr för KV och IIKV påssars
\id cr dcl av dcn bdgd(c verksradln. I lalrcma r pro! som rogs runr om
vcrkstaden ligcrundci nkNärdct för MKI1 och K\{. IiftcFom plancn
möjligor bosådcr så väl som allaktivitctshus på plrtscn där förorcdngar
har påvisas fdrcslås att dcn oljcfläclade, bdigarc vcrksradsytm hiltc.ås på
rölimdc visi

''.rtr' ,;_,:
S.abrriisia. : ?72 15 i.,': i,4: Llil:4!Iiio 6!

Sandsröm Miljd & Säkerhetskonsult AB

Sn;br15!..n : 9:215:.!.r :e,ir9?0-160a!
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kmplettcMde miliöiclois* tu*undeEöhg
Diseöd ccn{lu

Kudw kotMu
Pbiekh 1410$

SANDS7RöM
Miljö t Satahsl*dsd

Prciekhi 141050

Kompteltetude diötehsk sd<sdecöbing
SANDA7RöM

M,tlö 4 Sdlrdca3tdsll

. rylhådsmarcrialet vid fttrccningen över MKM schaLb ur ncr till
q5 meter mde r mårkytm och lhns til godkihd monagarc. Det

. o'llnadsmaedålet vid frtrorcningen övcr KM i BH7 schakhs ut n€r

till 1 mcrcrudct narkytd och lhnas till Sodkhd do&8lre' D€t
motsvåmrcirka 16 bn mssr

om schåftbrbcE år nödtudigt i rest€lmde del Åv den tidigare ve*staden

rekolmeodeG åfr efr lmlingsprov hs på de schakbde n$somq för afr

bedömshur de skahmtetr.

Ingen yscdigårt smering bcdöms nödvhdig utifrån den plmcnde
mrtkmtrdningen i omräde l. I BH 6 hår alifat C6-q! pitrriff0ts i d€t

ydiga tylct i hålt sn övcGkrider rikNlrdet för KM. Håltcn innebät ingen

h?ilsorisk utm styffide br dksårdet är skydd rv mårkmiliö. Dct 6nns inga

synligå fttErcningar och yh har vatit en cfaltend petkeringsplåts I dct

mgrhsade, udF€nde 

'ordprcvet 

(8H29) ude6kider smdi8a halter

låbombriets sppodcringsgrhs, så toligNis är det cn Punkois Broaning i

rylhådsmetcriålet. Åv ovmstående sk?il gör bedöffiingen att fttrocningcn
intc innebår et hinder förbostådsbyggnation.

Äv de nio iordpmv som her md'scnti område 2giiller fölimdc:
. I cn prcv öveFkidcr halt€n alifatcr Cr-Gs rikNärdet för KM.
. I Fe iordp@v har alifåt€. C6-C5påvisåb i heltctundemktidmdc

ikrärdet fttr K\{.
. I fem iordprov har inga förcrcningar påvisåts.

Det indikcnr aft delar åv imehållcr friroreningai mcn åfr

haitema rikFärdet {itr K.V. Ingen sdering infttr
område 2.av boståder bedöms nödvhdig i

uppdtad av: Godkhd av:

Bifog6:
Bilåga I Situationsplmcr
Bilagr 2 Povhgningspotokoll
Bilagå 3 Analtsrcsultat iod
Bilagi 4 halyspobkol

Rclcreuel
Avtall Svcrige 2m?. Uppdarcndc bedömingsgrunder fö. Rtrccnade
masot. Rappod 2007:01.

Nassårdsverket 2009. RikMrden fttr ftt@renad mark. Modellbcskriming
och vågledning Nåtudåndseerket. SNV apport 59?6

Miljöteknhl målkudcslning. Disedd 1:1m fl.
KunSiilw kommun. 2014-05-28

Smdstdm 2014.

Disedd ccntrum,

WL ,,/.i/,", l.i. ....

Jenny Rcinholdsson

Sandström Miljö & Säkerhetskonsull AB
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. Alt lämna 1örstag till besiklnirgsomfattning.

. Att lämmfijslagtill lämptigfl plåtser lörvibraliorskonrolt mcd hiinsyn til ridan<lc
grundlitrhillude samt lyp av vibralionsalslrnodc vcrksrmhet_

. Art flngc crfordcrlig konkoll och dokuncltrrtion av markschaktnir)gsarbltena.

{. PLÄNf,RÅDN ARBETEN

Kurgälvs Konmur skall plttörjn n'ffksolrn(rrilrSstrbclcn intör nyby8silario,r i Discröds
ccnlrum, st?x utnnRjr Ksngälv. Ontathillg och oricnlcrirlg fiånlBår av
örft iBlingsunderlaget.
ivlarkslngel i onrådet är len. Dch de arbeten i enlrepreraden som Iijryäntas o$aka
vibralioner på kringliggnnde fastiglcrer iir schaktning, sponhi[g, pickring och
transfrcfr cr,/byggtrafi k.

Thonas Dåhl

avdelning.
upprä(ad av .{F

5. INvINTEI.INGSoMRÅT,T]

Iuvenleriugen odlallar de byggnader som redovisas i bilagonra R0l -R02_
lnventcringsonlrid€t här avgränsats rill q 40 meler från orrrådct dåL
markschaktniDgsarbctcD planeras utfiiras-

Bcroendc på lr.nsponvägar kao tästigheter utanliir ad)etsomiidet komrna a[ piiverkas
åv !ibralionma från blggtråfiken. Risknalyscn kan bchiiva utökN om dd visårsig alt
byggtrafi ken crrsakar vibrati(ner ulänfijr inventeringsområder_

InventcriDgen omfhlhr g&ndförhilhndcn, gnnldliigglingssä[, konslruktiDn snnil
ingående byggnildsmat€rial, samt verksntrrhetema i inventerade byggnäder.
luvcrlcriogcn har giorts rned hjijlp r\,il{i\data [.ån Krngälv Ko*rnuDs byggiladstrrkiv
och sIl på Dlars. ccokarlaD iiån SGU har aovätrts som uodciag till mrrkslagen i
omridct. Därt'ullståndig.r uppgiftcr om gundtåggningsaknats har bcdömning giods diir
dcl allcnraliv som ger liiSst tiktvärde valts.
Sylict n)ed irlvcnlcringen år a( gc undcrlag iör erl_odcrligr restriktioner med h:nrsyn lill
bebyggclsc sår'iil ur skade.isk soDl ur slönringssynprurkt, tiänlst avsccnde
markvibrati0ner.

ALL$r;tNÅ r'öRESKRI!-rER

Nlårkschaktningsarbctona skall plancras och gcnomiörfls på sådant säil nti närliggodc
bebyggelse, iDstallationer och vcrksamheter iDle skarlas cller menligt störs genoirr
mrkvibralione4 martrörclser etc.
Entre0renöreu skall ha väl dotunrcntcrad erlirenhct flån dc arbelsmclodcr. !itka
imcl'attas i etrhepreiladen.
Arbetenn skall bcdrivss enliSt gällande Iagaroch Iörcskdtlcr.
Dei åligger entreprenilren ått irtörskali3 evenruclla tillstånd tijr genonfiimndc av

Kopia av lillslånden skall överlärnnas lill besråll{rcn.
Entreprcnörcil ir skyldig ilr liilja i tillståndeil l;inrnade töreskfiner.

Om etrkcprenörer inte öljer av beställaren angilna löreskriner och restriktii)ner påtar
sig dcmc ansvaret lör dc skador ocl) skndeslitrdskrav som kao bli |iiljden rv
cnleprenaden,

. Svensk Srandaril SS 02 52 I 1,.' VibratioD och stöl- Rikt\,ärden och mätn)clod tör
vibralioncr i byggnader oNakade ilv pålning, sponrnirg, sclukrnirg och packning,,.

. SSJ6043{i0 \:rbrflriotrocl){öt-S}ilctiirätrning_Ärbcrsrnetorleitirt.ritrniu-o",
b!gFilnJtsr orh inläBSringnr i sanrbrrrl nred vibrriir,rrsalslardc tcrlsarrher.. '

. NFS 20(X:15,'l\taturyilrdsvcrkcts allmänM.id om buller tiän byggplatscr,,.

. Inventering av befi ntlig bcbyggelse och anlägqningaL, utönl nr{ mi-natl 2Ot6. I(arla över otnrådel

. Arkivdatn fiin Kungälv Kommuns byggnndsarkiv

. SCU,Cskåflaöveronrrådet

6.

:016 r r-o1

@

KSf,{når}s.rscf n0c !tDråti0ner i
rtrmbrnd m0d marlschrktf, lngilrbcrsn i
Direröd5 cetrlrun. K!trgölr @

l6.t t-02

65
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(
I Rhftinrly! alsecndt!lbrnlioncr i
I Rnrb!nd med m!r[3ch!ktnlnl!rrbelen i
I Dlieröds..ntunr, Kunqllh

I

l0L6-t 1.02

Hindli:sft: ltJppJrisrnunm(r: lnillunEnlr
r\.1*N"F-l?rnnr1 lR'iLrnslvq

Dlscröd! ccnlrtrn, KungälY
ned Nrrkchrthings.rbetcn i1016,1 I 02

7. RESTRIKTIONEII.

7,1 NlarkvibrAtion€r vid mrrkschNk(ningsarbctcn och transpoiler

Vid ssmtligl vibrationsalsfande lnskorbetcn i enaeprenåden sksll de vibntionsnivåer

som redovisas i bilua R(tI sant smmanställningen i biiagn R02 tillämpas.

Redovisade vibralionsnivåer harberäknals med häilsyrl lill byggladernas

grundtirhållåtrdeD och konstruktion
Dessa riklviirden iir åvsllnd\obsofl de

Onr sporhing illciG lled vibrollejtre, dvs all spontctr ddvs ner trled konthuerliS
vibrcrjilg skall riktvärden ör packninS tillämpås

Del åligger entreprenören att plancra och rttö.4 vibralionsalsrsnde nrbeten på sådant

sät at giqra vibrationskdtericr iile övcrskrids.

Erfrrenlret€r från entreprenader i onuåden mcd likaftadc tnarklörhållnDder visar all vål

av 0rbetsmnskiDer/fordon ocb hastigh.ten i vilka d6sa fi?mRi$ och åveil vögcns

beskaffenhet har stor betydeisc lijr vibråtioncma Vägar skell i görligaste nån hÅllrs

jåmnaoch rcDa. Aöetsm$kinerskall ftanllords med stor aklsilmhet och hänstD till
klingliggandc fasti8helcr, då llcra faslighetcr i ornrÄdet är gundlagda rncd etrbdplatla
på ler:jotdar. 'lrflnspodvä8ar bör om möjli8t viiljss utitrfu vibrrtionspåverksn på

kringli ggandc frsti gheler.

hnran enlr€predörcn påbötjårsina vibrationsalstronde arbctcn skall denne fiiwissa sig

on an crfordcrliga kontrolter sÅsom besikiningar, provtryckoingar av fljklmrler och

montering Av vib.alioDsnrätare iir utörda, cnligt de rckonuleill.tioner soDr 0nges i

bilaga R02.

Säkerhctsgr:inscr markvibrålioncr

Vid pickningsarbelcn med vibralio0svältar bör 1öljandc tumrcgcl for säkerhets$ånscr

tillämpss
Siikerhetsavsdnd i m = 1,5 x vnlsviklcn * (lon)

* valsens egenvikt + del av ramvikl överfdrd till valsen

Befinlligi ledningor

lnon) invcntcringsområdet har intejordlagda tlänvärmelcdnirrgar, VAlcdoiDgur,
tcle/'oplo- och clkablars läge undorsökls. Entrcprenijrcn skall fitrvissa sigom ledningars

och kåblaN låge.

Där mlrkäöcten kommcr att ske inom c:a 5 metcr h.in befinlligil kablar och ledningar

skall entreprenören vidta sidånr åtgärderä( da$n ilile skadas genom mekrörelscr.

Innan markarbelen i8ångsåts skålt berördå lednin&sä8arc konlaklas och informems

7.1 Buller

Nahoårdsverkets !llfrämo råd om billler fr,in byggplatset NFS 2004:15 skall

tillänlpas.

Se bilnga R B

Bindande bestämtrelser förbyggverksanillel km finuas i lokala ftireskrilier i
kommun€n mrd liingre gående krav på bullmivåer ellertid då arbcte fllrbcd.ivd

Enlaepreuören skall inhiinila i[fornmtion om rådånde loknla bståmnelser.

8- IIPPFÖLh'ING

8,1. Synefiirrlltlnitg/besiklning

Synefti(äilniog liire och eRcr markschakt0ingsarbeteoa bör otöras.
Syoefduättnirrgen bör o'nfatra de byggnadcroch anläg8lingar som rekonmrc[deras i

bils$ R02.

vilka kar konrma stt påve*a
mcddclås be$löllåren.

Vid syneförräthing€n tillkomr)ande uplgift er

vibrstionsrcstriktionerna skall dctts omgåcndc

7.2

Bestållåren ombesörjer nll synelönålhringen blir lillörd satil svarar tör d€ss kostnåd.

8.2. Vibråiionskontroll

Kontinue.lig vibrationskonholl skall utlöras på de byggnnd€r och åDliiSgninBar som

IijrvÄntas bli dimcnsioncrande vid vibrationsrlslrånde aktivitetcr (Sc bilaga R02).

Iör vibratioDskonkoll på byggnader och dännedjämlörbara konstruktiooer skrll
toppvårdcl av vibrationcr i vcdikal rikhlirlg. illiilt i gotrdläe€rriogsnivå, re€islrer4 Det

iir endilt de inkommmde librtrtionmlas vdikåla konpos0nt (ultryck i mnvs) som ko
relalerfl s lrll hllålen vibrrlioDsnivå.

1.3

ned nrikschrktnings{rbclen i
Dberödscetrtrunr, Xutrgålv

systemet ldrall nälniig och regislrering skall uppf,vlln de i, Svensk Slandård
SS 02 52 i långivna kravetr vid nrarkschakhingsarbeten.

Dct åligger enkeprcnören atl hålla sig underättnd om uppmätta vibråtjotrsni\'åcr samt
att anpassa alla vibrationsalstrande verkrsmhel€rpå sådrtri sätt alt rckommcnd€adc
riklvärden kan innchållos.

om angivna riklviirden ijvefikrids skall cntcprenörcn omedelbad kontåkla beslällaren
och uudemiitta dcnuc. Vid upprcpade öveftkridand€r skall ålbeteDa stoppas och
iigä!dsplu upDrälla$, och prcsenleras fiir beslållnren.
Bställarcn kan hiirbesluh atr låta görs mcllmbesikhring på byggnad/er son bedöns ha
påve*als av överskridnn vibrationcr.
Dun mellrnbesilhingcn hekosrrs nv enFeprcnören.

Bcställarctr ger kladecken när ilbctens kan åten$lilas.

Besliillnren ombesörjer st vibratioskonkollil blb utfijrd strml svarar lör dess kosb0d.

BEDÖMNINGSUNDF,RLAG OCH TILLÅTNA VIERATIONSNIVÅER
FÖR BYcGNADETI" ANLÄCGNtNCAR OCH VIBRA'I'IONSKÄNSLIGA
UTIIUSTNINGAII

I Rlrknn,lls rvtecilde rlhrsiloncr i
lssmband med nrorkschEklninqsnrheien
I Dbcröd! cerilrum. Kur!rI

Discröd 2;6
Mjölmryngcn 2

l.

Byggnodl

TXIå!$ joralqsli4
l'åltsponuvschaktn.
Prckning

Diserdd 2:5
MjölnBn6gen 4

Villa

lerA

Platia på mark
Trä
Trä

20l6tl-02

Villa

lerå

Stommc:
Fasad:

Plåta på mrk
'lrä
'lrd

Markslag:
crundläggnmg:

2.

Byggrad:

Markslag:
crundläggn ing:
Slomme:
Fusad:

Tillåtcn vibrationsniLi
Påln/spoilltr/schaktn.
Packning

2016-l I-02

,, åi'l
i-'. 1 L
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2016-l t{2 narllch.khlngsrrbeteE
Kongålv

Discröd 2;4
lrliölnanlgen 6

Vills

vp- 3,6 Nr/s

len
Ploth på mtuk

lrä

vr= 3,6 mn|/s

6. Discrlld 2:l
Mjölnsn'llg€n l2

Vill&

lera
Plattapfr mark
Irå
Trä

ve= 3,6lws

Disorltd l:l l5
Mjölnsniigcn 3

Villo

lcra
Platta på ftark
lrä
Trä

m{d norklcMktulngs{rh.len i

Byggnad:

Stomne:
Filad:

Iillåten vibratioxsnivå

Mlrkslag:
Crundläggoing:

Pålr/sponln/schåkh.
Packning

lcra
Platta
lru

Trä

narkpå

Byggmdi

Makslag:
Grundlåggni[g:
St0mme:
Fasad:

Packning

7-

Byggrad:

Stomme:
Fasad:

Tillåkn vibmtions[ivå
Pålr/spontilschakhr.
Packoing

Tillålm vibrationsnivå
Piililspontr/schakin.

4. Dlseröd 213

Iljölnanäeen 8

Byegnad: Villa

Marksltrg: lera

Crundliggning: Plattå pi ntrk
Stomntc: Trå
Fasad: Trå

Tillitcn vibrationsnivd
Palo,/spontsschakh. ve$= 5,4 rruils
Packning ve- 3,6 m/s

Markslug:
Grundliiggning:

5.

IiUåtcn vibralioNnivå
Påldspontn/sch6ktn.
Pacloing

Diseröd 212

Mjdlnanåg.n lll

Villa

8. Discröd I rI16
l'ljölnnriigcn I

Villa

vN - 5,4 mm/s
vp= 3,6 mil/s

vF= 5,4 nlts

Byggnad:

lvlarkslag:
Crundl6ggning:
Slonme:
Fåsad:

Tillåten vibrationsniv{

12.

Byggnad:

Mtrkslagj
Cilndlåggning:
Stomme:
Fostrd:

Packring

t3.

ts),ggnad:

Morkslag:
CrundläggninS:
Stomrne:
Fasd:

Tillåten vibråtionsnivÄ
Påln/spontn/schåktn.
PsclTing

t4.

Byggnad:

Byggnad:

j'.trkslsg;
Grundlåg$ing:
Stomme:
l'asad:

markpå
leta
llatta
Trö
TrÄ

Påln/$poItrlschsk{n.
Packring

Side 2 åv l5

20!6.t l-0? med mrrkchrkhinqsrrbeten i i

Dk€rcd!

Tyfter lr89
JÄgawågen .l

Villa

lera
Plåtr påmark
Trå
Trå

vp- 3.6 mm/s

'lyffcr 1:8lJ

Jågåwegen 3

Villa

lera

PIath på mark
Trå
Trå

vp= 3,6 mm/s

Diseröd l:.110
,tåga$ägen 2

Villn

9. Diseröd 1r109
Jilgodågen 4

Villa

Discrlid l:9
Miölnawågen l6

Villa

lem
Platta påilrffk
Trå
Trä

Mdkslag:
Grundlåggning:
Stomsg:

Iilliten vibrationsnivå
Påhr./spontn/schaktn.

Byggnad:

Packniog

t0,

Byggnåd:

Markslagl
Grundlåggning:
StoDm€:
FNad:

Iillåten vibntionsnivå

ll

Byggoad:

Mnrkelag:
Cnndläggningi
Slommcl
Fåstrd:

Tillåten vibråtionsnivå
Pålr/spontdschakhl.
Packning

lera
Platta
Trå
Trii

Villa

len
Plafra på nMrk
Trä, lätbctong
Trå, Tegel

på

Tillålen vib6lionsnivi
PålD6ponhlschakh.

vp= 3,6 mn/s

Diseröd 1:103
lujöluawffgen l4

vp:2,7 mm/s

Påldspontr/schaktn.
Packning

lcm
l!afla på mark
Tra
Trä

vr= 3.6 mm/s

.dr

r, 
ri I t,l r hi.l

Markslag:
Grundl äggni og:

Slommc:
Fasad:

Tillåtcn vibrationsnivå
Pålrrsponldschåktn.
Packning

3.

20t6-t r-02 s!nbrnd mrd nu.kscDskfiritrFsilpler i
Dberöd! c€ntrom, Kongllr

Si&n 4 åv l5

a9
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:016"1 l-o1 ncd narbchåklninSarbclen i orcd nårkhåktnlnsarnelrn i
Dh€rö& renrum, Kunqnlv

t5.

Byggosd:

S(omile:
Fasad:

Disedid l:102
Mjölnrn'ågen lE

ve= 4,3 rnvs

BySgnad: Villa

lera
Pluttu på nlårk
Trö, liittbetong
legel

Villå

Dlseröd li7
Röntrvågen I

vp- 2,7 n&s

Discröd l:12
Rlinnvägcn S

Villa

lcra
Plrtts pÄ ntrk
Trä, löttbelong
Tegcl

!f=17mlnls

Diseröd I rl
Discrddsvågen 1

Vil la/1örskola

\h J.6 ftus

limsfomoh6tåtion

!e6
Plafa pÅ nD.k
Behng

Iv{arkslågi
Grundliggning:

Mtrkslag:
GnurdliiggtriDgl
Slotrlnel
Fasdl

11.

19,

21,

Tillåtcn vibrationsnivå
Påldspontrl/schåktn.
Fackning

16.

f illåten vibmtioosnivi

Byggmd:

Utn$ning

20-

tsyggnsd:

'lillireiri!ölrelsri!å
Påluspontilschakh.

Byggnad:

vlarkslag:
Crundlåg$ring:
StonilDe:
Fosådl

lera
Plaila på nark
Trå
Trä

Prckning

tE,

TillÅtep ribrotioNni\'å
Påhvsponw3chaktn.
Packnirrg

vp= 2,? muvs

Diseröd L8
Rtinnvägen J

Byggnadr

Markslagi
crurdlågg$ing:
Stonrme:
I.asad:

lcu
Plaita på msrk
Trä
Trä

Påln/spontn/schakln.
Packning

MarkslaS:
crundlöellrirg:

Tillåtcn yibntionsnir.å

Påln/spontn/schrkh.
PÅckdng

Byggnadl

MtukslaS:
cnmdläggring:
Stomme:
|asnd:

20!6-[-02

23.

Byggnad:

lera
Pliltta på nrark
Trä, låttbetoog
Tegel

vp- 1,7 mrrvs

Diserdd l:14
Röntrvågen 9

Diseröd l:22
Rönnrägcn 6

Villa

Villa

Tillåten vibrationsnivå
Pålilsponldschaktn.
Packning

Sidon6 av l5 Sidm I a( 15

Dkrrödtcenrtrm, Kurgålv

Platta på mark
Trii, lättbetong
Td

Diseröd l:13
Rönuvågetr 7

Villa

lera

vp= 2.? mrn/s

Dlicrld l:20
Rönnvågen 2

Mnrkslag:
Crundlågg!ing:
Stommc:
Frond;

Vrll!

Villa

vp- 2,7 mds

lrraMakslag:
crundläggd0g:
Stotrilre:
Fosodl

Plalta på mdk
Trä, lältbetong
Trä

Tilliilen vibrationsnivå
Pildsponutschaktn.
Pockring

2l

Byggnad:

Ma*slagl
Crundlöggilin8:
Stommc:
Fosad:

Tiilåtel vibrationsniq!
Pålr/sponldschakh.
Packning

Byggnad:

Nlsrkslsg;
CrundlåggniDgl
Stomme:
Fdadi

Trllilctlvlba!i!t!tr!!{

Tillåten vibmtionsnivå
Påldsponb/schaktn.
Packning vr- 2.7 !n[Vs

Diseröd l:15
Rönnvågcn I I

Villtr Byggnad:

tillåten vibrationsnivå
Påldspontr/schrktn.
Packning

Byggnadj

lvfarkslag:
Crundläggtring:
Stomme:
Fdad:

Tillåten vibrationsnivå

len
Platå på nrek
Trä lättbclong
Trä, il,lexitcgel

Markslag:
crutrdliiggrling:
Stomci
Fasad:

lero
Plåthpå oark
Trd, liittbelong
Tcgcl

vF,= 3,5 mm/s
vr= 2,3 mmls

Discrö{l l:21
Rörnvågeil 4

25,22.

Påldsponuvschaktn.
PåckoinS

Villa

lera
Plåtta pä mårk
Tr[, lättbetong
Tegel

vn= 2,7 mmrs

lera
Plata på,nark
Trii. lättbetoilg
Iri. Mexitcg€l

vp- 3.5 mm/s
vp - 2,3 mm/s

2016-lt-02

Dbe.Ods cenlttnr. KungiI
ned d!rlschaHriigs!rbetf n i2016-t t-0?

Pilo/spontn/schaktn.
Packning
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(Diledds cetrlrum, Knilsdh,
m€d markschklnnrFBrbei.n i2016-t t-02

Bygerad:

20t6-1 142

26. Discrdd It2.J
Rön4ylgcn 8

29.

BygSnad:

Discröd l;ll9
RönnYåger 12 B

Ber!y' Lern
Platta på nrark
lrå, Iä(belong
Tegel

Tillåten vibralionsnivå
Pål!/sporrischaktn.
Packnilg vr = 6/ 3,6 mm,/s

30.

Mrkslåg:
crundlåggning:
Stordne:
Fasdi

Slorune:
Fasad:

Crundlåggnilrg:
Stomnre:
Fasad:

Villa

lera
Platls påmak
Trä. länberong
Tegsl

Markslag:
Crudläggnir8:
Stom6e:

Byggrad:

Markslåg:
CrundlÄggnitrg:
Stomme:
fsad:

Tillåtsn vibmtionsnivå
Påh/spo[st/schakh.
Påckning

tl,

Byggoådr

Sbme:
Fasad:

Tillåtcn vibralionsnivi
Pålilsponftoschdktn.
Packning

Villå

lcm
Plata pi mark
Trii
lrä

vp= 5.4 mds
vf - 3,6 mds

Diseröd,l:12
Almvigcn It

Villtr

Discröd.t:ll
Älmvtgen 2l

lcra
PIsttn på mark
Trä
Trä

vp= 3.6 mds

Vills

Diseröd ltl2l

TrpFtation

lera

Pl.lta på rnark
Srål

Bsrack,4hsk

Punrp

Tillåten vibntionsnivå

Byggnad:

Slonmc:
Fasad:

'l illåten vibralionQlriva
Påldspontdschrktn.
Pachring

28.

Byggnod:

Tillåt€n vibhtionsnivå
Pålr/spout0schakbl,
Packlxlg

ve= 2.7 mlils

Di$eröd t!.10
Rönnvågetr t0

Villa

vN.= 8.6 mnts
vp= 5,7 min/s

ve$ * 6,5 mmls
vn= 4,3 mnvs

Pålr/spontdschakln.
Pockning

Markslagl
Crundlågsing:

Markslagl
Crundläglllingr

Byggnad:
Mflrk$lag:

Pålrl/sponxr,/schdkul.
Packning

Markslag:
Grundläggiirgl

lera
Platta på mark
Trå, löttbebDg
Tegel

llana på mark
Trå, läilbetong
Trii

Itra

vp= 2,7 mm/s

Diserlid l:5
Rdnnvägen l2 A

Villa

Sidan l0av l5

{uend. vlbrnlionot
erdbnd med uärkiltaktnlngsÄrbctea i

Dherödseenkum, Kungnlv

Discröd l:39
Rcningsverk

Thk4)assårubyggnåd
len
PÅlad betolrgplarta
Belong/Stål
Plåt

vr= 5.7 mtrYs

Manöverbyggtrad
Båssiing€r
lcra
Pl6ttå pi mtrk
Betong/Srål
Plår

lvlarkslag:
Grundlåggnrng:

F-;i-

med n!rkchålnringsnrh.ten'
Kung{b

Arlårlcring; tör purnparoch lilnande utrushing i Rcningsv€rkeb byggndds9å116

Pumpar vN. = 35 nilil/s

33.

Byggnrd:

Markslag:
GrundläggiiDg;
Stomnre:

Iillåten vibrolionsnivd
Påldsponbvschaktn.

Sid.nll!!lJ

Yr = 6,5 mds

l6-l l-02

32.

Byggoad:
Markslågi

Påhrsponln/schaktn.
Psckning

Tillåten vibmtionsnivi

Byggn.d:

ttdkslaB:
Cnnldlägg[ing:
Stomnrel
Fastd:

'l illitcn librationsniyi
Pilrlsponlr/schakh.
Packniog

Grundläggningl
Stomlc:
Fasodi

1illåten vibrntio$nivå

Uftustning

Byggnadi

Stonrmei
Fasad:

Tillåten vibratiorsnivå
På1tr/spontry'schakl[.

Packning

llyggnad:

Transhmnto6tation
lera
Plattapå mark
StAl,/betorlg

Piår

Stonilac:

Byggnad;

Slomilre:

Tilletcn vibmlionsnivi

Iera

l'lattapå orark
SIåI

rF = 6,5 mm,/s

v!:4,3 dnts

Mtrkslagi
Grundläggnmg:

Tilliten !ibmtiosnivl
Påldspolrdschakln.
Packning

Mtrkshg:
Grundliggning:

PAltu/spontdschaktn.
Packdng

v,s. = 35 mm/s, a's -_ 20 m/s2
lera
Plstta på msrk
srål

!p= 4,3 inm/s

Teknikbod
lcra
Platta på nrflrk
Trii/sldl
Ptit

vr:3.6 mm/s

Dl*dd!csilrun, Kungålv
m0d msrkcb!ktft loBsrrheteo i

Packning

Sidd l1 av 15 *6
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2016 I I 02

Byggnad:

mcd nrarkrhrklnlng$rbcl.il i

Dhcilds..nrrnr, Kungåh

It.

Blggnnd:

lVarksl.U:
crundlälgningi
Stonme:
Fåsåd:

lillilen Yibmfionspir'å

dred il.rkschrllnhrgsa.bercil i
Dberödsccnlrum, Kungnl!

Distriid lrl0l
Ilomehndrviigen 2.10

Villå

l!!!gi!!s Koililu

3.1. Diseröd l:2
Romehndåväg€n 260

Markslog:
crundläggning:
StonilDc:
!-osädi

Tillåten vibrationsnivÅ
PålD'sponrr/schaktr

Caragcbygluåd

PlAlla på malk
Liittbetong
Puts, Iåttbetorg

Villa

vF. = 4,0 nrD/s

SNga

lcra
Plalta på nlnrk
Td
Tr;i, Mexitegel

Påldsponttrschakrr.
Packniog

!!!i!"jlibGtr![srlri
Påldspontruichakln
Packning

utnrshring

vr,.,= 1.5 n)m/s
vo- 2.3 mm/s

vr- 3.6 mm/s

Plsttfl på nark
Tra

lcrr
PLatta på mark
Trii

Picknang

Btggnnd:

Markslag:
Grundläggnirg:
Slonrnre:
Fasad:

'Iillåtcn vibratioDsnivå

UyggnAd:

Markslag:
Cnurdlågprtg:
Stonilner
t'asåd:

l illåt€n vibrationsnivir
Påln/sponhvschaktD
fackning

-16.

Bygglad:

Tyfter l:99

l'clebyg8na{{

Mnrkslag:
Grundlöggning:
Slommc

Platii på nurk
lrii, Liitlbctong
Trä

Priltr/sponnr/schakh
Prckning

lcra
Platta på mark
ft;
Trä

vF 1.6 mm/s

r[lirlri
, 1,, :

37.

Bygguad:

l)iscröd I rl 2l
Discrfids (lcnt.um 3

Pizzcia

Maftslag:
Crundläggning:

f illåtenvrbratiorls_qlyö
PåLrsponrusclraknl
Packr)ing

Sidan l{ ar I s

Sammanstitllnhrg avsecndc {illåtcn vibrnlionsnivi fiir narkchakfningsarboten,

20r6-r l-01

ll
Jdginä9etr 4

Discröd l:l0l
Mjöl'naisen 14

t,4

tl 2.7 t,2

l4 Dlseröd I:9
NIjölndfliigei l6

1.6

t5 Diseröd l:l0l
Mjiiltrr'agcn l3

1_0 11

Dis$d l:l
5.4 3.6

J,l

t7 4.0 2.1

2.1

1,2

l3 Discr& lrE
l{önnliger 3

Oi$dd l:12

Dtcril l:ll
Röii!i9cn7

4,0

t_c20 2.7

ll Di$ritd l:20 1.5

4,0

2,j

2,1

2,j

I.l

ll l,l

:J

Di*-riid I:21

3-6i.l

,tt
SlåB

-lilUietr

Dhtröd 2:6

Mjöl!racärcn l

Diser&::5

5..t 1,6

1.6

t,1

2 5,1

l
lfjölnaeigctr6

5,4

5,14 Dh.röd l:l
N{jöln.rvigetr 3

3.6

5 Dhcröd l:l
Iljölnrnigcn l0

Il6lkväsilr :2

5.1

5,4

1.6

1,26 j,6

7
lljöbarvdgenl

5,1 l-6

3 Discröd l:lL6 5.4

5,1

1.6

1,69

Jiga'aigeil I

ltftcr I:8S

I

l0 5.1 t,6

1.6ll Disdd l:ll0
Jiganjigctr 2

5,4 I

t0l6-r l-02 @snilb!nd nred nrarkschalhhgsnrtelen i
Dheröds ccnlr{m, Kiltrqnlr @

Rbkannlls !Yscord. ribralion€r i
sanbrnd ft ed nrdrk!chnkhlngscrbclen i
Dhcröds ccnln'n', Kurgllr

Sida'r I av 4 SidaD 2 uv 4
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20t6,1 l-02
R$k.nnrys nfseende rib..iloncr i
sambrrd n€d nrarkchrkhlngsorbetcn i
Dis.rddscenirunr, Kuilgih @

lhndlies.re lUnpdrigsnu'nm(.
,!!-\il--, lln{,,

24 Dileröd l;15
RönnvåAen I I

4,0 ),1

25 Dhe.öd l12 1.5 ?,1 1,2

26 Dh€röd lrl 4.0 2,

21 Dtedd l:{0
Rönnvög€n l0

4.0 2,?

l8 Dhcröd l;5
Römvåg.n 12 A

j,0 2,? 1.2

29 D[crd l:ll9
Römvigdn l2 A

Berg 9
5,4

6
3,6

l0 Dted4 ll 5,4 1,6 l.?

ll Dber&l 4: l2 5,4 1,6

l2 Dheröd l:19

lh&llas$ngbyKilad
Mmdveöyggtrrdbl{eänBcr

Tmnslömoro6rarion

8,6

8,6
6.5

5.4

5,7
5,1
4.)

1,6

1.2

I

I

ll

6,S

6.5
6,5

4,3
l.l
4,1

Dtcröd l:21

BaricbKiosk

Dkedd l 2l4

4,0
{,0
5,{

2.1
2,1

1,6

I

1,2

I

l5 1.5 2.1 1,2

l6 -Iyner 
l:99 5,4 t,6

71 Disröd l:lll len 5,{ 3,6

villa
S$9.

Dbcfi l:l0l

Besittnins bör utfträs pa blsgnadetr anläglnhgco
VibBlionnnifi irg bft utfdras pi bSsnndedanläggtrirg€n

l)
l)

Sidan I av,l Sidatr 4 av 4

Naturvårdsverkets fiirfattningssamling NIS 2004: l5

DaB Kllll
o?-t9 t9-12

ll.iglri

Kvill
tt-tl
I

12.n7

lssN r40l.8tll Lu.

Natufrårdsverkefs allmänna rid
om buller från byggtlotscr ltilt 2 kap. och 26 kap. l9 g
niUöbalkenli

beslurade der 9 de(embrr 2004

Desv ollrnilnna nid omf"rrar Nnrr!Ådsvcrkcb aDs!årsomnid! soni tithlne
väglldrilde nryndildrcr liil gtrllcr nrtjtibxtkens riilåmpning.

Rftlcn år flvsedda au ge vigtedning onr skyddså*irder. bcgrinsnitrgrr
och liiFiktighetsilåt vnd gållcr slitni0s av brltrr trån omrdden dår b;ll
randc b)gg- och rnla8sningsvcrr5rmhur påsär

Till 2 kap,2 g och 26 kap. 19 S nitjabalkcn

KutrskfBnrd€rlog

V.rksamhers0tövaren lirr en byggptnrs bö. gcnom billlerbcräkniiBar elt€r
bullennitiirgar rnn{ onrgivningskailläggf,ing ta fmnr und€rtaB ftir Iredöm-
ning n! ilöftingspiverkån ld. omgi!ninpetr.

BtrllermihinAar bör geilomtums iitr slr konrroltcrn ljrdsiri€. i on:giv,
nitrgen från bySgpla6en. NatuNårdsver*et hrr i nppon 54t7.'Metod tör
inrmissionlmihing av e{cmr indtrdrjbiltlcr- atrgctr de krav som krn sidllås
vid cn bullcnnåmi[g. Nlfihetoden bör i tithnrpljga dctår kunnn anvnndås
vid nrihing n! ljudnivåcr liåtr byggpiasen.

Bullerbcrdkningar och bullernrd$irgar bö. ntföras av cn pcrson sorn har
€rlordcrlig kunskåp om be.dknirge elter rnårmerodik ftir art liltrncktjg nog-
grmnhcl i bedönni,rgilnilcrlagcl stnil titlft,Edkras.

Till 2 kap.3 g MB och 26 ksp. 19 g niljöbrlken

Rihsärdeo ntrbull€r

följande rikNådcn bör tillänpas !iil bediinrnilrg av builcrbcgr&rsning vjd
blBgplntsc.

Vädena lörekyi|alent ljudtrivå {L^.) år atrg;vna som tiiDilrsyärden uoder
dq. kvdll respcttivc nnlt. Fo. Frnranentbostidcf, fiitadshus Gh vådlotnlcr
dnBes tven €r !ådc tör rni\rmal ljtrdnivå (ridsvnglitrg- Fost) (1.k,") natrc-
lid undcr liden :2-07.

') Ntud shtsiokl* nr*nas lokdor lU !i bilFonde \*r{6hd nrd tcv F it&ig,u,
ioi(c korlcnkation cllr. tthor rLl tuNi rtrn rilr.l .htlliril, ercnp;[,ir i,;or

I de fall !€rl$mhel pågtu end0st dcl o! Fdod bör dcn ckvir.tenta tjrdni
vån beråknas liir dcn lid trndcr vitken vcrksaolDten pågår - L.ex. under rn
sck!€ns/ryk€l lir bygrkri!itcler nrcd nilerniilenr hulter (påtnrng, sponr
nirg. bor.iling clc).

För verlsrfirlEr med brgdins0d vnrnktighef högsr rvå månsder t ex sponr-
ning och påLrilg, bö. 5 dBA högre !årdcn kunnr (iilåtas.

Vid cnsroka lotyariga hdndelsei lögsl 5 ninurcr per rimrne. bor upp tiI
l0 {Br\ högre niv6€r kunnå äcccplcras. Detrn bdrdock iNc gäilå kväils- ch
nallclid.

I de fall verhamhet€n dr ar bcgdnråd ar1 oc$ äyen innehåUcr kodvarigå
härdclser bör höjninsen av rikrrärdel 1r'r uppgå tilt srn)rnntagl trogsr t0
dB^.

l'illSDpniogeinrbningår lill rikFården.

Riltvrrdrm n. eil urSnngspnnlit och vöglednjlg ftrr dcn bedömrrtg, som
görs i virje enskik kll Sårskilda skäl kan nr€dtöm a[ avstcg kån beh.rn
göras. såväl uppåt ion nedit, från dc flngivna riktr.årdeM.

NFS 2004115
60d8,\

45dAA

SOJOA

t0il0Å

l5l8r

]tdB,\

rsdB^

crda^

n5d0/\

4td8Ä

15 dn^

.ti dBA

2016 I t-02
DBedds cenlrum, K!ngålv

0ed DrrkschNklnnrgsarbcten i

v
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On dklvärdenå lör btrlld uonrhts inte knn iDnchill$ med lckniskl möj-
lig{ och/6lle. ckonomiika rimligr dlg&der bör målsäuoinSer vors olt å!
nlirlsrore rikwårdcns tör b{llq inonh0s kan innehållås.

NIS2004r15

rilllt luE lorilrullErd rllreårdlu rur Uultlr luxlrrs då uurilul lh!ådl3ulllilg
bdr furnebilrn an dosq bulteriktld.den k0n innehllls.

Buller fråtr tmfik till och frbr byggplabctr börbedömas eft€rde riksärd€n
$m gäller ör hfikbullcr. Tlafik inon by8gplåen bör Mönas son bygg-
bnllor-

er i kommrnen med längrc

,år bedrivn.
kra! pi bullemivåcr cller tid då nrb.ter

SkyddsÅtnrdor ft h föNikligheam6fi

Risk Iör ör?rskridande av ångivnx riklvärd€n dr bullet bör !ilses som €t
skål åll an!å f,lt cn verksamhet ell€r ålgård tiatr medtöR skadå ellet olögen-

het nir mänuiskoc lW$ eller miljön.
Såvöl ålgdrd€r på arbetsmskincr/r€dskopsoff vd avs€r arbetsulfomning

bö. över!trgas.
Ärgårder lid byggplarseo sr lunni ryse onlåggånde av ljuddåmpande

skdrnur €ll$vallar
Rikrvärden inoilhus bö. skså imebörn e[ incilmcnr nn örbånrn fdsd-

isoleri[gen orn d6th år nödvturdigl. Fassdisolerundc åtgårder bör bli likli
garc oil rltöra iilrån byggstrd i såilband ned I er hnlinfrdtruktur di
dessn kon ftonrnra an innebåra elt pemrånenr buller soil Mdå krnver fasd-
isolcrand€ åtgiirder.

Informatiotr till de kringboendc bör allli(l sle om årbctet mrvånias gc

höEro bullcmivåer ntr vad so0r dngetts i Ehllen ovrn.

Ti/sbe Erdilsil ingfi

Byggyerksailhet bör planems iå å[ brllerstömiflB till omgivniilgcn be^
gräilsas gefionr ntl verls[mhelen så lå[g! möjligt förlåggs till mindre
st0ningskinslig rid. Då vcrksnnr[ct undEr kvållstid. lördigar, sönd0grr Dch

helgdngor mcdft. större slöming i ondden Ned boende boi löntron alt elt
lå8rc riklvåde lillåNpås undcr desså lidei åv€n en ldmplig b€gänstrin8 nv

vertsnmhetsrid€n g0lltr.

Dcsså allmiona .åd börjdr ot gnlla dcn I janu{ri 2005 och samtidigt trpp-

hnvt allnrärn0 riid (PU 1975:5). Bullcr fräD byggplatsel

},IATS OLSSON

(Ltrhclcn ftir narkqnvdndnirg och
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Dokumentinformation

UPpdr.gi Utbyggn.dåvOl3€röd6.tolån,Otior6d6.€nt.um,KunCåtv

UppdrEss.uhh.il zos243

D.tumr 2O21.öE-20

8ox 1551

401 Sl Göt.torg

T.l: 010-505 27 05
E-post: all.h.lårlO!fry.con

Uptdråg: Utbylgnad av Olsåröd$kotån. Ot3.röds c.ntrun. Kungåtv

Uppdrågnumm.r:205243

Riskana lys för vibrationsalstrande markarbeten

@ nf"FY @ on"B"

@ AFRY

nsh..rr. Utts..d ssddd.ndd
$o r/r0

Innehållsförteckning

&524r RLhirlts 0t4!anid oddgdsnd
96 l/10

I Uppdragsbeskrivning

1.1 Projektbeskrlvninq
Inom åktuollt omrld€ plan6rå. €n 6kolby!9nEd åt uppför.s. För.tt kunn. t. stt fiån
måt3.l6n U[ rkolrn 3oh år plåc.rad uppo på s6nrån tösårnEn d.tt. g€nom on
hbCråppton och brc.

ayglnåtion.n komm.r åt 3k€ nårå b.fintlt! b€byggåb.; 3å lom skor., pdvab vltoi
Dls.r6d3 €.nFumhu3 o.h våg/cc-brn..

D6t kommar.tt fö.åkomm. båd. b6rs.ch.kt, påtntn!, påcknins o.h spontntds.

Syggn.dorna pl Rönnvåe.n I o.h 3 (Ots€röd 1:7 och DB€röd t:s) komm.r åt dvås i
$mbånd n.d byssnåtlon.n. Mlndrc sr.6n9ntnlsaöot.n b€döms bil åkru.[. i omddåb
nodvåstru d.l dårvllldn rå Rönnvagon 1 år p'åcaråd. I sydölt! omrld€r b.döms påtntns bti
aktu.ll. Påldjop.t nil fast botrsn v.n.rårmottln c.3 och 14 m.

Hgut t ö|l.!ffitu nd u@edbt atuann te. ktu: hM.E

r.2 Uppdrag
På uppd.lg .v Kungålvi kommh h!.AAY filfr I uppdra! år uppråttå 6n .rik.nåtys vtd
ol!.röd c.ntrum I Ku.gilvs kohmun.

Uppdng.t åvr.r lnvdntorlng och uppråttånd. åv illk.nåtys för b.nn!ilg b.bygg.t3..
ånlå!!ni.s.r, lnstållåtton.r och v.rkshh.t.r vttkå kan kommr år! 93!..k . åv pr...råd€
m!*årb6t.d rnfö. nybyggnåtion .v nyä stolbygg.åd.n m.d riflhör.nd€ htsschåh o.h
så.shro.

Uppdrå$beskdvnlns-....-.........

1.1

t.2

4.1 B.flntllgalodntngår.

Uppdrå9

4.2

5.4

.....'',.''..''7
4.2.1 Vibråtlonskdnsttg

4.1 Nygjutn. b.ton!konskuktion€r........................-..-....................................7

5.1 Mårkvlbråtlon..!prån0ninr....................

6,2 VibråtionEkonkotl...

Bilagor

61119, 1 -Såfrmån.tållnh! åv

Bilåså 2 - Vlb.åtlon5.ssklktlon.r och konkol:tgård.r

Ail.g! 3 - Öv€rslkbksd...

sdr *&, turyrlv 2osz4t otdr 9*. &nsdv 205t43

Y
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@ AF RY
It.4r REkhdF lrt$Md B3eed...dc

sidr./r0

1.3 Avgränsning
Risks. för..adå m.d gooteknlsk., o.ologiska och hvdroloclskå lörh:ll..d.n ha. into b6åktats

i dskanälys€n uta. hånvls.s till PM G.oteknik Utbvggnad äv Ol3erödsskolan, Disotöds

c.nrum, Kunqålv d€t€.ad 2016_03_04 samt MUFJGEo Markeknlsk
und.rsökningsråppod/g.otoknik dåtå..d 2021-07-o0.

1.4 Reviderinq av riskanalys
Om nyå uppgift€. inkommer 6ftor rapP.d.ns tårdigstållånd., €lempolvis avsåends on

byggnids !.d.rgrund elle. om ytt€iliqar€ uvustni.q tålråtr s ell.r install€rå3, ska

vibråtionsresviktio..r I riskånalys.. uppdatårås. Likaså kan håndli.9€n b.h6vå ro!idoras om

toekvensåhalys i sambånd mod vibrationsmåtninq indikerår ett bvggnad.rs

qrundlåo9nhq5förhålland.n int€ dvoren55lånme. med det som ånt.oits

od det vid syn.föi.åttning€n tillkohmer uppgiftervilkå k.. komda ait påverka

vibration3reslriktion6.nå skn det onq:.nd. medd.lås bestålla.e. och en rovid€ring av

riskanalysen 3ka !tföra3.

2 Underlag/Referenser
. Svetr3k ståndard sS 4604166:2011, aibråtion och ttöt_ Riktvård€n för

soranohi.qsi.ducer.de vlbråtionar i by99nåder"

för b.siktning äv byggn.d.r och anlågqninqår i 3ambånd m.d vib.ationsålstr.nde

sven3k stand.rd ss 02 52 11,"vibratlo. och st6f Riktvården och måhetod fdr

vibr!tio.er i byEgnådor o13åkade.v pålhing, spontning, 3chaktninq o.h pålninq"

Svensk Stand.rd SS 02 52 10,rybråtlon och stöF Språngni.gsind!.srådo
lufrst6hågor riltvård.n tör byEgn.d.f
lndedag av Llnd. Lilj. Pedorsen FasUqhotltoknik K!.sålvs konmun
tnvonterins .v befrntlig bebyqg.ls.! anlåqOninoar o.h utu3tninq, utförd såptember

månad 2021
Arlivdata fiån Kungålv Kommuns byggnadsarkiv

NFs 2oo4:1s "N.tuNårdsv.rk€b.llbå.na råd ofr buller kån bysspl.Ee/
T43r19s2 aibr.tlonlri såmb..d m.d tåik_ o.h byqgv.rk5.hh.t", Roq.r HÖlhb.rq

ÄFS 2oo7:1 "SDrånEårb€t.". Arb.t5hlU6v.rk.t
anvlsnlngar för narlårb€ton v€6ion 2, Götebo.gs stad R.etslopp och våtton

lo.dådskata för området håmtåt från sGu:3 kandatabås

okdtsh, tuigiv 20t2al
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4,1 Befintligaledningar
Inom inv€nteringsomr:d.t harjordlåsdå ledningar och kablår u.d6.sikts vi3 L.dningskoll6n

Skänova och Kunqålv Energi AA åger Jordlagda olkäblar samt flbeEtamnåt O.t k.n flnnas

t.dningar inom inv.nterhqsområdot sofr inte fö..komme. i det material son dalgivitsAfRY.

€ntråpr.nören ska föruissa siq on ledningårs o.h kåblars.xaktå lå0e

Dår dårtarboton komderått sko inod cå. 5 motor från b.finUiq. käb1.. och lsdoi.gar skå

ent€pr.n6ren vidt. sådana 5tgårder as desså into skadas g€nom ma.k.öreker.

tn.an n.rkårb.ten påborjås ska berördå lednangsdqare kontaktas och informerå5.

Entrerrenör.n ska följä de dtåktiv som ledningsåOarna låmnar.

4.1.1 VAledninga.
(lngålvs kohnun, va-v€rket, ha.vafedninsår som år Påtopplado till nådlgsånd€

bygqnad.r, F6r vlbråtlon.r oFakadå av mark- och berqs.hsktningsarb.ten gåller de

.iktvården som angos i (r€tslopp och vatt.ns anvisnhg.r för markarbet€o, s. figur 2

töljandå svånsnrngshåstlgh.tor års€n.r€llå riktvård.n. Födvttninssåmplltud.n får dock

liarNårbolen !6lill VAl.dni.ga.

!dd4.qg-M.at 3dqd4!h6rdn töd$,r.F.@llM

lry(k.;. addisil evdultsn dhrelons'
.rddi bn. pn!tr ! pdri'toJ (s rs*il'rJ & lff) P,

tqderr*kl. srbtu0. r&r'4 .d ,$trdrr 4-, :$0 rF

Sprdngnl$ inlill VAied.angnr

lryc&r.h l.dnlnsar .v du!,rn .ll.t

&.s 'rN:{md: rkttrö v-lJsdnls &r.rSF

FrAbrs*dd |425@. 44tgtrn Vf!1IdF! &'ttn1
rE( 13nrtrb Å.., tslh 4.,3.'r3 dr. r$lrn

Aer{ t-rry, 70 Mri q' 2& !il V"! 50 nrd; !!, ä un

ra, 13rKr3 A,,?@!q t_' rlfrn! nr4 2@!trr

Figv 2 nilIhE svådgnlngsh.srighetut ft. iddtulagda VA'a^låggingal. utdrag u. Kretdory

o.h tallere htisnidgar ftr m.&atbekn,

AFRY

f Allnrånnå förcskriftcr
Ma*åAåtån lks pl.noras och ainodförrs pl .n sådånt såt .t.årllggånd. bobv!9€l!',

stö.r g.nom d.rkvibratlon.r.

vibrå(ons.lstånd. a.b€tån på sådant så(.t ansivna vibrailo.!krit.il€r lnte 6v.6krids'

Arbeton skå beddvas .nllst såll..d. lEc.., fö.oskdfr€r och a.visnhg.. !åsom

a6€tsmlUöv6.k.ts puhllkåtionår A6-

EnvåCr.nör€n skå hå vål dokumenteråd o.far.nh€t åv d€ årb.ttmotoda. som inn.f.tt.s i

Mådarb.t.n 3k. bedrivå3 p: .$ 5ådant såt .tt d.mmspridnlnq tlll odgivninqsn mhim"as

Det :ilis!.r.ntr.prGnö..n att lnföGkåtra allå .dodådlså tillstånd 16r so.omlö.åndat av

onk€prenaden. Kopi. .v tillslånd.n 3k. övedånnå3till b.stållar.n. EntoPrån6..n år skyldie

an lölJ. i tlllstånd.n låmnadå ånvbningåroch för€skrift.r. om.nl..ptanör.n int. ftUer av

boståUåren .nEiv.. föt.skifter och r.striktioner p:tås.r denn6 sls ansva. Fr d. skador och

sk.d.stå.d3kr.v ion k.i bli till 6ljd åv.nFepronåd€n.

l.nsn .nkoprenör.n Plbörjå. dårtårbot.. 3ka denne förvils. sis om at.dord.digå
konkotl.. såsom bedktnlng och monto.l.g av vibråtlonsmli.r. år ulförd..

4 Inventering
lnv€ntåranEsområdet ha. i .nllghot m.d svensk standå.d ss 4604a66:2011 .vgrånsats lpp

tlll ca, 1OO måt.r f.ån områden dår 3prå.oninq kån tomma ått ste- lnvonteringon omfatlår

de objelt som r.dovh.s i balaq. I och 2.

Markstaget inom i.venleringsohrådel utqdrs i huvudsåk åv lårå och berg.

invEnt.ringon omfättarqrondförhålländen, qrundlågqnlngssålt, konstuklion 5amt i.gå.nd.

t biläga 1 an9.s bygqnådstyp, und.rgru.d och grundlågg.ing$ått s.mt riktvården tö.

lnv.nt€rjngen har qjods dåd hjålp av .rlivdata fiån Kungålv (omnuns bvqgnadsarkiv och

sy. på pl.ts, Gookädån iiån sGU ha. anvånts som undedao llll matkslagen i om.ådet. Dår

lullitåndigå uppgiftor om byg9.ad..s grundfö.h:llånde, grundlaggninqssått, bvqqnads_

mat€riål .ic. saknås hår.n bedömnlng utföds 6fror d lömpletterånde okulårbisiktni.g

I d. fåll dår fullslandigå uppgifter sakn.s ållår vå,it osåkra har det 5åkrå3t. alt..n.titst
anqivits i riskanålyson, det vill sågå dot som ger en låg.e tilåt€n vibr.tionsnlvå

o'Bdr skd!, ton!.rv ?05143

@ AFRY sidå zl0

4,2 Befintligainstallationerochverksamheter

4.2.1 Vibratlonskäf,sllgverksamhet
I tåljåndE fåstieheter b.divs v6*samh.te.3om kan påverkas åv vibratlon.r:

. DGeröd 1:1, Ois.rödsvåson 2, Diserödsskolan

. Dlsår6d 1:125, Dlseröds c6ntrum 1_5

Sårskild kontält g,llånd. tido. skå lppdtas med verksamh.t€rna fdr at underlåta

4.3 Nygjutnabetongkonstruktioner
M.rka.b.ten intill nyqjul.a b.tongkonsvuktion6r (ynqr. ån 28 dvq.) 5k. ske med hånsvn iill

betonqons hållfa*hetsttllvåxt. För.fr bestånm. rikwårdet för libr.tion.r, ska en sårskild

5 Risker och restriktioner

5.1 l4arkvibrationersprängning
Vid b.råknin9 åv tillåtns vib.ationsnivåer för bygqnåder och anlå9Ehing.. har Sv.n.k

5t.nd.rd SS 4604866:20lt aibration- och stöF Riklvården för språnqningsinducersd.

vlbråtlonår i byssnåded tillåmpat3.

De vibråtions.ivåer som rcdovisås i bilägö 1 och 2 h.r beråknats m€d hånsv, titl

byqsnad.r.ås srundförhålbnde och kon3k!ktion-

Tilåt.n vlbrationsnivå för spd.Ening såll.r för åvstånd 10 m€ter (vto) mollån språnqnint o'h

måtpu.kt. nllåten nlv! rö. d.t verkliga .vst:ndet erhålls sonom att multipli.era den ånsivna

vibdtionsnivån vo mid åvståndsfaktor. F., som håntas !. frgur 3.

AvrAndrbklooF,onilgr $ 4fi $46

flgw 3 dt i*& *ä@nkg#astighd *n tunknon av a$ånea, d

@

uppdr!!!t 1...r.. fl l. r.k.mF.ndtticnrr r.m Inmn.c i lr-r..(ki lt'ndirnnr
s!{do48au,lOll !!ril !! O! l! lr ull Irrcf(llu' röljoild6 Purltlrr

. Att Inom d.t fåststalldå hvontoringsområdot lnvo.t6.. och rådovi3a boflntllE

b.byoq.lso och a.llssningar som b.råk.as bli b6rördå åv 3rb.t€na.
, aS ..gs tillåtna vlrd.n för dårkvlbrltlon..
. Att låmna fö6las tlll besiktningsomfåttnlnq och tathotsprovni.g åv €ldstddå'

. At låmna förslåg llll låmpliq. plals.r f6rvibr.tionskontroll

. At.n9. erford€dlo kontoll och dok!mentatlon för språngninosa.het.n

or'* *o1,, kunqålt r0r2a3 k6dtskdå, toqdY 205241
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Vid språng.inq i nå.områd.r (inom 10 m.r.d kan sårskatdå probton uppstå, Språnqsas€6
intrånqnlns i borqmåssan ks^ orsska stor. msrkrörotss. o.h törskjurninq..5om i sin tur kån
skådå botntligh.r.r, Förokomsr åv höqa fiekvens.. l.n g6ra ah 3törr€ !ppmårtsamhot
mårt. riktas på vibr.tionons .mplitud orh f.ekv€n5innoiår *r * .o i*"X"oa
dokum€ntätion av språngsatvan.€d6vt5as,

5.2 Markvibrationer pålning, spontning, schaktning och
päckning

Vid beråk.ing .v tittifun. vtbr.tionsnivå6r för byggnsder och antågs.in96r hår Sve.sk
Ståndård SS 02 52 t1 aibr6tions- och stötr Riktvård.n och måtm.tod tö.vlbråiioner i
by!!nådår o13åkäd. av pålnh!, 3pontninq, s.h.ktni.q och p.ckning" anvå.ts i tiilifrpilga

Vib.ailonsniv:.rför påtnins, spontnt.g, .chåkrnrnq och pack.ing son r.dovisas i bfl.så 1 år
åvså.dsobo.oånd6.

om spontning ellcr påhtnq (rföG med vibrå..nd€ dåtod ska rikrvården för p.ckning

Pålnin9, 3tonElaqning, kc-p€tårinstålt.ion.r och schakining k.n m.dföra risk fö. horisonte[a
nårkrör€ls€., söttnh9 och håv.ing sånt ha.kvibrå&onor.

Vid pålning och spo.tståqning nå.a befinilig. ftarkförl.Edö konsvlktioner dkår risken fö.
markrör.js€r och dårjqenom att städor kan uppstå.

Väl av arbotsnåskin.r, fördon och vjlka hastigheter de3sa f.amföB hed här sto. betyd6tso
f6r hårkvib.ationerna, A.b.tshaskinor skå framföras mod sror åktsamh.t och hånsy; tilt
kn.glqqå.d. byggnade. d3 d6sså år qr!.dtagd. p: l6sa m.teriåt.

Vid vål äv t.ansponvå9sr ska hånsyn ta3 tifl vrbrätionspåvorkan på kingtigoande byqg.ader.

Vid påcknjnqsårbetcn med vlbration5våtr.r bör föUånde tumrog.l för såkerhetsavstånd

såkorh€lsavstå.d i not6r: D - t,S m x vatsvikaen. (Roeer Hotmberq d.fl,)
v6dod !t vd*n {*i6 d 

' 
ro)

För by99.ad.r dårfler. g.!ndlåggningssått för.komm€r har tiilåt€n vib.ationsnivå far
.€sp.klive und.rqrund och qrundtåqgni.9ssått ångivlrs, Vibråtionsdrtninq ska i sSdöna fsI
!k€ på för€komnando grundtågqntngar. Enver.e.ören ska i ,ifr anbud.åkna p: det
grundlåggninqsålte.nåriv son innehå[€r det strånqåst€ krövet.

5.3 Buller
De blll€rslöhinqår som uppstSr i samband m.d m.rkårberen k.n i huvudsåk håil6dås ilt
aktlvit.t6. sod borrnihd, språngnjng, påtnin9, spontnlnq, påck.ing.amt tastnin, och

N.t!ruåd5v€rk.t allmån.å råd on bul.r fiån byggptårse.5ka tiilåhpås, NFS 2OO4:15,

kommunor kan ha lok.ta föreskrifter och besråhmots€r rör buil€rdrvåer riån
byggverksamhet, Entrepronören skå informe.. siq om rådånd. tokåtå f6r.skrifter.

@ AFRY
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5.4 Dolor
Om b€rgyto. inom s.haktområdet bestå. av rldigår€ språngboron kan d€r finn.s
kvaru.rånde 5å k.llsd€ dolo. h€stå.nde äv oderon.rat språngånno med språngkapset.

Ent..prenörån .ka förvils. stg om afr b.rqytän år r€nsad ,iån €vonrle|a dotor
innan nåson rorm av b.rsborning lår påbdrjas.

5.5 Kastrisk
Ta.kni.g vld språ.gning skå alltid utföras med hånsyn ilt danniskors dt..hat såmt dår ilsk
f6r kåstskador Få b.byggelse och r.åfrkteder fö.Gtiggåroch ska utförås med såd.n omsorg afr

Ent..pr€n6ren ska i språngplanon fö.eskriva hur tåck.ino lomm€r .tt utföEs s.mt vitkot
utryFningsområdå som ska be.&rås, D€n .nsvåriqe arbotsted.ren för språnqningsa.bGtet ska
tllls€ ätt alla orford.iligå 5kydd5åtOårder vidrågrs.

Enk6pronören är..sva.i9 fö. ållt språngninqs- och tåckningsärbot6,

6 Uppföljning

6.1 Syneförrättnjng/besiktning
Syn€för.åttninq f6re och ofter markårbetån sk. utföras. Sy.etöi.ättninq skå sk. ontiqt
r.tomm€hdätl.når låhnåd. i Sv.nsk st.ndärd SS 4Eo 4å 60 ryibråtaon och stöF
Synåf6rråttninq- Arbetsmetod tör bosikrni.g av byggnador orh antågqni.gar a såmb.nd mod

Syn€föråt.ingen skå onfatta då byqgnador och .nlågqningår sod r.dovis.s i bitä9a 2_

Asstållår.n ombosörj€r att syn.födå$ni.q och rårhetsprovnino btt utfö.d såmt svårarför

6.2 Vibrationskontroll
Kontinueilig vibr.tionskonkott ska utfö.as p: de byqg.åd.r och öntågOninqar 5om föNånrås
bli dihensionorånde vid vibration5atjtiånd€ åttivitot€r, se h[.gö 2.

Syst€m.t f6r åll måtning och rogistr€ri.g 5ka uppfyila anqiv.å krav i Sv€nsk standärd SS
4604466:20!1 och Svensk Ständ.rd ss 02 52 11. Matsystom.t 3ka .e9ist.e.a kurvförtopp
och 9s döjliqh.t titt frckvensan.tys.

D€t åligger entrepr.nd.6n att hålla sig underåttsd on urDmåtta vibråtion5nivåer såmr årr
ånpassa alla vibr.tio.satsrande vo*sahhete. på sådånt sått aR riktvå.den kan inn€hå[.s.

Om.nsivna riktvård€n övorskrids ska antrop..nör.n om.detb!tr kontakt. beståil...n och
!.de.råtta d€nn.. orsat€n tiil översk.idandGt .v.ikwärdEn ska uredås och åtgårder vtdtås
s: alt riktvård€n i lodsåttningen ints övor5k.ids. Vid upprepad€ övorskridånd€n bö.
ov.nru.llt m.llanbesiktninO övedägas på d. byggnader som bedöms h. påvorkårs åv

06stållåren ohbEsörjer att vibrationskontoll btt utförd samr svarar fö. kost..den_

@ ntaY
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6.3 Precisionsavvägning
Enligt utförda und.66kningår som fråhqå. i c.otetnjsk pM 2Ot6-03-04, b€stå. jordt.gren
iiån mårtytän inoh aktu.tt områd€ r huvuds.k av_

. Fyttning tiil ca 0,5-1 m djup
, Tor.skorp€ter. til cå 1,5-4 h dJup
. Lorå tttt nettön c. 3-12 m djup
, F.iktionsjord tiil som mest ca 14 n djup

All form åv förånd.ad Ea.kbståstning eil€rg.undvatt.nsårkning kan medförå såttning.r eIer
håvningår, Sto.ö sås.ingar k.. påv6rkå och ors.ta 5k.dor på befiniliq. byggnad.r och
anlåggninsar.

Såttningskontoil (precisionsåvvåqnin€) åv byggnad€r kån behöva uttörås innan
m.rkchaktrings.rb.t.n påbörjas. Om behov äv sårtningskontroil fö..tiqqo..vqörs av
9eotok.ike.. ayOgherren ombes6rjer och boko{år äil edord.iig såttningskontroil.

6.4 Sprängplan

20/09t2O2r

2o5243

Bilaga 1 - Sammanställning av inventering

1 DrSERöD 1:1
Adress: OtsErödsvågen 2

Byggnadstyp: Skota
Undergrundr terå
G.undlåqgning: platta på mårk
Stonm€: Låftbetong
Fåsadr Teget

Illåten vibrationsnivå

Sprängning vlo = 13 mm/s
Pålning, spontning, schaktning v,d = 4,0 dm/s
Påckf,lng, nedvibrerinq sponr vmrr = 2.7 mm/s

DISERöD 1: 102

F6r åll. lypEr av språnqning ska en språngptån uppråttas, innef.ttandos €n b€sk.ivninq sv
hor man ännär bodrivå .rbetena, I ptan.n skå ingl hu. man avsor åt lppfyilä kråv p:
föBiklig språng.ino-och 6v. skonsam kontursprångning vtd otikö påilhöJde.. Uppgin€. om
försahning, hålavstånd, ryp av taddntng, p.inijp tör tåndptan och smverkärde taddnanO ska
ingå, Tåc*nlng€.s of,fattni.g skå ånges s.ht vitk. åtgård€r sofi man åvs.r vidrå vid
språng.i.q 3åsod rbkområd6r åvst;ngnin9, föryarnin9, si9n.t€rinq, utrymnin9, post613

5prånqplan€n ska delgEs b.ståttaron f6r kann.dom och qranskning av språnosakkunniq
senast s a.betsd6gar innan språnsninssa.b.ten få. påbörjas.

kontraklsenllqå.nsvaret försprdngningsarbetet.

6.5 Sprängjournal
språnsjournäl skå röras löpånde för varje sätv.. ,ournateh ska inn6håil. uppgift.r om
!ållh6jd, håtdjup, håkåsnin9, håtdihension, tåddninq/h:t, ryp.v tåddning fd bo(en o.h
pipå, s.nverk..ds löddning, tåndptan samt tåcknins.

salvornö_lkå .rmreras och låq€t rk. ansås på €n skåtentis kåna dver omdder. r jouhate.
skö ock.: uppmått. vibratjo.snivå€. redovisås. sFrånsjournaten skå h:il.s ti[9ån;lt9 rör
bestållår€ns konkolla.t.

7 Information till tredjeman
Innån msrkadet€n påbö4as skå .nn.pronören i samråd hed be*å[årcn inroh.ra
na.boond., r€levants v.rksamhete. och brlkar.. Inform.tionon ska I f6rst. ha.d åv.. d.
såk€.heEföro5kriftor som gåttervtd s6mdiqa markschakF och srr;nqninq3årb€ton såmt
€vont!ellt bull€r o.h vibrationspåv6rk.n. htormaion6. skä anslås på tåmpIg! pt.rser.
Vid varle språ.q.ins5tillfårte ska ri5kohrådet
anvkar rtskområdets oofdttning. Siqnät€rins

Mlölnarvågen I

Byqgnadstyp: Viltå
Undergrund: Lerå
Grundlåggnlng: ptåtta på mark
Stommer Trä, tåtrbetong
Fåsad: Teo€l

Illåten vibråtionsnivå

Språnqning vro = 13 mm/s
Pålning. spontning, schåktning v',r = 4,0 mm/s
Påckning, nedvibrerinq sponr vn{ = 2,7 mm/s

Anmå.kning: Skorstef,

avspår.as med hjilp åv poster. Språngårbasen
sk. sk6 enlirt rådandå reql€r. Enrr6rr.nör.n

Y



106/22 Diseröd 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av idrottshall - KS2022/0048-12 Diseröd 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av idrottshall : Marköverlåtelseavtal idrottshall Diseröd

@ or.s"

Plåtå på mårk
Trå
Trå

r[åten trbrårionsnlvå

språngninq vro = l8 mm/s
Pålning, spontnlng, schaktninq v-, = 5,4 mm/s

Påckning, nedvibredng spont vD' : 3'6 mm/s

anmårknlngr SkoEten

orsenöo t: to3

orsenöo t:9

DISERöD 1:22

:05243 snd!.crrninq uhsd

@ AFRY

@ AF RY

12 DISERöD 1:14

6 DISERöD 1:125
Adr€ss: Diseröds centrum 1-5

lyggrudlLyp. Outih/b6.1ldthuo
undergrundr Lera

Grundlåggningr Plåttå På mark
Stomm€: Trå

Få.åd: T.å

Illåten vlbråilonsnlvå

Språnqning vro - 18 mm/s

Pålnhq, spontning, schåktning v*. = 5,4 mm/s

Påckninq, nedvib.ering sPont v-n = 3,6 mm/s

7 DrsERöD 1:20

sd,3/t

d s@dtn dF
cdd 5ls

3

Byg9n.dstypl

Grundlåggnh9l

4

@ AFRY

9

Byggnådstyp:

Undergrundl
Grundlåggnin9:

MjölnaNågen 14

Plåtå på mark
TrålLåtb€tong
Irålregel

ByggnadstyP:

crundlåggnlng:

Rönnväg€n 2

etana på marr
Trällätbåtong
Trä/Mexitegel

rnSEn vibrationsnlvå

sPrångning vr = 13 mm/s

Pålning, spontnlng, schåktnhg v6d = 4,0 dm/s
Pa.kninq, .edvibrering spont v-d = 2.7 mm/s

Anmårkning: Sko6ten

5 DISERÖD 2:1
adress: Mjölnarvågen 12

Ayggnadstyp: Villå

und€rgrund: Lera

Grundlåggnlngr Plåtta På mark
St.mme: Trå

Fasad: Irå

Iilåren vib.åtionsnivå

språnqninq vr = 18 md/s
eåtning, spontning, scnattnlnq v-- = 5,4 mm/s

Påcknhq, nedvibrerinq spont vnd = 3.6 mm/s

Anfiårkninq: Skorsten

nllåten vibråtionsnivå

Språngning v,r' 11 mm/s

eålning, spontntng, scnathing vhd = 3,5 mm/s

Packning, nedvibr€ring spont vdr = 2,3 mm/s

Anmärknin9: SkoEten

8 DISERÖD 1:21
Adr6ss: Rönnvågen 4

Byggnådstyp: Villå

Undergrund: Ler.
Grundlåqgning: PlåRa På mark
Stomme: Trå/Lättbetonq
Fasadi Teg6l

nilåref, vibrationsnivå

spräf,gning vF = 13 mm/s
Pålning, spontning, schåktning v-- = 4,0 mm/s

Packnhg, n€dvibrering spont v6r = 2,7 mm/s

Anmårknin9: skorsten

rllSt€n vibrätionsnivå

språngning v,o = 11 mm/s

Pålnlng, spontnlng, schåktning vn- - 3,5 mm/s

Packning, nedvlbrQrinq spont vdd = 2.3 mm/s

Anmätuing: Skoreten

10 DrsERöD 1:12

Eyqgnådstyp:

Grundlåggning:

Rönnväg€n 5

Plata på mårk
TrålLåttbatong
IrälMexit€gel

ayggnadstyp:

Grundlåggningr

Rönnvågen 5

Plata på mark
1rälLåttbetong
T69€l

Ilåt€n vibråtionsnivå

Sprängning vro = 13 mm/s

råtning, spontntng, scnaKnlng v.u = 4,0 mm/s

Påcknhg, nedvibrerinq spont vilr = 2.7 mm/s

anmårknlng: skorst€n

Byg9nadstyp:
Und€rgrundl
Grundlå99ning: Plåsa på mårk

TrålLåttbetong
Trä

rllåten vibråtionsnlvå

spränqning v,o = 13 mm/s

Pålnin9, spontnlng, s(håktnlng v-.. = 4,0 mm/s

Packning, nedvibrerinq spont v-d = 2,7 mm/s

Anmärkningr SkoEten

11 DISERöD 1:13
adress: Rönnvågen 7

Bygqnådstyp:
Undergrundl

Grundlåggnin9:

Illåten vibrationsnivå

Pbta på mark
Trållättb€tong
Trå

j.) 
I

Ntt'

h

IåI;+
t

1

-- ..

Språngnhg vlo = 13 mm/s

eåtning, spontnlng, scnatf,ing vmd = 4,0 mm/s
Påckninq, nedvlbrering spof,t v-d = 2,7 mm/s

Anmårkningr Skorsten



106/22 Diseröd 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av idrottshall - KS2022/0048-12 Diseröd 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av idrottshall : Marköverlåtelseavtal idrottshall Diseröd

@ AFRY m5?4t &nd[rri& urhE.d o&deilid
ed, vr

2OlO9l2021

205243

Bilaga 2 - Vibrationsrestriktioner och kontrollåtgärder

,{han!,

oISEROD 1:9 3,6
DISEROO l:103 2,7
DISEROO 2:1 3,6
orsERoo 1:!25 3,6
olSERoo i:2o 11 2,3

13 2,7

2,3

13 2,7
t3

t. ln- och lNåndtg bEtktntng ska ut6ns
2. tldkn bedhnhg sk !(ö.arlts*d Btktntng/d€t thom 1oo m.t.r tuln språngpt.t*.
!, Vbhtlonmttntng ik. uftcs

@ AFRY

2OlO9l2O2L

205243

€

Bilaga 3 -Inventeringskarta

&ss*dta
I

t
I

1

I
I

å

#
€
t

It
0

q
Ng2@4

x8962

ryu L tntunbd@.do. xäth: e@r'!@r

o
a

(-1

ii
+

Atunn6&t* tMtdrsd&nkt
ht nEd@ntudtohfthWWNE

as
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bllkhffi
].lerreD\

RIS(ANALYS

180S-22184.Rl NFJ(- 1&t221&,Rl

KUNGÄTVS KoMMUN

2022-O+2t

Dblröd$koh, [untåls konhur

Kompleterande rlskanelys avsende

Dlseröd$kolän.

PROJEKTINFORMATION

SatllhE
Kungllvs komnun
sokbr 5.mhålle och uto.ckltng

ktllhEE Epr6.mfr
Llnd& tlljaPed€Fen

bmuh
Metron MlllölonsultAB
Mölnd.lsvåg.n 24
4U 53 Göt€bory

H.ndligr.
AnFSofie W€ssbe€

cia6hrc
P-O 8j€lksköm

Mdn&EvU.n 2a, 412 63 G6t.bo,!

lömFnrvåaen 11 Dl 4 t tun

br6re 19 3s2 l9 tondrEil

01@559rm lffo@hd.on.* | sw.o.hn,r.

}'FJ@ nFxAil&Ys
1805-2219.n1

drerödrrlolln, tunalla kmhun }!HT@ itMt[Ys
130t221&,R1

Dr*rö&rkolåD (!ndb konmun

RafGroBnr
180F22184,R1

blum.nt
Ant l sldorT

Anhl bllågor2

rduNlr&srbrh\resrö&N! stdz(r)

tnuexÅrt.srönrrcrtne

1, UPPDMG

1.1 Und.rLt

2. ENTREPREMDENSOMFATII{ING

2.1 ldFEh.ll
2.2 Slolbyttdd

3. RISKSEDÖMNING

t.l ldbbh.ll
1.2 SkolbytaDd
3.t Sulht

4. SYNEFöRÄTINING

4.1 ilyinvaruEd bv@.d

s. MÄTpRocRAM

BITAGOR

X. Plankada (2 sldorl
2, 0ull€rkdt€rler(1slds)

,, UPPDRAG

pi uppdråg av Kungålvs kommun, Llndå Ltljå ped€Feo hår Metron MlliötonsultAB upp.åtåt
denna kompl.fr.r.nde rtslanaly!. sy{t€t år atgön en uppdatmd bedömnlng av omitunlngr
påv€rhn från markårbeten tnltir nybwn.ton av ny skolbygnåd och ldroshlll. DIs.rödJo-
lan, Kun!ålvskonn!n.

Denn. PM år€n konplderlng tlll handlt[g 2OS243 Rtsk.nalyi Utby8gnåd Diseödsskolån, upP
rånåd.v AfRY, dåhrad 2021{)9-20 och skall tnte *sson efr tdilående dokun.nt. Balgrund-
Informatlor samt gen.rcllå €itdklomroch kontrollertån utlås I ovån nånndö ilikån.lys.

övcBlktl plan förnyskolbyggnad och ldroBhatl, sebild 1 och bilaga 1.1.

oenna PM rcdwl.år en sammaGtållnlng åv syn.föråtntngsbjekt och måtprogram försko!
bygnad och ldbshåll,

4

4

4

5
5

5

5
5
3

5

6 f
7

,a
'1, l

\
*t

tild 1. lfodth I !t.n Or q rbl!rcd .d lddh.l

1.1 Und.rl.t
Underlåt vllla dennå PM bå*ns pål

. Syn på plats 2022-04-13 utförd av Metrcn Mlljökonsult Ag, Ann-SoRc Wessb€rg

. aiv€6ll( i plar för tsrctbkt pålområde för tdro$håtl övednd åv Ltndå Ltla pedeEen

.205243RlslanrlysUtbyggnådOls.rödsrkotån,upprår.dåvAFRY,daEråd2021-0$20

2, ENTREPREI{AOENSOMFATIT{ING

lnofr fistghet Dlsröd 1:lkommeren nyskolbySgn.doch ldbBhöll qppföEs. I s.mb6nd
m.d deh kohhervlbntlonsalstrårde.rbeten såsom rprån8ntn& pålnlnå s spontnth&
.chåktnlB och p.cknlE aft utföns. föröveBlkt I pl.nse bil.ga 1,2.

srda(7,
202a.@-21 sd317l

-8s
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|:!-ET@'{

Pålniq förldmtshall antåsutföras med slågna Pälåro€h påldJupantåsvaderi mellao 15-30

met€r€nllguppslftfrån Kuntåhs kommun, Lindå Lllia P€de6en. UPPtlfErom påltvp årl nu'

låg.tintetänt. VlbralionsalstEndeschåkt-och påcknlngsarbeten kommerat ufföra5 inofr

il5{Äil[Ys

DB..ö&ddän, Xu4ilB komilun T'HT$
RISMLYS

130t2Zl&,R1
OL.rö&3tol.n, &ryå16 konnun

2.1
T.b.ll L Fr!ilth&r l& $.6tdnnlna

6pnr rsilai.t &ilhlnFonffilna
ool, lnom 1@ m.terf.ån

.. ryi!!pr!9"I
Ok6röd !102
Me*1q.1:

2.2 shlbEn.d
lnform.tion aveende arbetenså$m språnsnln& pålning, ev sPontning*h'k!och påcknint

förnyskolby8gnad khandlasi h.ndllng 20s243 RlskaoalvsUtbvgnad Diserödskolån

3. RISKsEDöMNING

3-1 rdbtuhrll

Olseröd 1:103

. Diseröd 2:1
" @dN*.nr2

- o;;dffi

Hel

Hel

Hel

H.l

Hel

Hel

Hel

Hel

Hel

Hel

Riskb€dömnlngen förmarkårbeten åvse€nde idonshall omfttårbYSnader, anläsninBaroch

inshllåtioner. vllka är beläBnå på €tavltånd iån Pålnlng upp tlll 50 met€r'

3.2 skolbEnrd
Rlskb€dönnlngåvseend€ markarbeten förskolbvggnad se handling "205243 Riskanalvs ut-

bygnad Diserödsskolan".

I ohrådetårjordmånen et ledat€r övedagrat på ber8. Latrets mäktlghet underrespekttue

hsilghet år ht€ kånd Und€rgrunden år €n av ingående pårnmetrar i rildårdet vllk€t m€dför

afr illlåtenvlbrationsntuå kan kommå åt behövs iusteras då den ej överenss$mmer med fåk-

tlska ltirhållanden. Enfrekvens.nalv! bör utfitrasvld de inledandesalvorna ell€rvldetr&€r-

skrldånde för an 3ät€6tålla korr€kt tillåten vlbråtionsntuå'

3,3 Bullcr

I såmband med pålning och ev. spontnint kån omglvningspåvertån förekomma åvse€nde bul
ler. R€dovisade dkeärden har bedömts enll$ NåtuNårdsverkets rlktllnjeråvse€nde buller Nrs

2M:15. För bullerldterier se bilågå 2

DBåröd 1:20

. 6Tf11
OBo.öd 1:22

., jetuisi€
Oisedd 1:12

Olseröd L1t
b*:..11

e,lv.c.e

4.1 ilyinv€nt.rådbygn.d
titrå:
Fa*ithetsbeteckning:
Fåstigh€t5ådre$:

Bygnadstypl
Und€trrund:
crundlågnlng:

13
Diseröd 1:1

Askvågen 3

Skolbwgnad

Plåtta på m.rk, pålad

(påltypokänt)
Trå

Trå/tegel

7

8

9

10

1l

t2

13

4. SYNEFÖRÄTTNING

syneftråfrningförvibrationsalsFande arb€te i samband m€d idrottshall och skolbygtnad ut-

föresenllsibesiktnin3somhnninEfitrEdovitadefastlgheteritab€ll1 Föröverslktlplanse

bllåta 1.2. Fastlghete. m€d löpnumm€r 1-12 ffnns redovlsåde i detålj i håndlint "205243 Riska-

nalys Utbygnåd Diseröds.kolan". Ett nYt objek hartillkomdlt iåmföd med handlint 20s243

och förobjektsspecifik lnfomation, * punkt 4 1

2022-04.21 stdslTl

I:|HT@I
ftBXANAIY5

130t221&.R1
o't.rödskdan, &.!ilB tommun

illunrlsWbDbU@tr!..ir 7022,U.21 sid50)

5, MÄTPROGRAM

VIbråtlonsmätnin8 fttrvibratlonsåbrand€ arbetei sambånd ned idrottshall och slolbytgnad

utföresenllgttåbell2.FöröveGlktavmätpunkteriplansebilåta12 FöUåndelöpnunm€rut_

gårfrån tldltåre upprånad riskanalys iån AFRY'

Rlkwården liirlltr. l-s samt 7-12 ärfrån håndllng"205243 RisftannlF Utbvgnad Dls€rödsskc

lån". Avseende litva 6 hår nv lnformation tillkomnlt riktoårdet årjusterat avseende På åt
bwgnaden är pålad titrra 13 årehtlllkommand€obiekt lsamband med dennt PM'

T.b.[ a Milprolt:m.rr.nd. B.rldbrådon.t

vlo Awtånd Rlhä.d.
6pnr F.{lgi€t (onttoll llMian .prånFln8

lilhr.l lml
vd' Anmi*.lna

ob.dd 1r1 4,O

Oberöd 1r103 4,0

... .L7
72-12

5,4

Yr
5G70

?,7
1C913,5

ia

'it
Dk.röd 2:1

Diieröd 1:125

DBeröd 1:1?s

okeröd 1:20

Yr

t;

3,9 -
l2'\2a995

77,1 il-55

13,5 3G@

.._ 4q ..

. Dis€röd 1:21- m*:ronr

,o orr*g i'1,

v"_

4,A (rå[woFn{

ic,
, c Meilr.ld

?.1
40
2,7

1tiö
4,O Gttbtog

?,!

4,8 iPrtwobdl
,- olr.röd 1:1 Vcy' V"irr rtce.nl v,

&hin! åv 6.&ibEdd t:n piH., tåmt.v lFndn8
shhs.v d.NbEud lån !.htldq
M!1.4:v drMbEuon kår Pa.dnr
&hEnrhÄ6!:vhrddt:tbntlnePråqniq

= &tEdhåbliedd:tut lbnklnpål.iqtrFt.t!psld.!
= &LcMild.rdn!*dhliohln.dåkh4
= bf.'..!dll^i.. av m!*dba!-o. r.ån il&|ry
. nllndbrrdo$idiGdibrldd3rudlåildrydd

rilår.ndE[dMid iEdiHld d srudl.ddGdvå vd .tt av{åd

I,
+

a as , at **
f f

4 t

D

+

a

a

,s I
..9 ,lga

a't

!:!FI
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ö

t
0

"fi
\ e

' -:)

Q +
La

-a'
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_.t

,o
60
k

t
s
3

hfu.rereitu ls.7{t,h.t

I!EI@

fl.laftl mand.&td.f
Ott Mil
07-1t t9-22

6tdednd.td i.ld.r
ht (rll
0r-g \r22

$ddlF d.er

2N7

bdfd.r6rp.m.nst
bo.nd.odfr[drhrr

lnomhus {bctådsrum)

60 d8A

4s d8A

60 doa

4s dta

60 dBA

4d8A

s0 d6A

35dBA

50dtA

35 dtA

45d8A 70dtA

{d8A 4sd8A

45dEA -

30d84 4sdtA

$dåA 45d8A

35 d8A SdsA

35dBA 30dEA

Förwlsmhet med bryånsd v.nkflghet, hijgst 0å månader, t ex spontntng och pålntn& bör s
d8A hfurevården kunnå ttllåtas,

Vid €nstå16 koftarlgå händelsr, högst S mtnui€r Frflmmg bör upp ffll 10 dBA höEre ntuåer tunna
åccepterås.oeta bördock int. Såll. kvålls- och nåteild.

I de fallverksmheten å.av begrånsad.d och åv€n tnnehåller koeartgå håndels€r bör höjntngen av
rllEårdet få upp8å till sammanlåct hösst 10 dBA.

rdiu{rr&sLbDb\reruejt,MD 2022-q-21 9d r(u

*)
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Äw.r S.rlg.fr
v tdlkro**!6Srrz2atot

%lt0'r.ax 1O

Rwrnl
DOruMHNUMMER: 9!E.MUR.01

DAIUM:2022-0{.22

Ny idrottshall - Diseröd

Kungälv kommun
Markteknisk undersökningsrapport - Geoteknik
(MUR/GEO)

Beställare

Kungälv kommun

Aw.r Sa6?lge At

AWERIvÄT.!/hrq.il: s€59tt 722a1 or

GEOTEKNIK

rrururHÅ[srönrEcKNtNG

Ny idrottshall - Diseröd

Kungälv kommun
Markteknisk undersökningsrapport - Geoteknik

(MUR/GEO)

Awer $erlg€ ÄE
VAl.d/&n&.dSE59117224101

GEOTEKNIK

OOXUMililUMMER:

DATUÅ.2022-0$22

3 UNDERUG

RITNINGAR

G{G1401 Planritntng

GiO2{01 Ssktlonsritntng:SoldonA-A

GiG2{02 S6kilongrhntng:SekllonB.B

G{O2-003 S€kttonsrltntng:SehlonC{

GlG2-004 Sekttonsrhntnq:SehlonD-D

G-1G3{01 Enskildåborrhål:2äw01

AWER'
GEOTEKNIK

41.11200

A1:L: 1 I 00
H:1100

A1:L:1J00
H: lloo

A1:L: ll00
H: rt00

Alili 1J00
H: lJoo

A1:Hi 1 X00

Al:H: lJ00
A1:H: tt00
A1:H:1J00

3.2 Trdlgåreudöda

4 SflMNDE DOKUMENT

6 GEOTEKNISKKATEGORI

7.1

7.2 B.tlntllg. byggnådsi antåqqntnqd,och

8 GEOTEKNISK

9 HYDRocEoLoGtsmUNDERSöKN|NGAR

I l.2Hyd..geobgr.k törut.åtutnEar

12VÄROERING AV

l3VIDARE ARgflE

Gi0-3{03 Ensktldaborhål:22AW0S

G-10-3{m Ensklldaborfiål:2äwo6

l1

BILAGOR

Bllsga A - Sammånstållntng Jordparametår
Bllagå B - Laboralodeprctokoll

Bllsga C - CPT{vårdertng

Ellaga D - Kallbr€ilngsprctokotl

w

AWER
GEOTEKNIK

Ny ldrcfthåll Dkoröd. Klngätv kommun\o3 predokrio.\o2söeÄa: \\å..ery4Mw.^05 uppd.a9v022\9ss
0okuhenr\MUR
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Ma*teknisk undersökning6rapPon
csteknik
Ny idrottshall - Diseröd
Kungälv kommun

00

202244-22

1

si!tr AWERf
GEOTEKNI K

1 UPPDRAG

Det ektuella undeGöknlngsområdet år lokållseråt i Di*dd cenrum, st'ax väster om Romehndavågen i

(ongölvs kommun. se Figut 1i

Flsurr-t - iinElkbaB Mak.lltmd.dkdnlDmr&.1 DldtrGldrun, Kunsh kommun'

1.1 Blivandeanlåggning

Markteknisk !ndeIsökningsrappon
Geoteknik
Ny idronshall - oiseröd
Kungälv kommun

I ln.eE...xn6.r qea

00

20224*22

2

AWERf
GEOTEKNIK

flgsr l-2 - UtdEg ur&ldjPl.n qfråll.ntån hddhren sm lllurt'd ldrcehall'd p'ollmlnlta lobllxdns I

Slivande anlåggnlngårs placedngat och nlvå på FG är ei fa$ställda vid fråmlågande av denna MUR

ceoteknlk.

2 SYFTE

Td.ll4{ - $ånd.dförud€dknlngtm.to&i

Fältplanering samt Rappod 1:2013 (SGF Fållhandbok) SS'EN-

lso 22475{ samtSS-EN 1997-2

J8(1. 2, 3 -too-sondering Rappon 1;99 och 1:2013 (SGF Fälthandbok)

t cPT-sondetlng
Rappon 1:93 och 112013 (SGF Få[nandDoK)
ra-FN rco rraT6i:rO12

Rappon 1:201 3 (sGF Fälthandbok)

vihsonderlno

ostörd prouagning
ln$allatlon grundvailendr
hsallatlon olezometet

RådotrbokenT6r2004

5 POSITIONERING

Usätnjng ochinnåhinq avdegeotekniskaundetsökningspunktetna harutfönsav HansAlfied$on' HA

GeoteknikAB-

lTabell 5{ redovisasgållande koordlnatsyst€m i plan och höid

Koordlnålsystem i plan och höid år qällande för såmlliga angivna nivåer I d€ta dokument lnklusive

bilagor, om ej annat anges.

lah.ll sr - KoodlEbyd.m I Plino.h höid,

6 GEOTEKNISK KATEGORI

Detgeotekoiska tåharbdet har plånercls och utföns i geoteknisk kategotj 2 (GK2)'

7 BEFINTLIGAFÖRHÅLLANDEN

7.1 Topografi och ytbeskaffenhet

Akluelltomdde som underuökts be$år huvudsakllgen av g.ä3bevän ma* md d mindre skogspadi'

undersöktrinqsområdd avgrånsas i nor åv Dlseröds förskola och en gång-och cykelväg.' I våst6r av €n

tipLr 
""ri"n 

gårg-o;h cykelväg, i syd av 6n byggnsd med en dagllgvaruhandel och övdga

ve*samhdersaml i ö*erav et psrk€ringsområde.

Topogråtio lnom und€rsöknlngsområdd är I hwudsak ptan och marknlvåins lör de nu-urförda

unå"åeifning"punh"rnauader;r m€llan ca +242 och +24,4. Topognlln i områdd r€dovisas i ddåll på

planrihlng G1 0-1{01 i llllhö.ande dnlngar.

Denna mårklekniska undelsökf,lngsrappod - Geoteknik (MUR/GEo) år en redovlsning avfåltgeockniska

sondedngai prouaqnlngat och installationer som dlöds i omtådet

Mer med den oeotekniska undersökninqen harvadi at undersöke betlntlig qeoloqi och hydrogoologl

o;hra liam undeJlag fd inledando proieheing föt undeilåg tlll lotålenteprenör'

3 UNDERTAG

3.1 Arbetsmaterial

. Kanund€tlag idwg-formst _ Kungälvs kommun

. lnmåta hölderöverönskat områdei Dlse.öd - Kungälvs kommun

. centrumhus Grund, k{nning Dlseröd 1-125 - Kungålvs kommun

. Detallplan - Plånbe6krlvnlng - Kungälvs kommun

. Delsliplan - Plankada - Kutrgålvs kommun

. Ledoingsilhingar - ledningskollen se

. Jorda(s ochjoddjupskanor - SGU

Malkteknisk undersökningsraPPon
ceoteknik
Ny idrottshall - Diseröd
Kunqälv kommun
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Awer Geoleknlk hsr på uppdrag av Kungålvs kommun dföd en g@reknisk undetsökning för lnledtndå

oroLnolno av nviorätstidll föidel avfaailghet Dls€dd 11, Kungålvkommun oelområddpåfaslghot'n
;f;dd6llpiånet;s förånlåggning av en nyidronshåll med omglvand€ patkeilngsylor'

Klngälw kommun plane€r at upptörå en ny idlonshall med lillhörånde påtk€fingsytor lnom fastghet

;iseioJ rr, xungatvs kommun. iirligt tillglvåt undenag från beilållaren.kommer de omglvande noha
blåtrd annat an uqör6s av parkeringsytor såml en våndplalq se Flgur 1'2 Det ska noteras at
ldronshallens lokallierinq i plån endasiåi otellminidupPräfrad I dena sk€de'

. i/a*teknlsk und€BökninqsEppon/ geot€knlk (MuruGEo), Dbetöds skolå qapp l 
.Kungålvs

iommun. upprataa av eriek;ik & atkilehur AB Uppdragsf,ummel: l l01 9064 Dalead2oz1'12'

Markteknisk undersökningsrapPon
Geoteknik
Ny idrottshall - Dlseröd
Kungälv kommun
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3.2 Tidigareutfördaundersökningar

Der har hlsloiskt sken et antal inomOis€röd cenrum med omneid.

Relevånta i denna apponvid

iordpåråmdral se Bllaga A. hartlllgivils föllande underlag:

01.
. uarheknisk und6rcökningsrapPod/Geoteknlk (MuR/GEo), Dlsetöd cenlrum,-Elåpp 1 Del6n

n"Å"frnd"ueg"n prari'waddn, Kungålvs kommun. UPprånad av ÄF{nfradrudure aB

Uppdragsnumm€r: 710813. Daterad 2016{0{5
. iåriÄön, uuygg""a av Dls€röd elåpp 1, Kungålvs kommun upprånad av ÄF lnfia$rudure AB

Uppdtagsnummer: 710813. Dåterad 201ffi5-20
. niii*rl"* avseende vibailoner i semband med markchaknlngsalbeten i Diseöds cenkum'

iunqtu,' xungäl* Kommun, ssmhällsbyggnad. Upprätad av ÄFlnfia$rudurc A8'

UoodhosnumFefi 710813. Daterad 2016'0$11
. råloraålerappon, ubyggf,ad av Dlseröd etapp 1, Kungälvs kommun upptänåd av wsP sveilge

AB. Uppdragsnummer: 71 081 3 Daterad 201 6{&1 1

. varkieknlsi undersöknlngsrappod, MUR/Geo (Rwiderad) Diseröd l:l m fl- -m6lipl4 
Kungälvs

iiårr"". uppian"o * ni.o;;ot AE uppd€gsnumme.: 1 03 l8 75 DateEd 201 4{4{ 1 tevlderad

201il4'l L
Markteknlsk
Kunqälvs kommun. AB.

Dlsedds centruD
25 och 104 15 26.

Datetad 2016{3{1.
. Geoteknisk PM, projeklednqsundedeg, Allahlvl€tshus, Dlssröds centum' Kungålvs kommun'

uppriitadavNo;on;ukAB.Uppdragsnummer1041525 Daterad2016{3-11

. ilirheknlsk undersökningsråppod, MUR/Geo, ubyggnad sv olserödsskolan' o-is-edds ceorum'

iunoäiv. uooränad av Noiconiirlt ng. Uppdrag"nummer 1 04 1 8 20 Datelad 201 5{3{4
. eeoieknisi stablhetsutedning Dlselöd, Kungålw kommun upplänad av ÄFinfiastudure aB

Uppdragsnumm€fl714674 Daterad 201il2{].
. PliKo;olenerend€miliötekniskmarkundersökning0lserödcentum,Kungälvskommun Upprftsd

av sand;röm MIUö och Säkerhetskonsull A8. Uppdngsnummer: 1 41 050 Dateråd 201 4{81 9'

. PM Komolenerande millöleknisk markudelsöknlng Ols6röd cemrum, Kungälvs kommun UpPränad

av sanditom vttlt och såkethdskonsult AB. uppdEgsnummer: 141050 Daterad 2014{6{6'
. Miliöt€knisk maritnd€Föknlnq, Diseröd 1l m fl, Dlseröd contrum, Kungålvs kommun uppdnad

avlanastrtmUttiaoctsakethllskonsultaB.uppdEgsnummer:141050 Dåtetad2o1m5'2a

. Markteknlsk und;.sökningsrappofr, MUR/Geq Dlsetöd 1l mll hraljplan, Kungålvs kommun

Upprånad åv NorconsultaB. UPpdFqsnummet:103 18 75. Dåterad 2014{4{ 1'

. il;*toknlsk undersöknlngsraipor! MUR Gooteknlk, Dlseröd 1:1. ddåljplan, Kungålv Upprätad av

NorconsuhaB. uppdrsgsnumher: 102 45 77 oatetad 2013{2{6'
. PMbdrätfandeötek;iskeföthållanden.Dlserödll,detellplatrKlngälv-uppråfiadåvNoconsult

AB. UppdGgsnummer:102 45 TT Dsterad 201il2{6.

4 STYRANDE DOKUMENT

Denne råoDod ansluter lill sS_EN I 997-r m€d llllhötsnde nstlonoll bll6gs. övrlga styrsnde dokument lldås

nedan. närmativa hdnvlsnlngsr llll respehlve undetsökotngsm€lod redovlsas I ss'EN 1997-2

Tabell +1 vlss. en sammanslållninq för t€spektlvs metods dandatd

swEREF99 1200
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Figurä vlssrdels flygblld som beskdverdenuudörds botrpunkerDq m€n åv€n SGU:Siordadskånailil
hög€r. Dennå.kad€,visar er d6n yrilgt nåtoiltgt t.g6d. joiden i områd€r beståi 

"" !i*Li Ä" 1g"a.ME*ylekådedngen f.ån SGUnämmer sålad€svål med dörda undeGökntnqar

ns!.7{ - ahmlk ay y'hrhfi..h.! r 6dd.i o.h & n! dödr {d.BöhtrylFuÄbh. (vrne, .hr ddq q scu ,oådrbtu Ots.r).

7.2 Befintliga byggnader, anlåggningar och ledningar

lnm omddet finns lednlngar tllthörande Kungålv Energt AB och Kungälvs kommun VA.ve.kd. övrlga
bellnlllghd€r hår ej notoEts.

8 GEOTEKNISKFÄLTUNDERSÖKNING

Awer ceoleknik hår und€r mars 2022 Uföd överslhltg geoteknisk undersökntng i tålt. D€nnå
låltundersöknlng h6r utföd9 åv Hans Alfredsson. Undars-ökningen trar utttns rieA qe;tefntst
borbandvsgn av typ G€otech gos. Kallbreilngsa* för bonbendvagin ocn udtraa sonAeifniimetoOer
redovlsrs I Eilags D.

Fålondersöknlngs.r€dovlsas I plan,profitoch seklion itillhörånde rltntng.r,

Samliga upptågna jordprover hår, av fåltged6kntker, (assifcerats okulåd I fålt i sambånd med
und€rsöknlngen.

l.Tåbell 8{ redovlsas €n,såmmandållnlng åvutföda undersö*nlngår, Reslhdtetav dessa r€dovisås på
ilhhgar såmt I bilsqortlll d6nna MUUGEO.

TS.ll 8j - U{öd{ und.dhtng&.

Markl€knlsk undersöknlngsrapport
Geoteknik
Ny idrottshall - Dlseröd
Kungälv kommun

Uppdragsnummer: 988
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202244-22

7
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34.och 64_%. f,e6n är dokument€råd som &lck på djup fiån ca 7 m dJup und€r befntllg toräng. Ef,llgi
ildlgare udörda und€Fiikningarav NorconsuhA{i hailiran dokumenreäs som tvtc* pdaiup mittan ca
8-15 m djup under beflnlllg teriling.

Fdldomlodemteknlskå egonsksper h€r ej undercök$ lddalj lnom ramen fö.f&ellggsndeuredning.
Eergöyarybn har påtäflats på nlvåe. mellan ca +6,8 och -41 vljket motsvårar cs I 7,g m respekilve ZE,s
m.diup und€r b€flilllg t€rdng. Bergöverylån frller g.nerelh trån nordvåct ner mot syaOsi ånitgt ae nu
Ulörda undersöknlngspunkterna.

11.2 Hydrogeologiska förutsättningar

Mdokllårbesiktnlng åvsamtltgå udörds skruvprofl€gntngshål hårtngenfdvanenytaobs€ilersts lde
nu wotda uf, deEotnhgspunKetna,

Eollgt erhålld underlag har ltdtgare ponrycksmätntnqaru{öng I den nåtudtgt la96de lersn samt efi
losblierd grundvårcnrör i en föhodåd undedtggandeLiktlonsiord. En sånman$ållning av d6tidtgåre(föda ponrycksmåtnlngåns och resuhaleo från grundvånenrören redovlsas i Tsbell I t-{.
T*.ll 1r j - Tldtg.E duhr lrfu Fey.kmanhga Gh grude.H.ndr I ddil.

Mårkteknisk undersöknlngsrapport
G@teknik
Ny idrottshall - Dlseröd
Kungålv kommun

UöDdrrd$umm.r qnn
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9 HYDROGEOTOGISKA UNDERSÖKNINGAR

Del ha.lntsln$allsmrsnåg6hydrologtska mäilnsrumenilnom råmen för föreilqqandeurrednino. Det
år I lldlgare undersöknlngsomgång tnshllerat ponrycksmåkreoch flen grundvalienror I områdei
d€sse är dlgltallserådeoch r€dovlsåde I plån och pioflt på illlhörando iltn-hgar

Frl grundvåtl€nyL hsr6ft6r6öhs I iambRnd m.d nkulår h.rtktntngvtduförd lkruvpreuognlngt
samlllga provpunkter.

1O LABORATORIEUNDERSÖKNING

störd

o,4,-..!h.,.'.fitf,
otr -,,+-i. a-,.,s

24W04 n€d
de dföda
T.b.ll loi -Wöd.ldonrod.und.dh4s,

11 FÖRUTSÄTTNINGAR

1 1.1 Geotekniska förutsättningar

d6nnaMUR/cEo.

prssemerås I Taboll 10{.

inom
utföns

och CRSförrö*.

N6-dan belkdvslodlageddljd€n överstktlt0t. Ddållierad beskdvntng åv d6 geotekntska föMsånntf,qcrnå
I ollka.delområd6n med måhtghder för oltk. lordlager ål€dinns i drntngir och bilågor. De rcdo;ssd€
ro(g4aFrdhd€nå åruopnärå i orodagnjndlpunkteh8ochgäil€ride spectfftepunkrema. Såtedesksn
mäklghaema vadaE mellsn Dunherna och tnom undersöknhosområdår.-
BaseEt på nu utförda undersökntngar bedöms Jordproflten genereilt b€$å av fyllntno fö|il sv €nlmlorp.lmovån en natudlgtlaEad lcåmed enundedlggandefrtkilonirordovan 6ergö-vernin.

Fy'ldlEd år Egldredstht$ sandlg. gruslg såmt humushahtg. Jordlagrets håktigher uppgå.fl|| ca 0,6-
1,9 m djup urder bennlltg ler.ång. Fyllntngeo h6r dokumenteråls ;om grålqåbrun: D-en uoDmåta
vat€nkvoten erhållen från slörd profrrgning uppgårflll meilan ca 3 och 20%.

Tlnrkondsan är regEtre€t sttttg. Torskorp€lerån har dokum€nteråts soh roslflåcktq, qrUoråbrun.
Jordlågrel_har regi$rerats ned rttl ca 2-3 m djup under bEftntllg t6rång. Den uppmUnä åte'nWoten
€Aållen från $örd profrågnlnguppgårttlt mellsn cå 20 och 46S.
Oen undarliggandq f,atudtgtlagrade l€En ft regtsrerar sthtg, såndtg, ställvts med tnslsq avskal.onslåkagrurkon och eNtska våKdelår. t-ekn har dokumentarats som gråfärgåd. Leåns odraneaOe
skjuvhålltaslhetksn g€nsrelh klassltlceras som enr€ml låg till tåg. D€n uppmiffa densn€l€n uppqår till
cå 1,6-1.93 ton/m! dår denstteten genereth ökar mot dlupit. Oen uppmatia vanentvoten erndiLir frrn
$örd prcUagnlng uppgftltll mellån cå SO och 75 %. Den uppmånå konflytgrånsen uppgårilll fiellan ca

NC106PP1 291>12-O1 +243 +24,3 N(

NCIO6PP2 201512-07
20151t-1 A

+24,3 +Er +2+5
+249

21 PE01GW
2021{7-11
20214*20

+25,9 +z6J
+25,8

N(
N€

Enligt ovanså€ndetabell hsrsåled€s d adeststt ponryck regisr€rds på ca 8,2 m och 16,2 m djup
underbelhtltgteräng iden nåturilgr tagråd.teranvtd uiilersdknlngspunktNci0o som Ueiinnei'sig
inom området törden planerade idronshsllen.

Detska pr€clsetas at årstld och nederbörd.

12 VÄRDERING AV UNDERSÖKNING

Undersöknlngarna I fålt hsruttöns I enlighd medgållande kav.

Under3ökningspunkt 2äWm har törflyflåts någotjilmfö^ fied detplanerad6 borproqrammet I och med
försliggandeväxdlghetvtd undercökntngspunh6n. I övilgt har ingaäwlkelserregtåteiats.

13 VIDARE ARBETE

När bllv€nde ånlåggnlngffs plåceilng och utfomnlng är fasFtällda bör behovd av mer ddålierad€
undersöknlngarförGspehtvebyggnsdskropL vågk.opp,va€chåktetc. drcdss för an såkerstålla korskt
Eundlåggnlng.

L

M6teil3lb€nämnlng
Marcrialtyp
TJälfadigh€t
Dansnel

Kontlytgråns
Skjuvhållfåslhet
Senshbnet
Slklånålys

(fsllkon)

p

:
cRs

23

4
23
7

4

vlngsond6ilng
9örd pronågnlng
Ostdil pro(ag0lng
Jord-och bergsondedng
CPT-sond€dno

vb
Skr
Kv

.Jb-tot.l
cm

I
5
1

4

6
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Götehrg:2021-12-28

CALIBRATION CERTIFICATE FOR CPT PROBE 5474COTHENBURG 2M1.12.29

CALIBRATION CERTIFTCATE FOR ELECTRICAL VANE INSTRUMENT

Probe No
Dae ofCalibmtion
Calibmred by
Ru No

Maimrm Load
Range
Scåling Frctor
Rcslutiotr
A16 fnctor (a)

5474
2021-t2:2A
Alexmdcr Dahlin.........
t8t5

Eleffiel vanc iNMf,t numbec

Date of @libhtion;

Op@tor

Calibmtion code:

EVB-0010

202r-t2-29

Al€xdds Dahlin

0,99 OutsuttorqudM6urcdtorque(Nn Nm).
The b6l frt valt6 in the table undeneilh are
re@rdetr with this ede

50
50
l2t2
0,6295
0,841

MPa
MPa

MPe
MPa

k?å

48,442 kP^
Applied Torque Clockwis lorditrg

(Nn)
Atrlicl@kwilc lorditrg

(Nm)(Nm)*
to ro.24 8.17

11.19
10 30.1? 27.97
40 40.48 18 01

50 60 48--59
60 60.64 58,81
70 69 21

80-55 79.64
90 90.48 Rg ?o
100 t00sr 100-s r

t={<n TOTAT /sS(Fr-mt

ERRORS
Mq. TempcBturcelfect when not loadcd
Tempemt@ range 5 --lO dcg. Celsi6.

Marimud Load 0,5
Rangc 0,5
Scaling Factor 4028
Roslution 0.0095
Arca factor (b) 0

BRRORS
Mu. Tempenure effcct whetr not loadcd
TempoBhre mngo 5 -40 deg Celsius.

kPo

0,351 kPa

Pam€t6 in the *.vib veet6t acquisition file:
Angle Golution (AA pmh€ter): 0.5 d€re
Tim€ colution (AD pmetcr): I s@nd
Torque rsolution (AB p@meler)i 0,03 Nm ( 12 bit rsolution over a 100 Nm tuge)
Torque trge : t 00 Nm

The m%ur€d torque is @nvqted into a sh@ing forcq d follows:
Shtr force (kPa) = Appli€d torque (Nm) x Ve€ @Etant (kpa/Nm)

llaret with tapered lowt end:
V.ne numbc I = t l0 x 50 m; Vd€ @nstant = 2.0 kpa/Nm; Sh6ing rugc = 0_200 kpa
vDe nMben 2 = 130 x 65 frm; Vec @nshnt = 1.0 kpa/Nq Shuin! nnic = 0J00 kpa
Vdc nwbc 3 = 172 x 80 m; Vd€ @nstant = 0.5 kpa/Nm; Shwin! 6ls = 9-56 t(P6

Yanet with rectangulat cross-seclion:
Vee nwbc I I = 100 x 50 mn; Vee @Etant = 2.2 kpa,/Nm; Sh@ing @ge = 0-220 kpa
Vue owbf l0: 130 x 65 mm; Vee co6t nt = 1.0 kpa/Nm; Sheuin! roic = 0-100 kpa

hrddr@nGdkds 146(o)3r.2!ee20
oildås.n 5J +46 (0)rr.6o 16 19 vaTfl;-s€.43612ÄsKtr, srcdcn SE555o9sss99or

CalibrationCertificate. LddlngpointResistance Gölebo@:tu211 2-26

Prcbe No:
0al6 of Callbråtoni
Calibralion Run No:
Calibded by;
S@lln0 Factor:
Reference Cell:

Backup memory

CalibrationCertificåte. LosdingLocatFrtcfion Gölebru:202L12-2s

Pmbe No:
Dat6 of Calibratbn:
Calibration R(n No:
Cålibråled by:
Smllng Factori
R€teren€ cell:

DllferenceAeur*y poirtR*. por€prEs

Muimum Losd 2
Rango 2
Scaling Factor 3512
Reslution 0,0214

ERRORS
Mu, Tenrpemhre e{Tect when not loaded
Tempemture rege 5 -40 deq Cclsiu.

Range

MPå
MPa

kPa

I,28 kPa

0-40 Deg.

PointRE
MP.

0,000
5,297
10.129

15,173
20.236
25,3&
30,293
35,334
40,2U
45,127

50,248
M,976
40,140
35,1 78
30,oa2
25,O54

20,157

15,142
10,,130

5,065
-o,o12

v71
2t21-12-28
r815
Al.xande. Dahlin
1212

58604

Diffcrencc
MPa

0,000

-0,006

-0,010

-o,u2
-0,m7
-0,69
-0,056
-0,034

0,007

0,055

0,116

o,o72
0,031

0,003
.0,028

-0,&8
-0,05s
-0,&2
-0,030
-0,009
o,024

0,000

-0,1 1 3
.0,098

-o,2n
-0,332

-o,273

-0,185

-0,0s6
o,017

0,121

0,230

0,159

o,o77

0,008

-0,093

-0.191

-0,273

-0,278

-0,288

-0,178

0,000

Frictoh
MPa

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,001

0,001

0,001

0,002

0,002

0,001

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

l615
Aloxander Dåhlin
4028

50598

,I.IMV

0,000

0,000

0,000

0,000

-0,086
.0,064

-q004

-o,o24

-0,004

0.034

0.03
-0,011

-0,089

-o,177

-0,2s2
-0,313

-0,448

0,000

0,000

0,000

0.000

6474
2tE1-t2-28

Applld Loåd Rd Frldion
MPå MPå

0,000 0,000

0,053 0,053

0,104 0,104

0,153 0,153

0,200 0,200
0,253 0,253

0,303 0,303

0,351 0.351

0,402 0,402
0,451 0,45i
0,500 0,500
0,452 0,453

0,400 0.,100

q351 0,352
0,301 0.302

0,252 0,253
0,201 0,202
0,153 0,153

0,102 0,103
0,052 0,053

0,m0 0,000

0,000

5,291

10,119

15,131

20,169

25,275

30,237

35,300

40,211

45,182
50,3At
45,048

40,171

35,181

30,054

25,006

20,102
15,100

10,400

5,056

0,o12

MPå
0,000
0.000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
-0,001

0,000
.0,001

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

KPa

0.000
.0,069

-0,259

-0,1 58

-8,172

-0,162
{,013
-0,0&
4,O17
0,155

o,174
-0,04s
-s,358

4.624
-o,7il
4,7%
.0,907

-0,863

-0,853

-o,574

0.011

ilPa

0,000

0,006

0,006

0,006

0,008

0,008

0,009

0,008

0,008
q0l0
0,010

0,008

0,008

0,006

0,006

0,005

0,005

0,005

0,004

0,003

0,003

MPa

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

T6sl Class: ISO 1

Loedlq Poitrl R*ishnce
TestClåss-lso 1

L@dlg L@alFdction

E

ö

s

20 q6 0,1 0,15 0.3 qs

AS
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Calibration Certificaie. Loading lnclinometet Gölebrg:202f12-23

971
2021-12-25
1815
Äidander Dahlin

Prcb Noi
Dale of calibralion:
CalibraUon Run Noi
Cållbrated by:

Scaling Factor:

CalibrationCertificate. LqadlngPotePressure Gölebrgå2Lj2-23

3572
t50010100

MPå

Oate of Calibraton;
Calibrålion Run No:
calibrald byj

Scaling Factor:

€5

u74
2021-12-29
t815

0,92

0,000

0,210

o,412
0,610

0,811

1,014

1,216

1,416
1.614

1,802

2,006

1,a01

1.607

1,412
1,210

1,008

0,86
0,610

0,407

o,202
0,001

MPå

0,ooo

0,20s

0,411

0,607

0.808

1,011

1,21 3

1.413

1,611

1,801

2,007

1,798

1,603

1,406

1,2M
1,002

0,800

0,605

o,402
0,200

0.000

0,100

1.561

1.39
3,258

2,765
3,372
3,1 73

2,?85

2,371
1,146

-1,097

2,771

3,808

5,821

6.255

6,008
6,311

5,402
4,4n
2,347

0,656

0,000

o,747

0.324

0,536

0,91
0,333

0.261

0,195

0,147

0,63
-0.054

0,154

0,87
0,413

0.519

0.599

0,788

0,892

1,112

'1,172
q000

0,000

0,167

0,337

0.502

0,676

0,849

1,021

1,193

1,363

1,526

1,704

1,526

1,360

1,1 94
1,023

0,851

0,678

0,511

0,338

0,164

0.001

0,000

0,802

0,820

o,a27

0,836

0,839

0.M1
0,844

0,&6
o,u7
0,&9
0,848

0,848

0,849

0.849

0,849

o,u7
0,844

0,840

0,820

0,000

x-
D{

0,09

1,O2

2,11

2,96

4,03

5,06

6,01

7,08

8,16

9.19

ofr x-
Oq

"0,09
-0,02

-0,11

0.M
-0.03

-0,06

-0,01

-0,08

-0,16

-0,19

-o,12

-0.11

-0,15

-0,16

-o,21

-o,n
-0,19

-o,17

-0,19

-o,23

-o,22

ApFl. lncln. X+
D{ D4

0,00 o,ffi
1,00 1,o2

2,O0 2,03

3.00 2,94

4,00 3,ss
5,00 5.05

6.00 6.00

7,00 7,08

8,00 8,06

9,00 s,M
10,00 i0,10

11,00 11,01

12,00 12,09

13,00 13,09

14,00 14,05

15,00 15,0S

16,00 16,12

17,00 17,07

18,00 1A,21

19,00 19,17

20,00 20,17

DlfferenE Accuracy PointR6. Fdction
KPå %,MV MPå MPa A.PRPP B-LF,PP

oin Y+ Difi Y-
Dq D4

-0,02 -0,01

-0,11 -0,07

-0,04 0,04

-0,02 0,06

-0,0s -0,04

-0,03 0,04

0.01 0,06

0,07 0,05

0,07 0.08

0,06 0,13

0,06 0,17

-0.02 0,12

0,01 0,09

0,11 0,0s

o,12 0,20

0,07 0,06

0,09 0,10

0.15 0,13

0.05 0,17

0,08 0,14

0,06 0,19

Y+ Y- Dh{X+
Oq D€g &g
0,02 0.01 -0.06

1,11 1,O7 -q02
2,O4 1.96 -0,03

3,O2 zU 0,06

4.09 4.M 0,01

5,03 4,S -q05

5,99 5.94 0,00

8.93 6.95 -0.08

7,93 7,92 -0.06

8,94 a,87 -0,04

9,94 9,83 -0,10

11,02 10,88 -0,01

11,39 11,91 -0,09

12,89 12,91 -0,09

13,88 13,80 -0,05

14,93 il,A -0,0S

15,91 15,90 -0,12

16,85 16.87 -0,07

17,95 17,83 -O,21

18,92 18,86 -0,17

19,34 19,81 -0,17

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

0.000

0.000

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

11,11

12,15

13,16

14,21

15,27

16,19

17,17

1 8,19

19.23

20,22

10.12

Tesi Cläss: lsO 1

Loådig Pm Pr6sup

Dåle ofcanbmton:
Cålibraton Run No:
Callbrated by:

971
2021-1244
1815
AlexanderDahlln

0,1

Lcdlg lnclinomeler

l3

t t df x- 17 i srY+j71 drY'

20

0,3 1

Callbration oftemperature efiect when not loaded' Göteborg:@1i2'20

1,4 1,6 1.4

d

t

12 10 &
eror6nce T.rblft ( Eg.cl

Calibration procedure. c{tehrs:20:l'r?'2E

Upon delivery, thc cquipmcnt complies with ISO 22476-l:2012' including Tcehniel Conigendum I

(lSO 22476-l:201 2/Cor I r20ll)

Point resistance,
The point rcsistancc is calibmtcd &om 0 to muimum range

Then we adjrEt theealibmtion fsctor to tit thebest linearity.
in l0 stcps up and dom-

Envimnmett.

I-ocal friction.
a special adaptc mit substitutes thc cone md tusfes the difll forces lo thc lower end of the ftiction

slewe- Thc fiiction is calibnled frcm o to mdimum Rnge in l0 steps trpand dorm thsn thesleeve is

rumed 90 degre* snd the cslibation repcated.

Thm we adjrstlhe cslibmtion fsctorto fii lhe best lineanty

Pore pressute & Area ratio a and b'
ihe colmpletcd probe is installei il a sprcial chamber md lhc pore pr6sure snsor are calibmtcd aotn

0 to maimum mge in l0 step uP and dom.
Then we adjusl lbc calibralion faclor to fit the bcsl lincariiy
At halfnnie the presurc ofrhe point od friction is rcgistercd and ilsed for calcnlålion oflhe ma
fåctor-

Ths rclbrence seNors &€onn@ted lo lhe C@lech blaok box bgetler with &c CPT probe The

m@suringdsta fsm lhc rcftrcn@ sn$B arc simultancously scnd to lhc computdånd $orcd in thc

ö""rc"fråfit*ri"",of*are. The completed sysen$ are rccalibrated at RISE Res@h tnstitut6 of
Swedo onco a year.

Tilt inclination.
The tilt sensoris calibmicd-^ 20deg. frcm vcni@l line in steps of I deg.

This will bc donc in 2 onhogonsl dircctions.

Temperature.
Thc tcmpcmturc scnsoriscalibnbd in stcpsof5oC ftom 5 @ 40 oC

Temperature compensatioo.
ttre piint, Friction and_ the Porc presswc sensors in the probe is tempemMe competrsted md tested in

the rauge 5 to 40 oC.

Calibration referenc€ equipment

Refercnce Loadcell HBM C21l00kN F8088 no.N58604

Reference Loadcell HiMC2/2okNF8088no.N50598
Reference Pssre*nsor HBM P3MB lMPano 160410072

Refgrcnce Pr6src sensor HBM P3MB 2M?a n0.44410026

Rcferenco Prssure sensor HBM P3MB 50MPo no.1405 l0l 58

A

E

zB 26

&tgronc. Ie@Btoro { &g.C)

16 13 20

il

&l.Gnce TsGrslu€ ( &s,c)

Air pressure: 1003,1 hPa.
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AWER
GEOTEKNIK

DoXUMEtTt{UMlrER: 9ia-PM-01

DAruM: 2022-04-29

Ny idrottshalt - Diseröd

Kungälv kommun
PM Geoteknik

Beställare

Kungälv kommun

Aw.r Svdg. AB
vÄrjrtuq.if, sE$91122101 AWER'

GEOTEKNIK

r r'r ru eHÅLLsrÖ nrec xru t ru c

9.1

92

Ny idrottshalt - Diseröd

Kungälv kommun
PM Geoteknik

iÖKVÄG: \\r-sedeAAmAOS UppdEg\2022\988 - Ny ldrcrshatt Dtseröd, Kungåtv kommun\o3 prodrhton\o2
Ookument\PM

ArelSvdlg. AA
v lr/hr{.nsssl 1t224101 AWER'

GEOTEKNIK

Arer SYf,l!. Ag
vAT.n/kr6.if, sEsgt1224101 AWERI

GEOTEKNIK

D^frMt2022'01-29

1.1 i2.TOmgtuningsplwhn

ISVtDARE ARBilE...........
13_1

'12.2.1 F osrskydd..........

EIIAGOR

Ellagå A

Bllega B

Bllaga C

Sammåndållning Elda värden

Plånfinlng PMGeoteknik

8eråknlngssehlon E-E

17

17

11

1?

17

17

18

l8
18

3 UNDERUG

8.1

a.z

8.3

8.4

9.4

9.5

t0.

10.svden€rånd och podryct

l1
1l
1l
t1
1Z

12

12

1 l.6Dlm€nslon€.lnd. vöden pl Joldmåt d.l i

14

14

14

14

14

15

1 2 REKOMMENDATToNER ..............................1 6

v
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PM Geoteknik
Ny idrottshall - Dis€röd

Kungälv kommun

ll6.drrn.nilmd.r OAC

AWERE
GEOTEKN I K2022^04-29

5i9n

1 UPPDRAG

Awer ceteknik har på uppd6g av Kungålvs kommun ulföd en geotehisk undersökning f& inledånd€

prcjekteiinq avnyldrotshall fördel ävfaslghet Diseröd ll,Kungålv kommun. Delområdet på fasligheten
ska delåljplaneGs f& anlåqgning av€nny idrctshall med omglvande parkeilngsytor'

Dd åktuellaund€rcöknlngsområdel är lokall66råt i Dlselöd centrum, stmxvåsterom Romelandåvågen I

Xungålvs kommun,se Flgur 1i.

2022.O+29

AWERf
GEOTEKNIK

Fhur l{ cHtrum, xmgtMtmnun.

4 STVRANDE DOKUMENT

Flgur l-2 - Udä! w ftldjpbn .Ållld filn Mtll.ffi &m lllrt d Fren$rlhm Filmlnln l.knrdn0 I

phn ndllll$rrd. prk.dngryior*d.n {ndpldr.

Bllvande anlåggnlngars plåcefingar och nlvå på FG år ei faststållda vld fnmtagande av denna PM

ceoteknik.

2 SYFTE

D€nna hsndllng år PM Geoteknlk - Ny ldtotuhall _ Diseröd,som är en anålys 6v dd geot€kniska undeilag
som erhållits efter plslsb$ök, fältgeoteknlske och hydrogeologlska undersöknlnger' UndeBöknlngar
presenteras i lillhötånde MUR Ceoteknik.

Syftd med den geotekniska undeBöknlngen her vadt ån undersökå bellnilig geologl och hydrcgeologi

ochtåframunderlag för inledånde prclehering förundeilagillltotalenteprenör'

3 UNDERLAG

Somunderlag lill dennå rappodoch redogörclse harAwerGeoteknik ånvånttöliåndeunderlag:

. 'MUR/G€o - 98å.MUR-01'- Awer Geoleknik, datelad2022'04'22

. Ksdundeilag I dwg-fomat - Kungålvs kommun

. lnmåfiahöjds övs önskat område i Diseröd - Kungålvs kommun

. Centrumhus Grund, k{itning Diseöd 1-125 _ Kungälvs kommun

. Delaliplån - Plsnbeskrivnlng - Kungälvs kommun

. Ddallplån - Plånkanå - Kungälvs kommun

1.1 Blivandeanläggning

Kungälvs kommun ptanerar at uppföra en ny ldrotshsll med tillhörände på*€dngsytor inom fastighd
Dlsedd 11, Kungålvs komfrun. Enllgttillgivet undeilag från b$tållaren kommerdeomgivande ytorna a$
dgöms avpårkeringsytorsåmten vändPlals. se Flgut 1'2. Det skå notetas at ldronshallens lokalls€ilng
i plan endåst är &llm|!åIt@li[il1 I dda sked€.

PM Geoteknik
Nyidrottshall - Diseröd

Kungälv kommun

AWERf
2022-0+29 EOTEKN IK

. Lednlngsdningår-ledningskollen.se

. Jodåds @h ioddlupskanor - SGU

D€thårhlstorish sketetantallldigare dfötdå undeGökningatinom Diseröd centrum med omnejd.

Releväntå borpunkterinom ramen förföreliggandedrednlng hårinååetats i denna rappofi vid

sammanställning av jordper6m€tiaL se Bllaga A i tlllhörande (MUR/GEo) Awer Geoteknlk har tlllqlvits
följandeundefug:

. Markteknlsk undercökningsrapporv gedeknlk (MUR/GEo), Dlseröds skola dapp 1, Kungålvs

kommun.UppråtådåvPETeknlk&tuklteklurA8.uppd6gsnummer1l019064 Detead2021'12'
01.

. Marhelnisl und€Bökningsr.pporvceot€knik (MUR/GEO), Diseröd Centrum, Elapp 1 Delen

Romelandaväg€n P.åstoägen, Kungålvs kommun. Upprånåd av AFlntla$ructure AB.

Uppd.agsnummer: 71 081 3. Dat€ad 201 6'1 0'05.
. råltrapfo4 ubyggnad av Dlseröd etapp 1, Kungälvs kommun Uppränad av ÄFlnfiastruclure aB

Uppdragsnumme.: 710813. Dåte6d 2016-05-20-
. Rlskanålys avseende vibrationer i samband med måilschaktningsåIbelen I Dlseröds centrun

Kungälq Kungålvs Kommun, Samhällsbyggnad. Upplånad av AFlnftåstudure aB
Uppdhgsnummer: 710813. Dåtelad 2016-05.1 1.

. Laborstoderappod, Ubyggnåd åv Diseröd depp 1, Kungålvs kommun Upprätad av WSP Sverige

AB. Uppdragsnummer: 710813. Daterad 2016-0+11.
. Merh€knlsk undersöhingsrcppod, MURI/Geo (Revlderåd), Dlseröd 1l mfl. odaljplån, Kungålvs

kommun. Uppräfrad åv NolconsultAB. UppdBgsnummer:103 1875. Daterad 2014'04i1 revlderad

20160411.
. Marheknisk undeFöknlngsrappoi, MUR/Geq Allaklivitebhus och föIskolå, Diseröds c€ntrum,

Kungålvs kommun. Uppdnad sv Norconsult AB. UpPdtagsnumm€r:104 15 25 och 104 15 26.

Datend 2016{3-11.
. c€oteknisk PM, proiekteingsunderlsg, Allåktlvfrebhus, Diseröds cenlrum, Kungälvs kommun.

Upprånad av NorconsultAB. Uppdragsnummer:104 1 5 25. Dåterad 2016-031 1.
. Marheknisk undeGökningslsppod, MUR/Geq Ubyggnad av Dls€rödsskolån, Dise,öds cstrum,

Kungälv.UppränadavNorconsultAB.Uppdngsnummel:1041820 Daleråd2-016_03_04
. Geoteknisk deblltrelsuredning Dlseöd, Kungålvs kommun. Uppdnåd av ÄFintlastuctute AB

Uppdrågsnumn€r: 714674. Daterad 2016_02_01.

PM Kompbnerendemiuöleknlskmsrkundercökning Diseröd entom, Kungålvs kommun Upprånad

avsandstöm MlljöochSåkerhdskonsultAB. Uppdragsnummer141050.Daterad20l4_08i9.
PM Komptet€randemlljötekniskmå*undersöloing Diseröd centum.Kungälvs kommun. Upprätåd
avsandström MlljöochsäkerhdskonsullAB.Uppdragsnummer141050. Dat€€d2014-06'16
Miljötetnlsk ma*undoBöknlng, Dls€röd 1l m fl., Dls€röd c€ntrum, Kungälvs kommun Uppråtad
av Sandstöm MIllöoch SåkerhdskonsultAE. Uppd€gsnummer 141050. Dåletad2014'05'24.
Marn€knlsk undersökningsmppot MUVGeo, Dlseröd 1l m.tl. Delaliplan, Kungålvs kommun

Uppräfiad åv NorconsultAE. Uppd6gsnummer:103 18 75. Dåterad 2014'04_11.

Mårkteknisk und€Bökningsreppo( MUR Geoteknik, Dlseröd 1J, dd.ljplan, Kungälv Uppränad av

Norconsull AB. Uppdrågsnummer:102 45 77. Debrad 2013'02'06.
PM bdråffandegeoteknlskåföfiållanden,Dlseröd 1J. dd.liplån, Kungälv. Upprånåd av Norconsult

AB. Uppdragsnummer:102 45 77. Daterad 2013'02'06.

PM Geoteknik
Ny idronshall - Diseröd

Kungälv kommun

4 AWER'
GEOTEKNIKDW

T.hll 4n - Phnd! od r.ddlslnr,

All. dredolngar
IEG Rappon2:2008, Rev 3
IEG Rappon4:2008. Rev 1

Boverkds

slänleroch bankar

tlllhörande pårkeringsylor såmt en vändplats i Diseröd tåtod
fförda sondeilngarna sämt tldigåre utf ötda undelsöknlngår I

lägdför ldrotshallen.

5 OBJEKTSBESKRIVNING

Aktuellt omdde som undersökts I föreliggande utedning 0tgöts åv m plen€Ed idronshåll med

det för näryårande fastsiällda

kommun

Geoteknik
idrottshall - Diseröd

{-
v'-::

1,2

::'- -

i

h

.. :. / :.

'

Denne nppod ånslder lill SS-EN 1997-1 med rlllhöande natlonella bilagor och illlåmpningsdokument

Flgur 5-1 - Urolpp u tutuhg .m llldr.r.r un&Etuhg.Fnms [F I röilIl.n& llll k Pb.n&
ldreffidls I llu (drd!hll6. dbdnln! llhdr.nr I r& ft{).
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PM Geoteknik
Ny idrotlshall - Diseröd

Kungälv kommun

Uoodraosnum mer: 988

ls AWERil
G EOTEKN I K2022-04-29

l*

PM Geoteknik
Ny idrottshall - Diseröd

Kungälv kommun

00 6 AWERil
EOTEKN I K2022.04.29

6 GEOTEKNISK KATEGORI

Anälysoch plåneråd konstroktion arbetardif.ån geoteknisk kategori 2 (cp) och säkerhetsktass 3 (SK3).

7 BEFINTLIGA LEDNINGAR OCH KONSTRUKTIONER

lnom området tinns ledningar lillhörande Kunqälv heei AB och Kungåtvs kommun, VA-verket. övnqa
befinlligheler hår ej noterats.

8 MARKFöRHÅLLANDEN

8-15 m djup under teiläng. Dd bedöms at kvickleråns
slöre omdde. Förekomsten av

ulbrednlnq
kvicklera är

stäcker sig 0nder hela
utedning inte

B..l Topografi

Topog.afin inom undeGöhingsområdet år i huvudsak plan och marknivå€rna för de nu utförda
und€rsökningspunklerna vatietat mellanca +24,2 och + 24,9. Topografin i området.edovisas i detatj på
plånrlhing G{0-1-001 i lillhörande MUR/cEo-

8.2 Ytbeskaffenhet

Akluellt område som undersöhs bestå. huvudsakligen av gråsbeväxt mark med en mindre skogspadi.
Undersökningsområdel avg.änsas i nor av Disedds förskola och €n gång, och cykelväg, i våster åv en
lekplais och en gång'och cykelväg, i syd av en byggnad med en dägtigvåruhandel och övrgå
verksåmheter såmt i öst€r av en parkeingsom.åde.

Figur 8l visar dels en ffygbild med fåstigh€lsgrånser (1), hislorisk flygbitd (2), jo.dadskanå (3) saml en
joddjupskada (4). Jordanskadan visar a$ den naturligt ytligt Jagrade jorden i området består av qtaciat
lera (gufr). Jorddjupskanån indikerar ande mäktisasleloddjupen åteilinns vjd områdels södra del.
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TdEkorp€leran år reglsverat siliig. To(skoeeleran har dokumenteråts som rostftäckig, qrålgråbrun.
Jordlagret har registerats ned till ca 2-3 m djup under befinttig terånq. D€n uppmäfla vanenkvoten
erhållen f.ån störd prcdagning uppgårtill mellanca 20 och 46 %.

Den undeiliggande, natudigt lågGde 1..ånär regislieGt siltig. såndig, ställvis med inslag av skat, enstaka
gruskorn och enstaka våxtdelar. Leran har dokumentemts som gdfärgad. Leråns odränerade
skjuvhållfaslhet kan gen€rellt klåssifice.ås som enrent låg titt tåg. Den uppmäna densiteten uppgår till
ca 1,6-1,93 ton/m. där densiteten gen€rellt ökår mot djupel. Den uppmäta vaflenkvoten eftåilen f.ån
störd prodagning uppgår till mellan cå 50 och 75 %. Den uppmänå konltylgränsen uppgår till meilan ca
34 och 64 %. Lerån är dokumenter.d som trliqk på djup från ca 7 m djup und€r befinrtig teräng. Entigt
tidigare utfördä undersökningar av NorconsultÄ8 har leran dokumenlerats som kvick på diup meltan ca

Flsurl-l - (l) odororom.d fliriEh.r3gråns.r, (2) Hlrtorbh dorototån t97s (Lanhåled€t), (3) Jodrd6kåd.
(sGU),(4)JoddFFkrda (scU). rdronshårrd.ung!rådhåpt&edns ittusr.r.6 irdrårg.

8.3 Jordlagerföljd

Nedan öv€rsiKligt. Detaljeräd beskrivning av de geot€kniska fö.utsäfl ninga.na
itningar och bilagor i lillhörandei olikå med för olika åtedinns

MUR/GEO.

Baseral på nu ultörda undersökningar bedöms jordprolilen
lorrskorp*rå ovån en natuiligt lagrad lorå, leran övergår lill
unde/iggande lilkllonsjord ovån bergöverylan.

Fyllnlng€n är,egisteratsiltlg, såndig,g.usig samthumushåltig. Jordlag.ets mäklighetuppgår
1,9 m djup under befintlig leiräng. Fyllning€n har dokumenterals som grålgråbrun. Den
van€nkvoten erhållen lrån störd pro(åqning uppgårlill mellanca 3 och 20 %.

generelh
kvlckl€ra från ca. 7-8 m djup, med en

till ca 0,6-
uppmä(a
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avgränsad.

Filkdonsirrdåns tekniskå egenskaper hår ej undersökts i detalj inom ramen för företigqånde uredntng.
Det bör noterås antriktionslagret slållvis ärmycketruntöver berg.

&rgöverytan har påtäffats på nivåer mell.n ca +6,8 och-4,1 vitket motsvåmr ca 17,8 m respektive 28,s
m djup under befintlig tefiäng. Eergöverytån laller generellt f.ån nordväst ner mot sydöst entjgt de nu
urförda undersökningspunktema.

8.4 Hydrogeologiska förhållanden

Vid okulår besilhing av samtliga utförda skruvpromagningshål har ing€n iri vatenyra obseee.als i de
nu utförda undersökningspunktema.

Enligl eftålletunderlåg hartidigare podrycksmåtninqar utföns i den natudigt tagräde teran samt efr
inslalleral grundvåtenrör i en fömodad und€iligqånde friklionsjord. En sammanstättning åvde tidigare
utföIda ponrycksmätningarna och rcsullalen från grundvanenrören redovisas i Tabell 8j.
T.hll8-l -Tidlga€r.sulråtfiånpodrytsmthtnlrr@h grundv.rondtonrå&I.

9 STABILITETSUTREDNING

9.1 Allmänt

8eräkningama har utföds enligt padialkoetricienlmetoden (tEG Råppod 6:2008 rev j).
Sabilitetsut€dningen ämnar till afl klargöra ståbilftetsförhåltandena vid byggnation, förutsan an
s€hahninq sker nedtill nivå +24 (RH 2000) vid byggskedet avden planerade id.oflshailen.

Kraven på edorderlig säkerhel i berähingarna är an säkerhetstaktorn ej underctige.1,l vid
säkefielsklass 3.

9.2 Geometri

Kanundeilag med inmäfia höjdpunkter och nivåkuruorärlillhandahållnå av Kungälvs kommun.

Jordlagerföljden är b€dömd dels utifrån de tillhörande geolekniska fältundersökningarna i titthörånde
MUR/GEO samt lidigare inventerat undeilag efiållet från beställaren.

9.3 Beräkningssektion

Bedkningssehion är utförd i s€ktion E E, se Figur 9j. Sektion E-E hår bedömls motsvara den m€st
kriliska beräkningssektionen dels med hänsyn till områdets topografi, lidigare invenlerat underlåg men
även avseende på behovel avschakt vid bygqnalionen av idrofishallen.

Flglr 9l - Ur8lpp ur pld.ltning cl0-4-001 6om lllurt€a. de nu u{öd. und...öhtng6psnh.m., {dl$rG
df&d.under.ötnhlcpunh.rsåhi hråhlnEss.ktlon E.E, Pl.ndhing.n r.&vis!i.tnh.th6r i Etter B.

|lt@d6rd@ffie

201 5-12-O1

2015-12"14
+24,3

+?A O

NCt06PP2
2015-12.O7
2015-1?-14

2lPEorGW 2021-0/ 11

2021-09-20
+2b,9 +18,9 +26,O

+258 Nei

Enligl ovanslående tabell har således en adesiskt ponryck.egistr€råts på cå 8,2 m och j6,2 m djup
under befinllig tenäng i den natuiligl lågrade leran vid undersökningspunkl NC106 som betinner sig
inom områdel för den planeGde idrotshall€n.

,7..

t,

Det ska preciseras an grundvatenytan varie.armed svåckor i le(äng,årstid och n€derbörd.

t>
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9.4 Beräkningsmetod

siabilitetsberäkninqar har utföds m€d progamvaran sLoPE/W G eoStudio 2021 R2, ve.sion 1 1 .1 1 .2208 5,

med Morgenstern.Price b€råkningsmodell.

B€räkningama hår ullöds i odränerade- respeklive kombin€rade ånalyser vilket motsvarår d kon-

respektive långlidsfåll. Posilim medverkande 3D_eftekterhar ej m€dråknats. Del har inte medlagils någon

lnve*af, av anisovopieffekter i beräkningana, den kodgeradeskjuvhållfaslhelen är såled€s an berakta
..m ertolket medelvärde.

PM Geoteknik
Ny idrottshall - Daseröd

Kungälv kommun

Llnnd..dsnummer q88

lrn AWER'
G EOTEKN I K2022-04.29

lt*

9.5 l\,laterialegenskaper

N€dån presenieräs föreliggande målelialegenskaper som båseras pä häil€dda väden i lillhörande
MUR/GEO såmt gållande r€kommendåtioner i enlighet med TK GEo 13, se Tabell 9_1.

Tåb.il 9i -våldå vård.n b...r.l pi hiftdd. vår&n I llllhönnd. MUR/GEo s.mlgållåndo r.k.hhddalloner I

ånllgh.l n.d TKGEO 13.

Fyllning
Tunghet

Tonskorpelera (tet)

Tunghet

Hållfaslhel O=30

Lera 1

Tunghei

Hållfasth€t

q= lu+u,/o!zkPå dar
z inleds vid +22
O-30

Leta 2

Tunghel
y= 18 kN/m'

Hållfåslhet

q= l0+u,/u-zKPaoar
z inleds vid +22
O=30

Friktionsmat€rial
Tunghet

Vid bedkning med padialkoefticientm€tod€n reduceGs malelialparåm€tama med omräkningsfaktor
och panialkoefficient enligt Ekvation 1.

x,=* 4.7 0)

Dår t år del häiledda värdel. Områkningslaktom har i föreliqgande ut€dning fastslältrs i enlighet med

Tabell 9-2.

ofiråknlnggfaldot FörUsdrt Valt vårde Motivedng

qf:) Eeaktar egenskapens natudiga

undersökninqspunkter

0,95 antalet oberoend e

unde.sökningspunkter n=3

bestämning avjordens
egenskaper

1,05
liien spridning i

bekräfrar resultalet

Beaklar geo konstuktion ens
närhel till undersökningspunkl

Eeaktåromfånning avden del av
marken som besiåmmer

beteendet hos g€okonstuktion i

det betaktade grånstillslåndel

8eåhar geokonslruklion€ns
fömåga atl öve{örå lasterflån

veka till fasta delar i marken

Seaktår typ av bronmekanism
(sprön ellersego

1,0 Bedömd stor b.onytå, inga
svaga skikthar identifierals i

lörcliggånde utedning

ia Eeahar param€terns betydelse i

födållande till andra ldslgivand€
eller molhållande parämetar

1,0

av slånte. och bankar

Tlb.ll 9.2 -omrihhgBf.krorcrvidbdömnlngavilånl.iåbllil.l.nllgi IEG SapPod 6:2008, R.v I

9.6 Vattenstånd och portryck

G.undvåflenytån anlas generellt för€ligga vid markytan då deia motsvarar eil mer kritiskt lall jämföd

med en grundvåf,enyla på 0,5 m under befintlig teriång. Det ska preciseras at qrundvanenytan vå'ierar
med svackori le(äng, årstid och nedeöörd.

Det åntas en hydroslalisk podrycksfördelninq mot djupel
föreliggånde glidylorna är lå9. Del ärtolkal adesiska pod.yck
det som påve.kas av kriliska glidylor i området.

9.7 Laster och lasteffekt

på de
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9.8 Resultat

Bedknade säkeiletsfaktorer fiån de odränerade och kombineråde beräkningama redovisas i Bilaga C

och summ€ras i Tabell 9.3.

T.blll 9-3 - Sanmånslillnif,g av b.råhlnsiresunål tiån 6t.biln.Bbedbln!il i 8.hld E_E.

10 SÄTTNINGSUTREDNING

10.1 Atlmänt

En konrollberåkning har utföds i området förden planerade idroftshallen för aftuppskata det förvåntade

säftningsföiloppetvid en uppfyllninq av området molsvarande 1 m tllnadsmaierial med en densitet på

2,O 1lm3.

10.2 Geonretri

ceom€tin i Iöreligqånde sätningsutvärdering utqår från de nu utförda undelsöhingspunkterna m€d en
jordlågedöljd som morsvarar det mäkligåsle regisrelade djupel ned till undeiliggande f.iklionsjord. En

sammanställning avde nu utföda undersökninqärna rcdovisas i sektionsritningari lillhörande MUVGEo.

Fyllning: Ned tillca 1 m djup under befinllig tenäng.

Torckorpel€ra: Ned till ca 3 m djup under befintlig t€näng.

Lorå: Ned lill ca 27 m djup under belinllig leiläng.

Den undeiliqqande fiiklionsjorden som sedermera öve.går lill bergöverylan innefån.s inle inom .amen

för säfl ningsdredning€n.

10,3 Beräkningsmetod

10.4 Materialegenskaper

Följande indal. hår använls vid beräkningalna i GS Sefilem€nt, se Tabell 101.

över nivå med markytan diup stör.e ån

oqynnsamma lasle.med hänsyn lill såkethetsklass 3 (SK3) betäknas €nligt Ekvation 2

Q!.d.r".kbn = 1,10 ' 6kr + 1,4 ' Qr, Q)

Där 6r, är Demanenl låstochqr, drvariabel låsl.

Vid kombinerad€ analyser reduceras laslema med 50 %.

T.b.tl 1ol -V.ldå pårametar försänningsb.råhlngår I GS seltl.hmr.

Djup

(n) (kN/m3) (kPå)

M
(kPa) (kP6) ftPs)

Fyllnins 0-1 18 2400 48 120 320

TdBkom€lora 17 2400-600 4A-12 120-30 320-80

slltlg L€rå 1 3-10 1 6,5 600-892 12-1 3,5 30-83 80-133

slhlg Len2 10-27 18 892-1600 13,5-1 7 83-210 133-260

$rded

10.5 Vattenstånd och portryck

c rundvanenylan anlas generellt lö reljgga i en li gh€l med lidigare ulföIda unde.sö hinga L d.v. s ca 0,5 m

under ma.kylan enligl tidigare inventelat und€dag. Det ulföIs även en känslighetsanalys dår

grundvaf,enylan sänks n€dtill 1 muoder befinlligtenäng. D€t ska preciselas atgrundvatenytanvarierar
med svacko. i teträng, årslid och nederbörd-

Det antas en hydrostatisk podryckstillväxl mot diupet då dena motsvanr en m€r kitiskt lillslånd med

hänsyn lill föryäntal sänningsförlopp jåmföd med en adesiskt podryckstillvåxl.

10,6 Laster och lasteffekt

De uppkomnå laslerna frän en uppfyllning av området med 1 m fyllnadsmatelial moisvarar ca 20 kPa

som fördelas på en bedömd area mots!åmnde 70 x 70 m.

10.7 Resultat

Deutfördaberäkningarna indiketårat en såltning påca 0,41 m kan utbildas eflerentidsperiod på 100år
vid en uppfyllning av områdel med ca I m fyllnadsmateial och en grundvaflenyla belägen 0,5 m under
betinllig teftäng, se Figur 10.1.
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Not€G at långlidseffekler (krypdeformålione4 ej har beaktåts inom ramen för för€ilggände bedkning.
Vid beåkning av långlidseffekter blr de totalå säflningama mer omfanand€ i omrÄdel_ anstagsvis en
dubblering av beräknade säf,nin9år dan kryp.

11 DIMENSIONERING PÅLGRUNDLÄGGNING

Grundläggning med pålår ska dimensioneras enligt DA2 för geoteknisk bärförmåga och DA3 för
konstruktiv bädörmåqa.

11.1 Säkerhetsklass

Den v.lda säk€rhetsklassen uppgårtill säkerhetsklass 3 (SK 3), yd. 1,0.

11.2 Partialkoefficient

Pådiål koefficient€r hämtade liån 8FS 20 1 9t EKS 1 L pani€tkoeflicienter för DA3 redovisas i Tabeil
1tl.

Trb.ll 1 I - I - Pådl.ikoeflicienre. (yM) lör matcdtpanmlr.r i DA3 .nllgr 8FS 20 I 9l flS I t.

hråh.l m.d GS Senlem.hr v.rllon

urbildås yneiligåre till ca
lyllnadsmaterial,se Figu.

m efrer en tidsperiod på 100 år vid

F

c

sfmbol DA3

Friktionsvinkel (tanO') 1,3

Effektiv kohesion 1.3

Odränerad skjuvhållf asthet 1,5

Tunghet/Ef f ektiv tunghet 1,0

Deformationsmodul 1,0

Flsur l0-2 - sinnrhgltödopp vld.ndd.i lfi ldron*.ll.n mcd rttthöEde pårkeilnslnor r.dovilrr som.n
luntllonåvtld (år) och d.formårls (m) h.åkn.l md Gs S.nt6m.hr v.Bid 22.0.1.0. Grundvån.nyts år b.tigd
1 munderb.tlnillsl.rång.
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Valda väden för respehive jodad redovisas i Tåbett 1 1-2.

T$.ll l1-2 -Våldåhållf8th6l.- och d.fon.ild.pr.åm.t.r, X,r,, vld dlh..3ion.&gårpåtår

.rordad Nlvå

(kN/m9 (') (kPe) (kPa)

Fyllnlng

q

gr
d9
ä

18110 34)

Tdrskorpolera 11t1 30*

rlltlg L€E 16.5t6,s 26' Se Eilaga A 100

* Emptish valda vården enligl TK GEO 1 3

r* Den valda skjuvhållfasthelen vid dimensionering för knäckning av pålar redovisås som en st.mkad
linje, se Eilaga A.

Nedan presenleras tillåmpbara delfåhorervid vål av värde på detfaktorervid konstuktivdimensioneang
med hänsyn till böjknäcknjng/materialstukning av påtar i normatkonsolideråd eiler svagt
överkonsoliderad lera, se Tab€ll 1 1-3.

T.kll 11.3 - Omdhlngst*torcrvld dlnehslorcilng åv påhr.

områkningslå&td Föillsrlng Våh vård. Mdivedng

rlr q, Behandla. jordens
naturliga varialion och

undersökningspunkter

o,92
undersökningspunkt€r, medelhög

sp.idnins

till beslämning av
jordens egenskaper

1,0 CPT-ulvärdering, vin gförsök,
konförsök harulföds

n.'4! Väljs av konsruktör

11.3 Laster och lasteffekt

Tillskotlslaster i områdel i form åv uppfyllnader bör begränsas vid läg€t för d€n plånerade idronshatten
då de utförda undersökningånå påvisar €n und€di9gånde såflningsbenägen Iera. Dämed bör befinttiga
marknivåer bibehållas i omddel föran minimera isken törbildningen av en ogynnsamt såflningslöilopp.

11.4 Omräkningsfaktor

omräkningsfåhorn för egenvik/lunghet och deformationsmodol är 1 (n=1,0).

Omdkningstaklor för friktionsvinkel, oddnerad skjuvhållfaslhet och drän€rad skjuvhållfasihet har
bedknåts ur IEG Råppod8:2008, rev2 förområkningsfaktorfl för beräknidg av pålär.

11.5 Valda värden på jordmaterial

Maleiålparamevar är hämlade f.ån tillhörånde MUR/cEO.
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xo=y* | 7 (4)

11,6 Dimensionerande värden på jordmaterial i 0A3

Dimenslonerandevården tas fiam enligt Ekv.lton 3, när et tågrvärde ärogynnsamt.

xa =;. r.7 G)

Motsvarande, när ett högtvärde ärogynnsamt, ska följande sambånd appticerås entigt Ekvåtion 4.

12 REKOMMENDATIONER

12.1 Allmänt

Eventuellä ytlager av humushaltig jord (mulljord) ska alltid åvschaktas innan någon fyttning etter
grundläggning utförs. Nivåsåflning av märkyta, gata och anläqgningar är inte bestämd i dena skede av
projeklet.

oet rekommender.s afr pålar upphandJas per totallängd exklusive kapade längder. Det är då upp titt
enteprenören an setill at pållånqderväljs eftertoliga b€rgdjup vid pålens plåcerjng.

12.2 Grundläggning

Utförda undersökningarvisaratdet finns stor riskförat skadliga deformålione. uppstårvid betashing
av natuilig undergrund i området med r€gisteråd lera vid läget för idrcflshatten med titthörande
pårkeingsylor. Platqrundläggning av idrotshallen är ej lillämplig då risken finns ar der uppkommer
differentiellå sänningår på grund av vaialioner i utbredninq av lös sänningskänstig sittig te.å, samt
variåtioner i bergdjup på området.

Dädill kan än stöii€ deformalione. utbildås vid b€aktande av konsolideringssänningar, eventuelt
grundvatensän kning, fylln in gar mm.

Byggnade.s stomme och golv behöver grundläggäs med spetsbämnde påla. av betong eller stå1, som
förs nerlill fast berg. Bergsko ska försestill slagna pålar. Vid slagna pålarska risken förtutande bergttå,
särskill uppmärksammas. Det ska även värde.as installationsiktning och omgihingspåverkan av de
inslallemdepålama, säGkiltför byggnadersom befinnersig inom 30 mfrån påtenteprenaden. Vid val av
massundantångande pålar behöver behovel av avhjälpånde åtgårder för måssundantängning och
podrycksuppbyggning värderas speiellt.

Grundkonstuktioner bör isole.as mot tjäle på et konstuktifr sått. Omgivande anstutningar såsom
markbelaslning från ent6er etcetera till den planerade byggnaden kan evenluettt behöva
lastkompenseras med läffiyllning altematitr länkplanor för at inte qe upphovtill differenliatsännrnga. i

området.

Grundläggning åv hårdgjorda ytor bör ta hänsyn till ev€ntuellä uppkomna sänningar och risken för
bärighetsbrott.

Det är förutsan an del inte skernågon fyllning eller permanent grundvanensänkning på f.sligheten, deflå
medför påhängslaster på pålama och r€duktion av kåpåcilelen. Vid behov äv uppfyllning över befinttiga
marknivåer börpåhängskratter på pålamå väderus av såkkunniq qeotekniker.

Ansluha ledningartill den planerade bygghaden börvara flexibla och molståndskrafrigå mot påkänningar

Grundläggning får ei ulföras påtjälad eller starkt slördjord.

qe upphovlill en ogFnsamtDråneilng böf e; utföras lågre ån ca 1 m

Tå
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Framtlda grundvånenyta födsäts liggs I s.mma nivå som dågens grundvanenyla för at mlnlmeE
omgivningspåverkan på angrånsande konstuklioner.

12.2.1 Frostskydd

Undergrunden i området är liålfarlig i områden med rcgistend siltig lera och bft dädör isol€ras mot
liållyfinlng ulifdn geograliska födsähingår och köldmängd€r Frcstfit diup (tiåldjup) i områdd för
siltl$ maleraal i grunden årca 1,3 m.

12.3 Jordschakt

Schaktbofr€nbeslktning skå uföras åv geotehiker på eventuella schaktboflnar innan fyllning och
grundlåggnlng påbödss. Vid schakl ovsn grundvatenylån rekomm€nderas en släntldnang på 11,5 i

normsltillståndet. Noterå ån fyllningen i området är registerad siltig vilkel medför aft ioden är

tlylbenägen och kånslig f ör vatentillskon.

12.4 Fyllning/Packning

Adelemed fyll och packning fårej sk€ på tjålåt måtetiå|. Fyll och packning styrav lespehlv€AMA_kod

12.5 Sättningar

PM Geoteknik
Ny idronshall - Diseröd
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på m.rkpeglar och dubbar ulföEs i god iid innån pålnlnq påböriås. Måtningar utlörs 1 gång/dag und€r

den lid pålnlngsarbeten pågår. Mätningar ska utlörss i hoisontalled och vedlkalled. Mät€suhat ska

såmmanslällås och in6ppodeGs dagllgen lill platsansvailg. Enlreprcnören rekommendens redovisa

måtnlngamå till beställaren veckovls i dirgnmform för kontoll.vsakkunnig geolekniker.

Rlskånalys @h kontollprogtamm€d åvseende på vibrallon€r rckommenderss utöras innån mårka6eten
påbörias. RlskånelFen bör åven omfana spilckbeslktning förnäillggandebyggnåder.

13 VIDARE ARBETE

l3.I Kompletterande undersökningar

Det rekommend€ras alltid an schåktbotenbesihnlng udörc innangrundlåggnlng påbö4as

13.2 Råd tilt framtagande av handlingar

Föreliggande PM b€handlar endast rekommendationer och synpunkler i s.mbånd med fölproiektering.
D€nna PM är alltså et projekteringstndeilag, men kan ej användas som handling i FFU. Geoteknisk
projektering skå skivås in I mängdföneknjng lillhöhndeTB.

De uttödå såxningsberåkningana indikerår åt en totalsåtnlng på cå 0,53 m kan utbiHas vld en

uppfyllning åv områdel med ca 1 ft tllnadsmateriå|. Vld beakhing åv långtidseflener
(krypdefomation€4 födåntes de totsla såtningama otblldas ynelligare. Dår lera har registreråts i

undersökningspunkema föilånlas ållå laster som leder tlll öknlng av effehivspånnlngarnå i leil.grd
medförå långtldsdeformationer. $orlek€n på den plastiskå delormålionen år proponionell lill den

tillförda lasten. Det födydligas at en gruodvatensänkning @kså år at anse som en låst, 1 m sänkning

avgrundvanenytån mo$va6r låst av q fyllning omcå.0,5 m-

12.6 Stabilitet

såbilletsfööållandena hardrds tör beflntligaföfiållanden och vid byggnation. Eedkningåma påvisår

ån sbbilftet€n år lillfredssiällande lör både befintljga och planemd€ föthållånden. Dda förutsåner ån
schshning sker ned till måximalt+24(RH 2000) samtafiuPpfyllnlng avomtådel ejförellggel

Tlllfålliga Echaker vid grundlägghlng bitr följå täden I "Schaha såked (noga b€hä* kråv för 3åmtåd

med g€oteknlker för vlsså schaktförfåranden) för säkn släntlutningår i befintllga jordår. Dd är absolut
Iö6ludet ån mellanlag,amassordan andeia hargnnskats avsakkunnig geoteknikeroch qodkänls.

12,7 omgivningspåverkan och kontrollprogram

Omqivande konstruklioner och infrastuhur bedöms kunna påverkas av pålningsarbeten, bedömning av

denna påv€rlan med eventuelh överuaknlngsprogmm börupptätås i såmbånd med val avpåltyp.

Vid pålgrundläggning börddskilvas ln i mängdföd€clnlng€n ånentePrenö.€n ska montei.mälpunkter
(t.ex. markp€glar och sånnhgsdubbar) och ulföIa måtnlngar fö. rörelsekontoll med hänsyn till
omgivningspåverkån i samband med grundläggningsarbeten.

I samband med grundlåggningsårbden ska regelbundnå konfollmätningår åv drelser utföras med

hånsF till angdnssnde konstruktioner och l€dnlngar mm. Områdd som rckommendems kontrollerat
bedöms innefånas åv en clkel med radien ca 60 m från pålentePrenaden. För referens ska nollmåtning

Bilaga A - Sammanställning valda värden
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Moderbolagsborgen

3steget AB, 556752-3872, ("3steget") går härmed i borgen såsom för egen skuld till säkerhet för det rätta
fullgörandet av tillABGD Bygg, 556435-9791 ("Bolaget") överenskomna förpliktelser enligt
Marköverlåtelseavtalet med Kungälvs kommun, 212OOO-1371 avseende marköverlåtelse och exploatering
inom Diseröd 1:1, Kungälvs kommun (,,Avtalet,,).

3stegets skyldigheter enligt denna moderbolagsborgen är begränsad till '1 000 000 kronor och upphör att
gälla då Bolagets samtliga förpliktelser har fullgjorts, varvid denna moderbolagsborgen ska återlämnas i
original till 3steget.

2022

3steget AB

den

v
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Handläggarens namn
Jenny Björkman

2022-05-11

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 1, 2022 (Dnr
KS2022/0220-1)

Sammanfattning

Enligt socialtjänstlagen, SoL, och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska
Sociala myndighetsnämnden varje kvartal redovisa till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) de
gynnande beslut om insats eller bistånd som inte har kunnat verkställas inom tre månader från
dagen för beslutet. Rapporteringen omfattar även avbrott i verkställighet om avbrottet är längre än
tre månader. Rapporteringen sker via e-tjänst på IVO:s webbsida. Ny version av e-tjänsten började
gälla den 1 april 2022 och innebar en del ändringar av benämningar på inriktningar, insatser och
orsaker. Nytt är också att det finns tre huvudsakliga skäl till dröjsmål med verkställan vilka utgår
från var skälet finns; hos kommunen, hos annan eller hos den enskilde. Under respektive
huvudsakligt skäl väljs sedan orsak.

Kvartal 1, 2022, rapporterades 59 individärenden till IVO. 26 av besluten avser män och 33 beslut
kvinnor. 18 av besluten är äldre än 1 år. Av de 59 inrapporterade besluten rapporterades 16 beslut
som verkställda, 7 beslut som avslutade utan verkställan och 36 beslut som ej verkställda. I de 36
ej verkställda besluten fanns det i 7 beslut  annat skäl till dröjsmål med verkställan och i 5 beslut har
personerna blivit  erbjudna plats men har ännu inte svarat. I resterande 20 ej verkställda beslut har
personerna  tackat nej till erbjuden plats.

En statistikrapport har sammanställts till Kommunrevisionen över de individrapporter som anmälts
till IVO. Samma rapport redovisas till Kommunfullmäktige.

Juridisk bedömning

Enligt 28 f § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och 16 kap 6 f §
socialtjänstlagen (SoL) ska nämnden kvartalsvis redovisa till tillsynsmyndigheten Inspektionen för
vård och omsorg (IVO) de gynnande beslut om insatser enligt 9 § LSS och bistånd enligt 4 kap. 1 §
SoL som inte har kunnat verkställas inom tre månader. Samtidigt rapporteras även de beslut från
förra redovisningstillfället som har blivit verkställda eller har avslutats av annan anledning. Även
avbrott i insats enligt LSS eller bistånd enligt SoL ska rapporteras i de fall insatsen eller biståndet
inte har återupptagits inom tre månader.

Enligt kap 16. 6 h § SoL och 28 § h LSS ska nämnden till fullmäktige lämna en statistikrapport över
hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap. 1§ och 9 § LSS som inte har verkställts
inom tre månader från dagen för respektive beslut och de beslut som inte har verkställts på nytt
inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. Nämnden ska vidare ange vilka typer
av bistånd och insatser dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för
respektive beslut. Statistikrapporteringen ska ske en gång per kvartal.

Förvaltningens bedömning är att nämnden har fullgjort sin rapporteringsskyldighet till IVO enligt
SoL och LSS avseende ej verkställda beslut och avbrott i verkställighet. En statistikrapport har
tagits fram och lämnas av nämnden till Kommunrevisionen och Kommunfullmäktige.

Förvaltningens bedömning

Bakgrund
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I förarbetet till införandet av rapporteringsskyldigheten i LSS, (prop. 2007/08:43) och i SoL (prop. 
2005/06:115) anges att rapporteringsskyldigheten syftar till att stärka rättssäkerheten för personer 
som beviljats bistånd eller insatser enligt nämnda lagar och att förbättra förutsättningarna för en 
intern och extern uppföljning av beslutade insatser. Anledningen till att även revisorerna skulle ta 
del av rapporteringen var att de kommunala revisorerna skulle ges vidgade möjligheter att granska 
ärenden som avser myndighetsutövning mot enskild avseende hur socialnämnderna verkställer 
egna gynnande beslut.

Rapportering 
Sociala myndighetsnämnden ska rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL 
och insats enligt 9 § LSS som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och till Kommunrevisionen och Kommunfullmäktige. För 
varje beslut ska nämnden ange tidpunkt för beslutet, typ av bistånd eller insats som beviljats samt 
skäl för dröjsmålet. Även avbrott i verkställighet av insats enligt LSS eller bistånd enligt SoL ska 
rapporteras i de fall där insatsen eller biståndet inte har återupptagits inom tre månader. 
Rapporteringen till IVO gäller för ett kvartal bakåt i tiden. Rapporteringsskyldigheten gäller till dess 
att beslutet har verkställts eller avslutats av annan anledning. En annan anledning kan vara att en 
person återtar sin ansökan eller att behovet inte längre kvarstår. Ett beslut räknas som verkställt 
fram till dess då brukaren får tillgång till insatsen. Om en person tackar nej till ett erbjudande 
kvarstår i regel rapporteringsskyldigheten då beslutet inte är att betrakta som verkställt.

Rapporteringen sker via e-tjänst på IVO:s webbsida. Ny version av e-tjänsten började gälla 1 april 
2022 och innebar en del förändringar kring benämningar. Nytt är också att det finns tre 
huvudsakliga skäl till dröjsmål med verkställan vilka utgår från var skälet finns 1) hos kommunen, 2) 
utanför kommunen och 3) hos den enskilde). Under respektive huvudsakligt skäl finns sedan flera 
orsaker. Endast ett huvudsakligt skäl och en orsak kan anges vid varje rapporteringstillfälle. 

Yttranden till IVO 
Om kommunen inte har verkställt ett beslut inom skälig tid får kommunen möjlighet att yttra sig. IVO 
granskar vad som har gjorts för att verkställa beslutet, om den enskilde tackat nej till ett godtagbart 
erbjudande samt om det finns andra omständigheter som kan påverka verkställigheten av ärendet. 
Informationen som IVO använder för att bedöma om den enskilde har fått vänta oskäligt länge på 
sin insats är skälen till dröjsmålet, vad dröjsmålet innebär för den enskilde personen, hur 
kommunen har arbetat med att verkställa beslutet, vilka eventuella insatser som kommunen erbjudit 
under väntetiden, hur kommunen planerar för att den aktuella insatsen verkställs inom skälig tid och 
kommunens beräknade kostnader för den beviljade insatsen.

Särskild avgift om beslut inte verkställs inom skälig tid 
Den kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller ett bistånd eller beviljad insats kan åläggas att 
betala en särskild avgift enligt 16 kap. 6 § SoL eller 28 § LSS. Om IVO bedömer att den enskilde 
har fått vänta oskäligt länge på att kommunen verkställt ett beslut kan IVO ansöka om utdömande 
av särskild avgift hos Förvaltningsrätten. Avgiften som kommunen kan få betala är som lägst 10 
000 kr och som högst 1 miljon kr. Den särskilda avgiften är beroende av hur lång tid ärendet ej har 
kunnat verkställas och hur allvarligt det bedöms vara. Omständigheter som kan påverka avgiftens 
storlek är exempelvis om andra tillfälliga insatser satts in för att kompensera den fördröjda insatsen 
och hur kommunen påverkas ekonomiskt genom att inte verkställa insatsen. Avgiften tillfaller 
staten.

Rapportering kvartal 1, 2022
För kvartal 1 rapporterades 59 individärenden till IVO. 26 av besluten avser män och 33 beslut 
kvinnor. 18 av besluten är äldre än ett år. Av de 59 inrapporterade besluten redovisades 16 beslut 
som verkställda, sju beslut som avslutade utan verkställan och 36 beslut som ej verkställda. Det 
huvudsakliga skälet till dröjsmål fanns i de 36 ej verkställda besluten enligt följande: hos kommunen 
i fyra beslut, hos annan i två beslut och hos den enskilde i 30 beslut. Angivna orsaker i de 36 
besluten var i 7 beslut annat skäl till dröjsmål varav 5 beslut i vilka personerna blivit erbjudna plats 
men ännu ej har svarat. I resterande 20 ej verkställda beslut har personerna tackat nej till erbjuden 
plats. Anledning till att personer tackat nej har bland annat varit att de eller anhöriga har varit 
tveksamma till insatsen eller till den erbjudna lägenheten. 
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Fördelning av ej verkställda beslut per område:

Inom LSS funktionshinder, omsorg om personer med funktionsnedsättning finns sju ej 
verkställda beslut, varav orsak för dröjsmål i annat skäl i fyra beslut, förhandsbesked för daglig 
verksamhet där personer ännu inte flyttat till Kungälv i två beslut, ett beslut för boende barn och 
ungdom där boendet är kombinerat med utbildning som ej startat och slutligen ett beslut för 
korttidsboende i vilket anpassningar har tagit tid och det skett förändringar som påverkat 
verkställigheten. I två beslut för bostad vuxen har personerna blivit erbjudna plats men har ännu 
inte svarat och i ett beslut saknas plats i form av lämplig lägenhet utifrån individens behov. 

Inom SoL Funktionshinder, omsorg om personer med funktionsnedsättning (4 kap. 1 § SoL) 
finns ett ej verkställt beslut avseende socialpsykiatri, boende, varav orsak för dröjsmål är att det 
saknas plats i form av lämplig lägenhet utifrån behov.

Inom SoL IFO, individ – och familjeomsorg (4 kap. 1 § SoL) finns två ej verkställda avseende 
socialt boende, varav orsak för dröjsmål är att det saknas plats i form av lämpliga lägenheter.

Inom SoL ÄO, Äldreomsorg (4 kap. 1 § SoL) finns 26 ej verkställda beslut, varav orsak för 
dröjsmål i 20 beslut om särskilt boende var att personerna tackat nej då de har varit tveksamma till 
insatsen eller till den erbjudna lägenheten, i tre beslut om särskilt boende har plats erbjudits och 
person har ännu ej svarat, i tre beslut med annat skäl avseende ett beslut om dagverksamhet och 
ett beslut om hemtjänst där hinder för verkställan finns utifrån hälsotillstånd samt ett beslut om 
särskilt boende där det finns specifika önskemål från den enskilde. 

Statistikrapporten har reviderats för att överensstämma med utformningen av rapporteringen till 
IVO. Förvaltningen bedömer att statistikrapporten (se bilaga 1) utgör ett underlag för planering och 
granskning.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Ärendet berör det strategiska målet trygg omsorg med valmöjligheter genom hela livet. Ett 
resultatmål kopplat till det strategiska målet är full behovstäckning inom äldreomsorgen. Tolkningen 
av resultatmålet handlar om att skapa kostnadseffektiva förutsättningar för olika former av boenden 
och utveckla den långsiktiga planeringen så att utbudet och behoven kan matchas i enlighet med 
lagen.

Förvaltningen kommer att använda statistikrapporten som en del av underlaget för planering av 
olika former av boenden och till den långsiktiga planeringen. 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Ärendet berör mål 3 hälsa och välbefinnande där god hälsa är en grundläggande förutsättning för 
människors möjlighet att nå sin fulla potential och bidra till samhällets utveckling. 

Ärendet berör mål 10 minskad ojämlikhet. Staten har huvudansvar för att främja jämlikhet i 
samhället eftersom ojämlikhet har sin grund i strukturella förhållanden. Ett jämlikt samhälle bygger 
på principen om allas lika rättigheter oberoende av kön, sexuell läggning, etnicitet, religion eller 
trosuppfattning, funktionsvariation och härkomst, som grund för en rättvis fördelning av resurser 
och såväl ekonomiskt som politiskt inflytande i samhället. 

Ärendet berör mål 11 hållbara städer och samhällen och rättighetsperspektivet utifrån rätten till 
bostad uttryckt i grundlag (Regeringsformen 1 kap. 2§). 

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Rapporteringen av ej verkställda beslut till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är lagstyrd och 
utförs i enlighet med gällande lagstiftning och de instruktioner som IVO meddelar.
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I Bostadsförsörjningsprogram Kungälvs kommun 2020–2022 ingår riktlinjer för bostadsbyggande 
2020–2022. Programmet utgör underlag för planering och genomförande av nya bostäder och 
programmet påverkar därmed bland annat kommunens befolkningsprognos samt lokalbehovs-, 
investerings-, och produktionsplan. Programmet har en relation till program för Social hållbarhet. 

I policy Äldres boende – hållbar bostadsförsörjning finns riktlinjer för att öka kunskapen och 
förändra attityder kring äldres boende, möjliggör byggandet av ändamålsenliga bostäder och att få 
äldre att flytta till bostäder för ett gott självständigt liv. Policyn avgränsas till bostäder för seniorer på 
den ordinarie bostadsmarknaden och berör inte särskilda boendeformer för service och omvårdnad 
för äldre människor. 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
För att få rätt till bistånd enligt SoL krävs att den som söker inte själv kan tillgodose sina behov eller 
få dem tillgodosedda på annat sätt. I SoL finns inga begränsningar avseende vad en person kan 
ansöka om för typ av bistånd. Det som avgör om biståndet ska beviljas är den enskildes behov. 
Utöver stöd i den dagliga livsföringen kan en person behöva olika typer av stöd utifrån exempelvis 
missbruk, ekonomi eller våld. Genom biståndet tillförsäkras den enskilde en skälig levnadsnivå och 
får det stöd som behövs för att stärka den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv. Syftet 
med LSS och insatserna är att de personer som omfattas av lagen ska uppnå jämlikhet i 
levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Personerna ska få det stöd och hjälp de behöver i 
sitt dagliga liv och även kunna påverka vilket stöd och service som de får.

Förvaltningens bedömning är att utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv så ska beslut om 
insats eller bistånd verkställas inom skälig tid. I de fall det finns brist på resurser ska den enskildes 
behov tillgodoses på annat sätt vilket förvaltningen bedömer har skett. 
 

Ekonomisk bedömning
Sociala myndighetsnämnden har under kvartal 1, 2022 inte lämnat några yttranden avseende 
individrapporter till IVO. Nämnden har inte heller några pågående ärenden avseende utdömande 
av särskild avgift hos Förvaltningsrätten.

Förslag till Kommunfullmäktige
Statistikrapport ”Ej verkställda beslut för kvartal 1, 2022”, antecknas till protokollet. 

Lena Arnfelt Peter Almgren
Sektorchef Trygghet och stöd Verksamhetschef Myndighet

Expedieras till: Kommunrevisionen
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Sid 1 (3)
Datum: 2022-09-15

Bilaga 1

Sid 1 (3)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-09-15

Statistikrapport – ej verkställda beslut kvartal 1, 2022
Enligt 16 kap. 6 f § SoL och 28 f § LSS är nämnden skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och till Kommunrevisorerna
de gynnande nämndbeslut som inte har verkställts inom tre månader från dag för beslut. Nämnden är också skyldig att till IVO och
Kommunrevisorerna rapportera de gynnande nämndbeslut som ej har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten
avbröts. Nämnden ska vidare enligt 16 kap. 6 h§ SoL och 28 h§ lämna en statistikrapport till fullmäktige över hur många av nämndens gynnande
beslut enligt SoL och LSS som inte har verkställts inom tre månader.

Rapportering till IVO ska ske en gång per kvartal. IVO fastställer inrapporteringsperioder för varje år. Statistikrapporten avser
inrapporteringsperiod: 1 april – 30 april, 2022.

Bistånd/insats Verkställda
beslut

Avslutade utan
verkställan

Avbrott i
verkställighet

Ej
verkställda
beslut

Summa
Individ-
rapporter

Ärenden
äldre än 1
år*

Man Kvinna

LSS Funktionshinder, omsorg om personer med funktionsnedsättning

Korttidsvistelse i form
av korttidshem, 9 § 6
LSS

0 0 0 1 1 0 1 0

Boende barn och
ungdomar, 9 § 8 LSS

0 0 0 1 1 0 1 0

Bostad vuxna, 9 § 9
LSS

1 0 0 3 4 2 3 1
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Sid 2 (3)
Datum: 2022-09-15

Bilaga 1

Sid 2 (3)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-09-15Daglig verksamhet, 9

§ 10 LSS
0 0 0 2 2 1 1 1

SoL Funktionshinder, omsorg om personer med funktionsnedsättning (4 kap. 1 § SoL)

Socialpsykiatri,
boende

0 0 0 1 1 1 1 0

SoL IFO, individ – och familjeomsorg (4 kap. 1 § SoL)

Missbruks- och
beroendevård, bostad

0 2 0 0 2 1 1 1

Socialt boende 2 1 0 2 5 3 2 3

SoL ÄO, Äldreomsorg (4 kap. 1 § SoL)

Hemtjänst 0 0 0 1 1 0 1 0

Dagverksamhet 0 0 0 1 1 0 1 0

Särskilt boende 13 4 0 24 41 10 14 27

Summering
Verkställda

beslut

Avslutade utan

verkställan

Avbrott i

verkställighet

Ej verkställda

beslut

Summa

individrapport

er

Ärenden äldre

än 1 år*
Man Kvinna

Totalt 16 7 0 36 59 18 26 33

* Gynnande beslut som ej verkställts efter två år rapporteras ej.
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Sid 3 (3)
Datum: 2022-09-15

Bilaga 1

Sid 3 (3)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-09-15Kommentarer:

LSS funktionshinder, omsorg om personer med funktionsnedsättning
Antal ej verkställda beslut: 7 beslut, varav orsak för dröjsmål:
- 4 beslut med  annat skäl varav:  2 beslut daglig verksamhet där beslut är förhandsbesked för personer som ännu inte flyttat till Kungälv, 1

beslut för boende barn och ungdom där boendet är kombinerat med utbildning som ej startat samt 1 beslut för korttidsboende i vilket
anpassningar har tagit tid och det skett förändringar.

- 2 beslut för bostad vuxen där  plats erbjudits och person ännu inte svarat.
- 1 beslut där det  saknas plats  i form av lämplig lägenhet utifrån behov.

SoL Funktionshinder, omsorg om personer med funktionsnedsättning (4 kap. 1 § SoL)
Antal ej verkställda beslut: 1 avseende socialpsykiatri, boende, varav orsak för dröjsmål:
-  saknas plats i form av lämplig lägenhet utifrån behov.

SoL IFO, individ – och familjeomsorg (4 kap. 1 § SoL)
Antal ej verkställda beslut: 2 beslut avseende socialt boende, varav orsak för dröjsmål:
-  saknas plats  i form av lämpliga lägenheter utifrån behov.

SoL ÄO, Äldreomsorg (4 kap. 1 § SoL)
Antal ej verkställda beslut: 26, varav orsak för dröjsmål:
- 20 beslut om särskilt boende där personerna tackat nej.
- 3 beslut om särskilt boende där  plats erbjudits och person ännu inte svarat.
- 3 beslut med  annat skäl varav 1 beslut för dagverksamhet och 1 beslut för hemtjänst där hinder för verkställan finns utifrån hälsotillstånd

samt 1 beslut om särskilt boende där det finns specifika önskemål från den enskilde.

Sammantaget rapporterades 59 individrapporter till IVO. Av 59 beslut var 16 beslut verkställda, 7 beslut avslutade utan verkställan och 36 beslut
ej verkställda. I de 36 ej verkställda besluten fanns det i 7 beslut  annat skäl till dröjsmål med verkställan och i 5 beslut har personerna blivit
erbjudna plats men har ännu inte svarat. I resterande 20 beslut har personerna  tackat nej till erbjuden plats. 26 av besluten avser män och 33 av
besluten kvinnor. Det finns 18 beslut som är äldre än 1 år.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-05-25
Sida 30 (43)

SOCIALA MYNDIGHETSNÄMNDEN Justeras sign

§ 343/2022

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 1, 2022 (Dnr SMN2022/0034)
Sammanfattning
Enligt socialtjänstlagen, SoL, och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, 
ska Sociala myndighetsnämnden varje kvartal redovisa till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) de gynnande beslut om insats eller bistånd som inte har kunnat verkställas inom tre 
månader från dagen för beslutet. Rapporteringen omfattar även avbrott i verkställighet om 
avbrottet är längre än tre månader. Rapporteringen sker via e-tjänst på IVO:s webbsida. Ny 
version av e-tjänsten började gälla den 1 april 2022 och innebar en del ändringar av 
benämningar på inriktningar, insatser och orsaker. Nytt är också att det finns tre 
huvudsakliga skäl till dröjsmål med verkställan vilka utgår från var skälet finns; hos 
kommunen, hos annan eller hos den enskilde. Under respektive huvudsakligt skäl väljs sedan 
orsak. 

Kvartal 1, 2022, rapporterades 59 individärenden till IVO. 26 av besluten avser män och 33 
beslut kvinnor. 18 av besluten är äldre än 1 år. Av de 59 inrapporterade besluten 
rapporterades 16 beslut som verkställda, 7 beslut som avslutade utan verkställan och 36 
beslut som ej verkställda. I de 36 ej verkställda besluten fanns det i 7 beslut annat skäl till 
dröjsmål med verkställan och i 5 beslut har personerna blivit erbjudna plats men har ännu 
inte svarat. I resterande 20 ej verkställda beslut har personerna tackat nej till erbjuden plats. 

En statistikrapport har sammanställts till Kommunrevisionen över de individrapporter som 
anmälts till IVO. Samma rapport redovisas till Kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 1, 2022
Bilaga Statistikrapport kvartal 1 2022

Förslag till Kommunfullmäktige

Statistikrapport ”Ej verkställda beslut för kvartal 1, 2022”, antecknas till 
protokollet. 

__________

Expedieras till: 

Kommunrevisionen
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-09-07
Sida 11 (18)

UTSKOTTET FÖR TRYGGHET OCH 
STÖD

Justeras sign

§ 70/2022

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 1, 2022 (Dnr KS2022/0220)
Sammanfattning
Enligt socialtjänstlagen, SoL, och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, 
ska Sociala myndighetsnämnden varje kvartal redovisa till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) de gynnande beslut om insats eller bistånd som inte har kunnat verkställas inom tre 
månader från dagen för beslutet. Rapporteringen omfattar även avbrott i verkställighet om 
avbrottet är längre än tre månader. Rapporteringen sker via e-tjänst på IVO:s webbsida. Ny 
version av e-tjänsten började gälla den 1 april 2022 och innebar en del ändringar av 
benämningar på inriktningar, insatser och orsaker. Nytt är också att det finns tre 
huvudsakliga skäl till dröjsmål med verkställan vilka utgår från var skälet finns; hos 
kommunen, hos annan eller hos den enskilde. Under respektive huvudsakligt skäl väljs sedan 
orsak. 

Kvartal 1, 2022, rapporterades 59 individärenden till IVO. 26 av besluten avser män och 33 
beslut kvinnor. 18 av besluten är äldre än 1 år. Av de 59 inrapporterade besluten 
rapporterades 16 beslut som verkställda, 7 beslut som avslutade utan verkställan och 36 
beslut som ej verkställda. I de 36 ej verkställda besluten fanns det i 7 beslut annat skäl till 
dröjsmål med verkställan och i 5 beslut har personerna blivit erbjudna plats men har ännu 
inte svarat. I resterande 20 ej verkställda beslut har personerna tackat nej till erbjuden plats. 

En statistikrapport har sammanställts till Kommunrevisionen över de individrapporter som 
anmälts till IVO. Samma rapport redovisas till Kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse- Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 1, 2022 
Bilaga Statistikrapport kvartal 1 2022
Bilaga Protokollsutdrag- Rapportering av verkställda beslut kvartal 1, 2022- Sociala 
myndighetsnämnden

Förslag till Kommunfullmäktige

                Statistikrapport ”Ej verkställda beslut för kvartal 1, 2022”, antecknas till 
protokollet.

__________

Expedieras till Kommunrevisionen

För kännedom till
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Bilaga till ej verkställda beslut

Sid 1 (1)
Datum: 2022-09-15

Sid 1 (1)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-09-15

Utdrag ur Lokalförsörjningsplan
Planering för utbyggnation av bostad med särskild service enligt
LSS

År Område LSS Grupp Antal platser
2024 Kungälv/Ytterby-området

(Nordtag)
För målgruppen i
behov av
gruppbostad

Gruppbostad 6 platser. Blir ej
ren volymökning pga.
omflyttning från bostäder med
dålig tillgänglighet för personer
med stora omvårdnadsbehov.
(Omflyttning ger lediga platser
på befintliga gruppboenden)

2025 Kungälv-Ytterbyområdet För målgruppen i
behov av
servicebostad

Servicebostad om 10 platser.

2025 Kungälv/Ytterbyområdet För målgruppen i
behov av
servicebostad

Servicebostad 10
platser. Verkställa ur kön och
omflyttning av befintliga.
(Behov finns att ersätta ett
antal servicebostäder som
pga. myndighetskrav brand-
klassning BBR 5b behöver
fasas ut.)

2026 Kungälv-Ytterbyområdet För målgruppen i
behov av
servicebostad

Servicebostad 10
platser. Verkställa ur kön och
omflyttning av befintliga.
(Behov finns att ersätta ett
antal servicebostäder som
pga. myndighetskrav brand-
klassning BBR 5b behöver
fasas ut.)

2026 Kungälv För målgruppen i
behov av
gruppbostad

Gruppbostad 6 platser, behov
finns att bygga för personer
med stora omvårdnadsbehov.

2026 Kungälv För målgruppen i
behov av
gruppbostad

Gruppbostad 6 platser
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-09-07
Sida 11 (18)

UTSKOTTET FÖR TRYGGHET OCH 
STÖD

Justeras sign

§ 70/2022

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 1, 2022 (Dnr KS2022/0220)
Sammanfattning
Enligt socialtjänstlagen, SoL, och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, 
ska Sociala myndighetsnämnden varje kvartal redovisa till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) de gynnande beslut om insats eller bistånd som inte har kunnat verkställas inom tre 
månader från dagen för beslutet. Rapporteringen omfattar även avbrott i verkställighet om 
avbrottet är längre än tre månader. Rapporteringen sker via e-tjänst på IVO:s webbsida. Ny 
version av e-tjänsten började gälla den 1 april 2022 och innebar en del ändringar av 
benämningar på inriktningar, insatser och orsaker. Nytt är också att det finns tre 
huvudsakliga skäl till dröjsmål med verkställan vilka utgår från var skälet finns; hos 
kommunen, hos annan eller hos den enskilde. Under respektive huvudsakligt skäl väljs sedan 
orsak. 

Kvartal 1, 2022, rapporterades 59 individärenden till IVO. 26 av besluten avser män och 33 
beslut kvinnor. 18 av besluten är äldre än 1 år. Av de 59 inrapporterade besluten 
rapporterades 16 beslut som verkställda, 7 beslut som avslutade utan verkställan och 36 
beslut som ej verkställda. I de 36 ej verkställda besluten fanns det i 7 beslut annat skäl till 
dröjsmål med verkställan och i 5 beslut har personerna blivit erbjudna plats men har ännu 
inte svarat. I resterande 20 ej verkställda beslut har personerna tackat nej till erbjuden plats. 

En statistikrapport har sammanställts till Kommunrevisionen över de individrapporter som 
anmälts till IVO. Samma rapport redovisas till Kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse- Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 1, 2022 
Bilaga Statistikrapport kvartal 1 2022
Bilaga Protokollsutdrag- Rapportering av verkställda beslut kvartal 1, 2022- Sociala 
myndighetsnämnden

Förslag till Kommunfullmäktige

                Statistikrapport ”Ej verkställda beslut för kvartal 1, 2022”, antecknas till 
protokollet.

__________

Expedieras till Kommunrevisionen

För kännedom till
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Sid 1 (2)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-09-05

Handläggarens namn
Stefan Bohlin

2022-08-22

Upprättande av verksamhetsområde för övertagande av Lycke-
Kroken VA-samfällighetsförening (Dnr KS2022/0751-1)

Sammanfattning

Enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen) ska kommunen inrätta
verksamhetsområden när behov av vattenleverans och omhändertagande av spillvatten finns.
Kommunen har fått in en begäran om övertagande av Lycke-Krokens va-samfällighets ledningsnät
och bedömer att det är rimligt att gå föreningen till mötes och kommer upprätta ett övertagandeavtal
som båda parter skall godkänna. Ett godkänt övertagandeavtal innebär att kommunen med stöd av
vattentjänstlagen åtar sig ansvaret för tillhandahållande av vattentjänsterna vatten och spillvatten
för 53 fastigheter. I enlighet med vattentjänstlagen ska det klart framgå vilka fastigheter som
innefattas i kommunens verksamhetsområde för VA samt vilka vattentjänster som avses. De
fastigheter som föreslås ingå i kommunalt VA-verksamhetsområde framgår av bifogad karta i bilaga
1. I bilaga 2 listas de fastigheter som föreslås ingå i verksamhetsområdet tillsammans med
vattentjänster för respektive fastighet

Juridisk bedömning

Enligt vattentjänstlagen ska kommunen inrätta verksamhetsområde när behov av vattenleverans
och omhändertagande av spillvatten finns. Upprättande av verksamhetsområde och utbyggnad av
kommunalt VA följer vattentjänstlagens syfte. Kommunen är huvudman för vattentjänster inom
verksamhetsområdet.

Förvaltningens bedömning

Lycke-Krokens va-samfällighet har skriftligt ansökt om ett kommunalt övertagande av privata vatten
och spillvattenledningar enligt ansökan i Dnr KS2020/0639. De fastigheter som ingår framgår av
karta bilaga 1, samt fastighetsförteckningar i bilaga 2.

Enligt vattentjänstlagen ska kommunen inrätta verksamhetsområden när behov av vattenleverans
och omhändertagande av spillvatten finns. Då föreningen visar ett positivt majoritetsbeslut bedömer
Kommunen att behov föreligger för aktuellt område.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål

Genom att upprätta verksamhetsområde och förse fastigheter med vattentjänster genom en allmän
VA-anläggning skapas goda möjligheter för bebyggelseutvecklingen i kommunen, vilket följer
kommunens mål om samordning av infrastruktur och byggnation.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030

Beslut om verksamhetsområde går i linje med nationella riktlinjer och globala mål om att alla ska ha
tillgång till rent vatten och grundläggande sanitet för god hälsa och hygien. Tillgång på rent
dricksvatten och omhändertagande av spill- och dagvatten säkerställs för fastigheter som ansluts till
den allmänna VA-anläggningen. För att kunna fullfölja Agenda 2030 och de globala målen 3 (hälsa
och välbefinnande), 6 (rent vatten och sanitet), 9 (motståndskraftig infrastruktur), 11
(motståndskraftigt och hållbart samhälle) och 14 (nyttja hav och de marina resurserna på ett
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hållbart sätt och uppnå hållbar utveckling) krävs att VA-kollektivet är rustat att möta de önskemål 
och krav som ställs på den kommunala VA-hanteringen.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Kommunens gällande VA-utbyggnadsplan, Dnr KS2019/2053 ligger till grund för utbyggnad av den 
allmänna VA-anläggningen och anslutning av fastigheter i behov av kommunala vattentjänster.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
En kommunal vatten- och spillvattenanslutning säkerställer att både medborgare och brukare får 
tillgång till en hälsomässigt säker vatten- och spillvattenanläggning samt distribution genom 
densamma.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Beslutet påverkar inte arbetsbelastning eller arbetsmiljö.

Ekonomisk bedömning
VA-utbyggnaden är taxefinansierad. Anläggningsavgifter är reglerade sedan tidigare och avgifter 
för brukning av den kommunala VA-anläggningen kommer därmed att tas ut för respektive fastighet 
i enlighet med vid var tid gällande VA-taxa.

Förslag till kommunstyrelsen
1. Verksamhetsområde för vattentjänsterna vatten och spillvatten upprättas, i enlighet med 
vattentjänstlagen för fastigheter angivna i bilaga 2

Anders Holm Rebecka Stomvall Gill
Sektorchef  samhälle och utveckling   Enhetschef VA-Teknik

Expedieras till: Samhälle och utveckling, Rebecka Stomvall Gill

För kännedom till: Samhälle och utveckling Stefan Bohlin, Elisabeth Wegén
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2022-05-02

KUNGÄLVS KOMMUN
SAMHÄLLE OCH UTVECKLING
VA-TEKNIK

Enligt KF:s beslut Kartans datum

Skala

VERKSAMHETSOMRÅDE
VATTEN, DAG- OCH SPILLVATTEN
TJUVKIL

Ritn. nr

9

.

1:6 000 (A3)

Veksamhetsområde med vatten. dag- och spillvaten

Veksamhetsområde med vatten och spillvatten

Verksamhetsområde med dagvatten

Verksamhetsområde med spillvatten

Verksamhetsområde med dagvatten
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VATTEN & SPILLVATTEN

Lycke-Kroken

Trakt Fbet NR Adress 

Adress-

Plats

Kommun

del 

Hel/Del 

av

På grund 

av

LYCKE-KROKEN 1:7 KROKENS VÄG 10 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:11 KROKENS VÄG 26 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:12 KROKENS VÄG 24 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:14 KROKENS VÄG 33 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:16 KROKENS VÄG 31 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:17 KROKENS VÄG 3 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:18 KROKENS VÄG 5 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:19 KROKENS VÄG 7 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:20 KROKENS VÄG 9 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:21 KROKENS VÄG 11 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:22 KROKENS VÄG 13 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:23 KROKENS VÄG 15 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:24 KROKENS VÄG 17 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:25 KROKENS VÄG 19 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:26 KROKENS VÄG 14 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:29 KROKENS VÄG 25 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:30 KROKENS VÄG 27 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:31 KROKENS VÄG 28 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:32 KROKENS VÄG 30 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:33 KROKENS VÄG 32 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:34 KROKENS VÄG 34 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:35 KROKENS VÄG 36 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:36 KROKENS VÄG 38 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:37 KROKENS VÄG 40 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:53 KROKENS VÄG 18 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:54 KROKENS VÄG 29 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:55 KROKENS VÄG 18A LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:56 KROKENS VÄG 16 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:57 KROKENS VÄG 12 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:62 KROKENS VÄG 4 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:63 KROKENS VÄG 6 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:64 KROKENS VÄG 8 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:65 TJUVKIL 800 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:74 KROKENS VÄG 1 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:83 KROKENS VÄG 37 LYCKE X

LYCKE-KROKEN 1:84 KROKENS VÄG 35 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:85 KROKENS VÄG 26C LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:86 KROKENS VÄG 20 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:87 KROKENS VÄG 22 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:88 KROKENS VÄG 26B LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:89 TJUVKIL 810,812 LYCKE X

LYCKE-KROKEN 1:90 KROKENS VÄG 23 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:92 KROKENS VÄG 21 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:93 TJUVKIL 792 LYCKE
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LYCKE-KROKEN 1:94 KROKENS VÄG 26A LYCKE

LYCKE-KROKEN 3:1 KROKENS VÄG 26D LYCKE

LYCKE-KROKEN 4:1 TJUVKIL 790 LYCKE

LYCKE-KROKEN 5:1 KROKENS VÄG 26 LYCKE

TJUVKIL 3:49 KROKENS VÄG 26E LYCKE

TJUVKIL 33:1 KROKENS VÄG 26F LYCKE

TJUVKIL S:8 X

LYCKE-KROKEN 1:7 KROKENS VÄG 10 LYCKE X

LYCKE-KROKEN 1:52 X
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Diarienumme

r

KS2022/0751

KS2022/0751

KS2022/0751

KS2022/0751

KS2022/0751

KS2022/0751

KS2022/0751

KS2022/0751

KS2022/0751

KS2022/0751

KS2022/0751

KS2022/0751

KS2022/0751

KS2022/0751

KS2022/0751

KS2022/0751

KS2022/0751

KS2022/0751

KS2022/0751

KS2022/0751

KS2022/0751

KS2022/0751

KS2022/0751

KS2022/0751

KS2022/0751

KS2022/0751

KS2022/0751

KS2022/0751

KS2022/0751

KS2022/0751

KS2022/0751

KS2022/0751

KS2022/0751

KS2022/0751

KS2022/0751

KS2022/0751

KS2022/0751

KS2022/0751

KS2022/0751

KS2022/0751

KS2022/0751

KS2022/0751

KS2022/0751

KS2022/0751
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KS2022/0751

KS2022/0751

KS2022/0751

KS2022/0751

KS2022/0751

KS2022/0751

KS2022/0751 vägar o extramark

KS2022/0751 vägar o extramark

KS2022/0751 vägar o extramark
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-09-06
Sida 9 (17)

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING

Justeras sign

§ 92/2022

Upprättande av verksamhetsområde för övertagande av Lycke-Kroken 
VA-samfällighetsförening (Dnr KS2022/0751)
Sammanfattning

Enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen) ska kommunen inrätta 
verksamhetsområden när behov av vattenleverans och omhändertagande av spillvatten finns. 
Kommunen har fått in en begäran om övertagande av Lycke-Krokens va-samfällighets 
ledningsnät och bedömer att det är rimligt att gå föreningen till mötes och kommer upprätta 
ett övertagandeavtal som båda parter skall godkänna. Ett godkänt övertagandeavtal innebär 
att kommunen med stöd av vattentjänstlagen åtar sig ansvaret för tillhandahållande av 
vattentjänsterna vatten och spillvatten för 53 fastigheter. I enlighet med vattentjänstlagen ska 
det klart framgå vilka fastigheter som innefattas i kommunens verksamhetsområde för VA 
samt vilka vattentjänster som avses. De fastigheter som föreslås ingå i kommunalt VA-
verksamhetsområde framgår av bifogad karta i bilaga 1. I bilaga 2 listas de fastigheter som 
föreslås ingå i verksamhetsområdet tillsammans med vattentjänster för respektive fastighet

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Upprättande av verksamhetsområde för övertagande av Lycke-Kroken VA-
samfällighetsförening
Bilaga Bilaga 1 Verksamhetsområde_A3 Lycke-Kroken
Bilaga Bilaga 2 Lycke-Kroken

Förslag till kommunstyrelsen
1. Verksamhetsområde för vattentjänsterna vatten och spillvatten upprättas, i 
enlighet med vattentjänstlagen för fastigheter angivna i bilaga 2

__________

Expedieras till: Samhälle och utveckling, Rebecka Stomvall Gill

För kännedom till: Samhälle och utveckling Stefan Bohlin, Elisabeth Wegén
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UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING

Justeras sign

§ 92/2022

Upprättande av verksamhetsområde för övertagande av Lycke-Kroken 
VA-samfällighetsförening (Dnr KS2022/0751)
Sammanfattning

Enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen) ska kommunen inrätta 
verksamhetsområden när behov av vattenleverans och omhändertagande av spillvatten finns. 
Kommunen har fått in en begäran om övertagande av Lycke-Krokens va-samfällighets 
ledningsnät och bedömer att det är rimligt att gå föreningen till mötes och kommer upprätta 
ett övertagandeavtal som båda parter skall godkänna. Ett godkänt övertagandeavtal innebär 
att kommunen med stöd av vattentjänstlagen åtar sig ansvaret för tillhandahållande av 
vattentjänsterna vatten och spillvatten för 53 fastigheter. I enlighet med vattentjänstlagen ska 
det klart framgå vilka fastigheter som innefattas i kommunens verksamhetsområde för VA 
samt vilka vattentjänster som avses. De fastigheter som föreslås ingå i kommunalt VA-
verksamhetsområde framgår av bifogad karta i bilaga 1. I bilaga 2 listas de fastigheter som 
föreslås ingå i verksamhetsområdet tillsammans med vattentjänster för respektive fastighet

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Upprättande av verksamhetsområde för övertagande av Lycke-Kroken VA-
samfällighetsförening
Bilaga Bilaga 1 Verksamhetsområde_A3 Lycke-Kroken
Bilaga Bilaga 2 Lycke-Kroken

Förslag till kommunstyrelsen
1. Verksamhetsområde för vattentjänsterna vatten och spillvatten upprättas, i 
enlighet med vattentjänstlagen för fastigheter angivna i bilaga 2

__________

Expedieras till: Samhälle och utveckling, Rebecka Stomvall Gill

För kännedom till: Samhälle och utveckling Stefan Bohlin, Elisabeth Wegén
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Datum

5/30/2022

BEREDNINGEN FÖR 
BILDNING OCH LÄRANDE

ADRESS Stadshuset, 442 81 Kungälv
TELEFON 0303-23 80 00 vx
FAX 0303-238002
E-POST kommun@kungalv.se
HEMSIDA www.kungalv.se

Ärende:

Beredningsskrivelse – Policy för elevhälsan

Diarienummer:

KS2022/1027-1

Instans:

Beredningen för bildning och lärande

Beredningsskrivelse- Policy för elevhälsan

Beredningen för bildning och lärande har tagit fram denna Policy för elevhälsan för
Kungälvs kommunala grundskolor. Policy för elevhälsan är en del av arbetet med
beredningsuppdraget: Politisk inriktning om hur bästa möjliga
förutsättningar skapas för en kunskapsskola med hög måluppfyllelse.

I Kungälvs kommun strävar vi efter att alla barn och elever ska få möjlighet att lyckas i skolan. 
Att få likvärdiga möjligheter från början är viktigt och ett väl fungerande arbete inom 
elevhälsan är nödvändigt för att alla elever skall få goda förutsättningar för det livslånga 
lärandet.  
All personal som arbetar på skola har ett gemensamt uppdrag att främja elevers hälsa. Det 
innebär bland annat att de skall delta i att skapa lärandemiljöer för varje elev. Strävan ska vara 
att skapa en levande social gemenskap som ger trygghet och lust att lära. Relationer och 
samspel är centralt för att uppfylla målen. Elevhälsa innebär att aktivt arbeta för att främja 
elevers fysiska och psykiska välbefinnande. Det finns ett flertal generella frisk- och riskfaktorer 
som främjar hälsa och förebygger ohälsa. Elevhälsa kan ske på flera nivåer, på individ-, grupp- 
och organisationsnivå. Det är skollagens målsättning att förflytta fokus från åtgärdande arbete 
på individnivå till främst hälsofrämjande och förebyggande arbete på grupp- och 
organisationsnivå.

För att nå visionen bör en satsning på utbildning av personal som arbetar med barn och elever 
ske kontinuerligt. Ett av uppdragen i budgetdirektivet till förvaltningen är att: “NPF-säkra en 
grundskola 2023”. Beredningen för bildning och lärande anser att olika insatser bör bejakas för 
att stegvis nå målet. Med en NPF-säkrad skola får alla elever möjlighet till rätt förutsättning för 
att utvecklas utefter sina möjligheter.

En vision beredningen Bildning och lärande har är att Kungälvs kommuns kommunala 
grundskolors elevhälsa har kunskap om HBTQ+. De i sin tur delger sin kunskap till samtlig 
personal på skolan. Dessutom har vi i kommunen ett aktivt arbete för att skapa en öppen och 
inkluderande verksamhet. Alla elever skall erbjudas kunskap om allas lika värde och betydelse 
om HBTQ+ och alla skolor skall sträva efter att ha en öppenhet i ämnet. 
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Datum

5/30/2022

Med denna policy ser vi att vi kvalitetssäkrar kommunens skolor och elevernas 
kunskapsinhämtning. En skola där alla får plats och hjälp med kunskapsinhämtning är en 
skola där alla elever lyckas. 

Beredningen för bildning och lärande föreslår att denna policy för elevhälsan ligger till grund 
för en ny elevhälsoplan i Kungälvs kommun.  

Förslag till Kommunfullmäktige
 Upprättad dokument: Policy för elevhälsan antas.

Beredningen för bildning och lärande

Expedieras till:  

För kännedom till:
Dennis Reinhold,
Matilda Skön,
Annie Alsterholm
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Policy för Kungälvs kommuns elevhälsa

Diarie-/ dokumentnummer: <KS201X/ …>
Beslut: <Datum-…Instans §…/ År>
Beredande politiskt organ: Beredningen för bildning och lärande
Ersätter tidigare beslut <Datum-…Instans §…/ År>
Giltighetstid: <Datum-...>
Dokumentansvarig: <Funktion>
Senast uppdaterad av: <Handläggare vid dokumentets upprättande>
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Inledning
Det går inte att bortse från att varje skola är unik och har olika förutsättningar. Det är en av 
orsakerna till att det inte finns ett sätt för hur elevhälsoarbetet skall genomföras. Dock är det 
av stor vikt att man som kommun ger de kommunala skolorna förutsättningar till ett mer 
salutogent arbetssätt.

En framgångsrik skolgång är en av de viktigaste skyddsfaktorerna i ett livsperspektiv. I 
skollagen (2010:800) som trädde i kraft i juli 2011 används begreppet samlad elevhälsa. 
Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. 
I elevhälsan ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator samt 
specialpedagogisk kompetens. I skolans lokala elevhälsa kan även studie- och yrkesvägledare 
ingå.

Forskning beskriver elevhälsoarbetet som dubbelriktat. Det innebär att barns och ungdomars 
fysiska och psykiska hälsa är viktiga faktorer i deras förutsättningar för ett bra lärande. Det 
betyder att när man lär sig så kan det bidra till hälsa och välbefinnande. 1 

Enligt folkhälsomyndigheten ökar den psykosociala ohälsan bland barn och unga. Det finns 
forskning som visar att när man i skolan lär barn och unga om riskfaktorer inom ohälsa är 
detta en start till bättre psykiskt mående. Dock visar samma forskning att om man inte 
fortlöpande intar kunskap i området avtar effekten2. 

All personal som arbetar på skola har ett gemensamt uppdrag att främja elevers hälsa. Det 
innebär bland annat att de skall delta i att skapa lärandemiljöer för varje elev. Strävan ska vara 
att skapa en levande social gemenskap som ger trygghet och lust att lära. Relationer och 
samspel är centralt för att uppfylla målen. Arbetssätt och organisation har ett inkluderande 
förhållningssätt där hela eleven är i fokus. Elevhälsa börjar i klassrummet. Elevhälsa innebär 
att aktivt arbeta för att främja elevers fysiska och psykiska välbefinnande. Det finns ett flertal 
generella frisk- och riskfaktorer som främjar hälsa och förebygger ohälsa. Elevhälsa kan ske 
på flera nivåer: på individ-, grupp- och organisationsnivå. Det är skollagens målsättning att 
förflytta fokus från åtgärdande arbete på individnivå till främst hälsofrämjande och 
förebyggande arbete på grupp- och organisationsnivå.

Syfte
Allt arbete som rör elevers hälsa, lärande och utveckling, på alla nivåer i vår organisation är 
elevhälsoarbete. Detta policydokument för Kungälvs kommuns elevhälsa är ett stöd för 
elevhälsoarbete i organisationen. Här beskriver vi våra visioner om den framtida elevhälsan i 
Kungälvs kommun. 

Syftet med policyn är att skapa en gemensam riktning för utvecklingen av elevhälsoarbetet i 
de kommunala skolorna i Kungälv. Policyn skall bidra till att öka likvärdigheten och kvalitén 

1 Skolverket 2019
2 folkhälsomyndigheten, 2021
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på elevhälsoarbete som gynnar alla elevers kunskapsinhämtning i Kungälvs kommunala 
skolor.

Beredningen för Bildning och lärande föreslår att denna policy för elevhälsan ligger till grund 
för en ny elevhälsoplan i Kungälvs kommun.  

Begreppsdefinition 
Begreppet skolor i policyn innefattar den kommunala grundsärskolan och de kommunala 
grundskolor som finns i Kungälvs kommun.  

Definition av begreppet likvärdighet innebär att alla elever skall ha tillgång till elevhälsa 
oavsett vilken kommunal skola eleven går på i Kungälvs kommun. Hur verksamheten skall 
utformas för att nå målet kan variera beroende på skolornas behov och förutsättningar. 

I Kungälvs kommuns skrift om policy för styrdokument står följande; En policy är en 
övergripande avsiktsförklaring, som vägleder och anger förhållningssätt samt vilka värden 
som ska beaktas 3. 

Begrepp inom elevhälsan
Den grundläggande faktorn inom det salutogena perspektivet är att utgå från individens 
möjligheter i stället för svårigheter. Fokus ligger på det som fungerar hos eleven när det gäller 
samspelet i den miljö som finns i skolan. Det salutogena perspektivet utgår från det som kan 
bli möjligt att uppnå. 

En tillgänglig och trygg skola för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) 
gynnar samtliga elever. NPF-säkrad skola innebär att eleven inte måste ha en diagnos för att 
få tillgång till olika hjälpmedel. En förutsättning för att en skola skall bli NPF-säkrad är att 
alla som arbetar på skolan får den kunskapen som behövs för att möta alla elever. 

Kunskap inom HBTQ+ innebär att alla elever får lika möjlighet och förutsättningar att uppnå 
en god hälsa. Enligt Socialstyrelsens definition är HBTQ+ är ett paraplybegrepp för 
homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter och 
intersexpersoner.4

Relation till andra styrdokument
Här beskrivs vilka olika styrdokument som policyn förhåller sig till.

Skollagen  
Skollagen 2 kap 25§ anges följande; 
För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta 
medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska 
främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål 
ska stödjas.

3 Policy för styrdokument Kungälv kommun
4 Socialstyrelsen, Hbtq+. 2021
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För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, 
skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan 
kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses.5

Skolverket 
Skolverket6 har skrivit om elevhälsans riktlinjer och mål. Där står bland annat att det är 
huvudmannen som avgör hur mycket personal som elevhälsan ska ha och vilken kompetens 
som behövs utifrån lokala behov och förutsättningar. Skolverket menar att tillgången till de 
olika professionerna kan variera men att det måste finnas tillgång till personal inom 
elevhälsan i den utsträckning som krävs för att skolan ska kunna ge eleverna de insatser de 
behöver. Personalen inom elevhälsan ska också ha den utbildning som krävs för att skolan 
ska kunna ge eleverna de insatser de behöver.

Kungälvs kommuns strategiska mål
Policy för Kungälv kommuns Elevhälsa tar hänsyn till kommunfullmäktiges strategiska mål 
inom utbildningsområdet som är:

 -Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande. Kommunen är som huvudman ansvarig för 
den kommunala utbildningen. Det politiska ansvaret innebär att skapa så goda 
förutsättningar som möjligt för det livslånga lärandet. Det handlar bland annat om elevhälsa, 
bra och välutbildade lärare och skolledare, IT, läromedel och lokaler med mera. Det handlar 
också om ledning och styrning av en omfattande organisation, att rätt beslut fattas på rätt 
nivå7.

Policy för elevhälsan i Kungälvs kommun är ett strategiskt styrdokument. Policyn tar 
utgångspunkt i de mål för elevhälsan och de formuleringar om verksamhet för barn och unga 
som presenteras i Elevhälsoplanen antagen av rektorsgruppen 2020-04-308. 

Vad är syftet med elevhälsan?
Enligt styrdokumenten ska skolan genom sitt demokratiska uppdrag främja ett skolklimat där 
alla barn och elever känner sig trygga och respekterade. Detta genom ett aktivt och 
systematiskt värdegrundsarbete.

Det är viktigt att elevhälsan bidrar till en positiv lärande lärandesituation för eleverna. 
Personal med olika kompetenser ska arbeta tillsammans för att nå detta gemensamma mål. 
Elevhälsans roll ska i första hand vara förebyggande och hälsofrämjande. Det innebär att 
elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. 
Elevhälsans medverkan är viktig när det gäller generella frågor om elevernas arbetsmiljö och 
skolans värdegrund. 

Elevhälsan ska också stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. I det individuellt 
inriktade arbetet har elevhälsan därför ett särskilt ansvar för att röja undan hinder för varje 

5 SFS 2010:800 Skollag, Stockholm: Utbildningsdepartementet
6 Skolverket (2021), Elevhälsa
7 Kungälvs Trion 2021–2022 
8 Elevhälsoplan för grundskolan Kungälvs kommun 2020-04-30
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enskild elevs lärande och utveckling. Till exempel kan personal med specialpedagogisk 
kompetens bedöma och planera hur en elevs problem bäst ska hanteras i undervisningen 
utifrån vad man vet om bland annat elevens hälsa och sociala situation (SFS 2010:800). 

Målet skall vara att alla som arbetar inom elevhälsan ska ha ett respektfullt bemötande och 
bidra till en miljö där alla känner sig välkomna och inkluderade. Det innebär inte att bemöta 
alla lika – utan ambitionen är att bemöta alla utifrån vars och ens förutsättningar oavsett vem 
det är.

Budgetdirektiv 2023

7 april 2022 tog fullmäktige ett nytt budgetdirektiv9. I den står det bland annat: 

“En skola som passar alla – NPF-säkrad skola 

Inom skolans utveckling uppdrar vi att arbeta med att NPF-säkra skolan utifrån den                                   

fysiska miljön och genom att utveckla förhållningssätt och arbetsmetoder. En bärande del i 

förhållningssättet innebär bland annat att man inte måste ha en diagnos för att för att få 

tillgång till olika hjälpmedel. En satsning på NPF-säkring måste innebära att personal 

kompetensutvecklas i arbetsmetoder och förhållningssätt. Av skolor som genomfört NPF-

säkring kan man lära att man tagit hjälp från externa parter som t ex riksförbundet Attentions 

utbildningscenter. 

Anpassad fysisk miljö 

Det behövs en utveckling av förmågan att anpassa klassrumsmiljön som alla elever har 

tillgång till. Dit hör anpassning i alla klassrum, möblemang samt individuellt elevanpassade 

faciliteter.”

Ett av uppdragen till förvaltningen är: “NPF-säkra en grundskola 2023”. 

För att nå visionen om en skola som passar alla menar Beredningen för bildning och lärande 

att olika insatser bör bejakas för att stegvis nå målet.

Framtida vision
Beredningen för Bildning och lärande har en långsiktig vision om framtidens skola. Det är en 
skola där alla elever får vara den de är och får den hjälp och stöd som de behöver för att 
kunna utvecklas, tillägna sig kunskap och må bra. 

En väg för att nå denna vision är att alla planerade nybyggnationer av kommunala 
grundskolor har lärmiljöer som möter alla elevers behov. Här ser beredningen att hänsyn ska 

9https://www.kungalv.se/siteassets/dokument/kommun-och-politik/protokoll-och-
handlingar/kallelser/kommunfullmaktige/2022/kalelse-kommunfullmaktige-2022-04-07.pdf 
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tas till en kreativitetsbaserad lärmiljö som gynnar alla elever med anpassning efter deras ålder 
och behov. 

För att nå visionen bör en satsning på utbildning av personal som arbetar med barn och elever 
ske kontinuerligt. Vår vision är att alla kommunala grundskolor blir NPF-säkrade. Med start 
av en NPF-säkrad skola under 2023 enligt budgetdirektiv 2023. Med en NPF-säkrad skola får 
alla elever möjlighet till rätt förutsättning för att utvecklas utefter sina möjligheter. 

En vision beredningen Bildning och lärande har är att Kungälvs kommuns kommunala 
grundskolors elevhälsa har kunskap om HBTQ+. Elevhälsan delger i sin tur sin kunskap till 
samtlig personal på skolan. Dessutom har vi i kommunen ett aktivt arbete för att skapa en 
öppen och inkluderande verksamhet. Alla elever skall erbjudas kunskap om allas lika värde 
och betydelse om HBTQ+ och alla skolor skall sträva efter att ha en öppenhet i ämnet. 

Med dessa framtidsvisioner ser vi att vi kvalitetssäkrar kommunens skolor och elevernas 
kunskapsinhämtning. En skola där alla får plats och hjälp med kunskapsinhämtning är en 
skola där alla elever lyckas. 

Sammanfattning
I Kungälvs kommun strävar vi efter att alla barn och elever ska få möjlighet att lyckas i 
skolan. Att få likvärdiga möjligheter från början är viktigt och ett väl fungerande arbete inom 
elevhälsan är nödvändigt för att alla elever skall få goda förutsättningar för det livslånga 
lärandet.  
All personal som arbetar på skola har ett gemensamt uppdrag att främja elevers hälsa. Det 
innebär bland annat att de skall delta i att skapa lärandemiljöer för varje elev. Strävan ska vara 
att skapa en levande social gemenskap som ger trygghet och lust att lära. Relationer och 
samspel är centralt för att uppfylla målen. Elevhälsa innebär att aktivt arbeta för att främja 
elevers fysiska och psykiska välbefinnande. Det finns ett flertal generella frisk- och 
riskfaktorer som främjar hälsa och förebygger ohälsa. Elevhälsa kan ske på flera nivåer, på 
individ-, grupp- och organisationsnivå. Det är skollagens målsättning att förflytta fokus från 
åtgärdande arbete på individnivå till främst hälsofrämjande och förebyggande arbete på 
grupp- och organisationsnivå.

För att nå visionen bör en satsning på utbildning av personal som arbetar med barn och elever 
ske kontinuerligt. Ett av uppdragen i budgetdirektivet till förvaltningen är att: “NPF-säkra en 
grundskola 2023”. Beredningen för bildning och lärande anser att olika insatser bör bejakas 
för att stegvis nå målet. Med en NPF-säkrad skola får alla elever möjlighet till rätt 
förutsättning för att utvecklas utefter sina möjligheter. 

En vision beredningen för Bildning och lärande har är att Kungälvs kommuns kommunala 
grundskolors elevhälsa har kunskap om HBTQ+. De i sin tur delger sin kunskap till samtlig 
personal på skolan. Dessutom har vi i kommunen ett aktivt arbete för att skapa en öppen och 
inkluderande verksamhet. Alla elever skall erbjudas kunskap om allas lika värde och 
betydelse om HBTQ+ och alla skolor skall sträva efter att ha en öppenhet i ämnet. 
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Med denna policy ser vi att vi kvalitetssäkrar kommunens skolor och elevernas 
kunskapsinhämtning. En skola där alla får plats och hjälp med kunskapsinhämtning är en 
skola där alla elever lyckas. 

Beredningen för Bildning och lärande föreslår att denna policy för elevhälsan ligger till grund 
för en ny elevhälsoplan i Kungälvs kommun.  

Uppföljning
I samband med att Policy för Kungälvs kommuns elevhälsa revideras varje mandatperiod blir 
ansvariga politiker uppdaterade och dialog förs om utvecklingen inom området. 
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Anteckning till protokollet Annica Börstell (SD) § 41/2022  
Beredningsskrivelse- Policy för elevhälsan (Dnr KS2022/1027) 
 
I policyn tas upp att elever med NPF-problematik ska ges särskild hjälp, vilket är en viktig del 
för dessa elevers hälsa. Det finns också elevgrupper som inte hänför sig till gruppen som har 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), men som har särskilda behov och därmed 
behöver stöd på ett sätt som gör det möjligt för dem att tillgodogöra sig undervisningen. 
 
Något som Sverigedemokraterna saknar i policyn för elevhälsa är att förekomsten av hot, våld, 
mobbing och trakasserier på våra skolor, och den oerhörda påverkan detta har på barnens 
hälsa, inte tas upp. Detta påpekades i de skriftliga synpunkter som lämnades till beredningen 
när policyn var ute på partiremiss i ett tidigare skede i arbetet med texten till dokumentet. I 
policyn finns inga handlingsplaner och förslag på åtgärder som kommer att ge oss en 
framtidsskola som präglas av lugn och trygghet. Väldigt många elever mår dåligt i dagens skola. 
Att bäva inför att gå till skolan och möta mobbare, kanske bli trakasserad eller hotad och att 
varje dag känna oro inför vad som kan hända under dagen är något som en elev inte ska 
behöva uppleva. Att komma till rätta med otryggheten i skolan borde vara prio ett om man har 
som målsättning att på allvar förbättra elevernas fysiska och psykiska hälsa. 
 
Det finns många olika elevgrupper som behöver en lugn och trygg miljö för att må bra. Vi har 
som nämnts ovan de elever som har NPF-diagnoser, men det finns även andra elevgrupper 
som är starkt beroende av en miljö utan stök och bråk. En av dessa grupper är de högkänsliga 
barnen. Högkänsliga barn bearbetar alla intryck djupare, och blir lättare överstimulerade än 
andra barn. De känner starkt obehag när omgivningen präglas av stök och bråk. Benämningen 
på dessa barn är HSP (Highly Sensitive Person). Att vara högkänslig är ett ärftligt 
personlighetsdrag och man räknar med att vart femte barn ingår i den här gruppen. 
Högkänslighet kan påminna om ADHD eftersom högkänsliga lätt blir distraherade, men HSP-
barnen har normalt inga koncentrationssvårigheter. Däremot reagerar de negativt när det blir 
för mycket av yttre intryck. De behöver därför en lugn och trygg miljö som ska vara så fri som 
möjligt från för många sinnesintryck och höga ljud. Ett högkänsligt barn har svårt att hantera 
en omgivning där störande oväsen och ständig rörelse råder och där många personer stimmar 
och bråkar. 
 
Ytterligare en grupp som behöver uppmärksamhet och studiero för att må bra är den 
"bortglömda" gruppen särskilt begåvade elever. Fem procent av eleverna beräknas tillhöra den 
här gruppen. Med den situation som råder i dagens klassrum - där läraren tvingas ägna en stor 
del av lektionstiden till att försöka lugna stökiga elever och samtidigt försöka hjälpa de som 
behöver extra stöd - finns inte mycket tid över till de elever som behöver extra utmaningar, 
som gör att de finner skolarbetet meningsfullt och utvecklande. Dessa elever kan därför lätt 
tappa intresset helt för skolan, underprestera och till och med bli hemmasittare om de inte får 
den stimulans de behöver för att trivas och må bra. För de här barnen är det stor risk att tiden 
i skolan blir bortkastad tid. "De får inte bara en tråkig och meningslös skoltid, det är också de 
som mår sämst i svensk skola och som ofta drabbas av psykisk ohälsa" för att citera Mona 
Liljedahl, författare till boken "Särskilt begåvade elever - pedagogens utmaning och möjlighet". 
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När man lägger ihop alla dessa elevgrupper utgör de en mycket stor del av skoleleverna. 
Gemensamt för dessa grupper är att de behöver en skola där de inte behöver vara rädda för att 
utsättas för mobbing, stök och bråk. 
 
Att den stökiga, oroliga och ibland hotfulla miljön i dagens skola påverkar en mycket stor del 
av eleverna negativt är ett faktum. En långsiktig plan som utvecklas i samarbete med 
elevhälsan och andra aktörer, med målet att minimera förekomsten av otrygghet, stök och bråk 
i skolmiljön, bör ingå i policyn om förbättrad elevhälsa. 
 
Annica Börstell 
Sverigedemokraterna 
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Anteckning till protokollet Matilda Jansson (L) § 41/2022  
Beredningsskrivelse- Policy för elevhälsan (Dnr KS2022/1027) 
 
Liberalernas uppfattning är att vi borde ha ett tydligare och större fokus kring HBTQI+ frågan 
i Elevhälsopolicyn. Detta är en målgrupp där det finns mycket psykisk ohälsa som bör tas på 
stort allvar. Det räcker inte med att ha ambitionen med att öka kunskapen, det är ett steg i rätt 
riktning. Vi anser att man bör gå steget längre och uppnå en HBTQI certifiering på våra skolor 
i Kungälv, vilket utgör en kvalitetssäkring i syfte att skapa en trygg och öppen miljö med ett 
kompetent bemötande. Alla människor har rätt till sin identitet och att vara som man är, det är 
en grundläggande rättighet.  
 
Matilda Jansson  
Liberalerna  
Vice ordförande Beredning för bildning och lärande 
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 BEREDNINGEN FÖR BILDNING OCH 
LÄRANDE 

 

Justeras sign 

 

Anteckning till protokollet Per Garelius (KD) § 41/2022  
Beredningsskrivelse- Policy för elevhälsan (Dnr KS2022/1027) 
   
Tillgängligheten av kurator och psykolog behöver kontinuerligt hanteras för att klara 
skolarbetet. Det är viktigt att säkerställa fullgod elevhälsa för alla elever oberoende vilken 
skolform de väljer. 

  
 

Per Garelius 
Kristdemokraterna 
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BEREDNINGEN FÖR BILDNING OCH 
LÄRANDE

Justeras sign

§ 41/2022

Beredningsskrivelse- Policy för elevhälsan (Dnr KS2022/1027)
Beredningen för bildning och lärande har tagit fram denna Policy för elevhälsan för
Kungälvs kommunala grundskolor. Policy för elevhälsan är en del av arbetet med
beredningsuppdraget: Politisk inriktning om hur bästa möjliga
förutsättningar skapas för en kunskapsskola med hög måluppfyllelse.

I Kungälvs kommun strävar vi efter att alla barn och elever ska få möjlighet att lyckas i 
skolan. Att få likvärdiga möjligheter från början är viktigt och ett väl fungerande arbete 
inom elevhälsan är nödvändigt för att alla elever skall få goda förutsättningar för det 
livslånga lärandet.  
All personal som arbetar på skola har ett gemensamt uppdrag att främja elevers hälsa. Det 
innebär bland annat att de skall delta i att skapa lärandemiljöer för varje elev. Strävan ska 
vara att skapa en levande social gemenskap som ger trygghet och lust att lära. Relationer och 
samspel är centralt för att uppfylla målen. Elevhälsa innebär att aktivt arbeta för att främja 
elevers fysiska och psykiska välbefinnande. Det finns ett flertal generella frisk- och 
riskfaktorer som främjar hälsa och förebygger ohälsa. Elevhälsa kan ske på flera nivåer, på 
individ-, grupp- och organisationsnivå. Det är skollagens målsättning att förflytta fokus från 
åtgärdande arbete på individnivå till främst hälsofrämjande och förebyggande arbete på 
grupp- och organisationsnivå.

För att nå visionen bör en satsning på utbildning av personal som arbetar med barn och 
elever ske kontinuerligt. Ett av uppdragen i budgetdirektivet till förvaltningen är att: “NPF-
säkra en grundskola 2023”. Beredningen för bildning och lärande anser att olika insatser 
bör bejakas för att stegvis nå målet. Med en NPF-säkrad skola får alla elever möjlighet till 
rätt förutsättning för att utvecklas utefter sina möjligheter.

En vision beredningen Bildning och lärande har är att Kungälvs kommuns kommunala 
grundskolors elevhälsa har kunskap om HBTQ+. De i sin tur delger sin kunskap till samtlig 
personal på skolan. Dessutom har vi i kommunen ett aktivt arbete för att skapa en öppen 
och inkluderande verksamhet. Alla elever skall erbjudas kunskap om allas lika värde och 
betydelse om HBTQ+ och alla skolor skall sträva efter att ha en öppenhet i ämnet. 

Med denna policy ser vi att vi kvalitetssäkrar kommunens skolor och elevernas 
kunskapsinhämtning. En skola där alla får plats och hjälp med kunskapsinhämtning är en 
skola där alla elever lyckas. 

Beredningen för bildning och lärande föreslår att denna policy för elevhälsan ligger till 
grund för en ny elevhälsoplan i Kungälvs kommun.

Beslutsunderlag
Beredningsskrivelse- Policy för elevhälsan
Policy för Kungälvs kommuns elevhälsa
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BEREDNINGEN FÖR BILDNING OCH 
LÄRANDE
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Förslag till Kommunfullmäktige
               Upprättad dokument: Policy för elevhälsan antas.

__________
Annica Börstell (SD) lämnar en anteckning till protokollet.
Matilda Jansson (L) lämnar en anteckning till protokollet.
Per Garelius (KD) lämnar en anteckning till protokollet.

Expedieras till

För kännedom till Dennis Reinhold
Amela Filipovic
Annie Alsterholm
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KUNGÄLVS 
KOMMUN 

Handläggarens namn 

Förvaltningens bedömning 

Sid 1 (1) 

2022-06-15 

Beredningsskrivelse- Policy för elevhälsan

Juridisk bedömning 

Nedanstående bedömning har gjorts av kommunjurist. 

Att Kungälvs kommun, som huvudman för elevhälsan, beslutar om en policy för hur 
arbetet med elevhälsan ska bedrivas bedöms vara förenligt med bestämmelserna i 2 kap. 
kommunallagen (2017:725) gällande vad som är tillåtet för en kommun att göra. 

Ekonomisk bedömning 

Nedanstående bedömning har gjorts av handläggare på ekonomienheten. 

Det kommer att innebära kostnader för kompetenshöjande insatser i form av utbildning i 
HBT� och MPF. För att MPF-säkra behövs investeringar i lokaler och inventarier. 
Det skrivs och att varje elev har rätt till anpassad lärmiljö vilket kommer att kräva insatser. 
Lokaler kräver ljud- och ljusanpassningar, fårgsättningar samt olika typer av möbler. 

Postadress: Kungälvs kommun, 442 81 Kungälv. Besöksadress: Ytterbyvägen 2, 442 30 Kungälv. 

Telefon: 0303-23 80 00. E-post: kommun@kungalv.se 

www.kungalv.se 
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UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH 
LÄRANDE

Justeras sign

§ 134/2022

Beredningsskrivelse- Policy för elevhälsan (Dnr KS2022/1027)

Sammanfattning
Beredningen för bildning och lärande har tagit fram denna Policy för elevhälsan för
Kungälvs kommunala grundskolor. Policy för elevhälsan är en del av arbetet med
beredningsuppdraget: Politisk inriktning om hur bästa möjliga
förutsättningar skapas för en kunskapsskola med hög måluppfyllelse.
I Kungälvs kommun strävar vi efter att alla barn och elever ska få möjlighet att lyckas i 

skolan.
Att få likvärdiga möjligheter från början är viktigt och ett väl fungerande arbete inom
elevhälsan är nödvändigt för att alla elever skall få goda förutsättningar för det livslånga
lärandet.
All personal som arbetar på skola har ett gemensamt uppdrag att främja elevers hälsa. Det
innebär bland annat att de skall delta i att skapa lärandemiljöer för varje elev. Strävan ska 

vara
att skapa en levande social gemenskap som ger trygghet och lust att lära. Relationer och
samspel är centralt för att uppfylla målen. Elevhälsa innebär att aktivt arbeta för att främja
elevers fysiska och psykiska välbefinnande. Det finns ett flertal generella frisk- och 

riskfaktorer
som främjar hälsa och förebygger ohälsa. Elevhälsa kan ske på flera nivåer, på individ-, grupp 
och organisationsnivå. Det är skollagens målsättning att förflytta fokus från åtgärdande 
arbete
på individnivå till främst hälsofrämjande och förebyggande arbete på grupp- och
organisationsnivå.
För att nå visionen bör en satsning på utbildning av personal som arbetar med barn och 

elever
ske kontinuerligt. Ett av uppdragen i budgetdirektivet till förvaltningen är att: “NPF-säkra en
grundskola 2023”. Beredningen för bildning och lärande anser att olika insatser bör bejakas 

för
att stegvis nå målet. Med en NPF-säkrad skola får alla elever möjlighet till rätt förutsättning 

för
att utvecklas utefter sina möjligheter.
En vision beredningen Bildning och lärande har är att Kungälvs kommuns kommunala
grundskolors elevhälsa har kunskap om HBTQ+. De i sin tur delger sin kunskap till samtlig
personal på skolan. Dessutom har vi i kommunen ett aktivt arbete för att skapa en öppen 

och
inkluderande verksamhet. Alla elever skall erbjudas kunskap om allas lika värde och 

betydelse
om HBTQ+ och alla skolor skall sträva efter att ha en öppenhet i ämnet.

Med denna policy ser vi att vi kvalitetssäkrar kommunens skolor och elevernas
kunskapsinhämtning. En skola där alla får plats och hjälp med kunskapsinhämtning är en
skola där alla elever lyckas.
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UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH 
LÄRANDE

Justeras sign

Beredningen för bildning och lärande föreslår att denna policy för elevhälsan ligger till 
grund

för en ny elevhälsoplan i Kungälvs kommun.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Beredningsskrivelse- Policy för elevhälsan
Bilaga Policy för Kungälvs kommuns elevhälsa
Bilaga Anteckning till protokollet- Annica Börstell (SD)
Bilaga Anteckning till protokollet- Matilda Jansson (L)
Bilaga Anteckning till protokollet- Per Garelius (KD)
Bilaga Protokollsutdrag - Beredningsskrivelse- Policy för elevhälsan - Beredningen för 
bildning och lärande
Bilaga Förvaltningens bedömning

Förslag till Kommunfullmäktige
   Upprättad dokument: Policy för elevhälsan antas.

__________

Expedieras till: 

För kännedom till: 
Dennis Reinhold
Matilda Skön
Annie Alsterholm
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UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH 
LÄRANDE

Justeras sign

§ 134/2022

Beredningsskrivelse- Policy för elevhälsan (Dnr KS2022/1027)

Sammanfattning
Beredningen för bildning och lärande har tagit fram denna Policy för elevhälsan för
Kungälvs kommunala grundskolor. Policy för elevhälsan är en del av arbetet med
beredningsuppdraget: Politisk inriktning om hur bästa möjliga
förutsättningar skapas för en kunskapsskola med hög måluppfyllelse.
I Kungälvs kommun strävar vi efter att alla barn och elever ska få möjlighet att lyckas i 

skolan.
Att få likvärdiga möjligheter från början är viktigt och ett väl fungerande arbete inom
elevhälsan är nödvändigt för att alla elever skall få goda förutsättningar för det livslånga
lärandet.
All personal som arbetar på skola har ett gemensamt uppdrag att främja elevers hälsa. Det
innebär bland annat att de skall delta i att skapa lärandemiljöer för varje elev. Strävan ska 

vara
att skapa en levande social gemenskap som ger trygghet och lust att lära. Relationer och
samspel är centralt för att uppfylla målen. Elevhälsa innebär att aktivt arbeta för att främja
elevers fysiska och psykiska välbefinnande. Det finns ett flertal generella frisk- och 

riskfaktorer
som främjar hälsa och förebygger ohälsa. Elevhälsa kan ske på flera nivåer, på individ-, grupp 
och organisationsnivå. Det är skollagens målsättning att förflytta fokus från åtgärdande 
arbete
på individnivå till främst hälsofrämjande och förebyggande arbete på grupp- och
organisationsnivå.
För att nå visionen bör en satsning på utbildning av personal som arbetar med barn och 

elever
ske kontinuerligt. Ett av uppdragen i budgetdirektivet till förvaltningen är att: “NPF-säkra en
grundskola 2023”. Beredningen för bildning och lärande anser att olika insatser bör bejakas 

för
att stegvis nå målet. Med en NPF-säkrad skola får alla elever möjlighet till rätt förutsättning 

för
att utvecklas utefter sina möjligheter.
En vision beredningen Bildning och lärande har är att Kungälvs kommuns kommunala
grundskolors elevhälsa har kunskap om HBTQ+. De i sin tur delger sin kunskap till samtlig
personal på skolan. Dessutom har vi i kommunen ett aktivt arbete för att skapa en öppen 

och
inkluderande verksamhet. Alla elever skall erbjudas kunskap om allas lika värde och 

betydelse
om HBTQ+ och alla skolor skall sträva efter att ha en öppenhet i ämnet.

Med denna policy ser vi att vi kvalitetssäkrar kommunens skolor och elevernas
kunskapsinhämtning. En skola där alla får plats och hjälp med kunskapsinhämtning är en
skola där alla elever lyckas.
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UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH 
LÄRANDE

Justeras sign

Beredningen för bildning och lärande föreslår att denna policy för elevhälsan ligger till 
grund

för en ny elevhälsoplan i Kungälvs kommun.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Beredningsskrivelse- Policy för elevhälsan
Bilaga Policy för Kungälvs kommuns elevhälsa
Bilaga Anteckning till protokollet- Annica Börstell (SD)
Bilaga Anteckning till protokollet- Matilda Jansson (L)
Bilaga Anteckning till protokollet- Per Garelius (KD)
Bilaga Protokollsutdrag - Beredningsskrivelse- Policy för elevhälsan - Beredningen för 
bildning och lärande
Bilaga Förvaltningens bedömning

Förslag till Kommunfullmäktige
   Upprättad dokument: Policy för elevhälsan antas.

__________

Expedieras till: 

För kännedom till: 
Dennis Reinhold
Matilda Skön
Annie Alsterholm
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BEREDNINGEN FÖR BILDNING OCH 
LÄRANDE

Justeras sign

§ 41/2022

Beredningsskrivelse- Policy för elevhälsan (Dnr KS2022/1027)
Beredningen för bildning och lärande har tagit fram denna Policy för elevhälsan för
Kungälvs kommunala grundskolor. Policy för elevhälsan är en del av arbetet med
beredningsuppdraget: Politisk inriktning om hur bästa möjliga
förutsättningar skapas för en kunskapsskola med hög måluppfyllelse.

I Kungälvs kommun strävar vi efter att alla barn och elever ska få möjlighet att lyckas i 
skolan. Att få likvärdiga möjligheter från början är viktigt och ett väl fungerande arbete 
inom elevhälsan är nödvändigt för att alla elever skall få goda förutsättningar för det 
livslånga lärandet.  
All personal som arbetar på skola har ett gemensamt uppdrag att främja elevers hälsa. Det 
innebär bland annat att de skall delta i att skapa lärandemiljöer för varje elev. Strävan ska 
vara att skapa en levande social gemenskap som ger trygghet och lust att lära. Relationer och 
samspel är centralt för att uppfylla målen. Elevhälsa innebär att aktivt arbeta för att främja 
elevers fysiska och psykiska välbefinnande. Det finns ett flertal generella frisk- och 
riskfaktorer som främjar hälsa och förebygger ohälsa. Elevhälsa kan ske på flera nivåer, på 
individ-, grupp- och organisationsnivå. Det är skollagens målsättning att förflytta fokus från 
åtgärdande arbete på individnivå till främst hälsofrämjande och förebyggande arbete på 
grupp- och organisationsnivå.

För att nå visionen bör en satsning på utbildning av personal som arbetar med barn och 
elever ske kontinuerligt. Ett av uppdragen i budgetdirektivet till förvaltningen är att: “NPF-
säkra en grundskola 2023”. Beredningen för bildning och lärande anser att olika insatser 
bör bejakas för att stegvis nå målet. Med en NPF-säkrad skola får alla elever möjlighet till 
rätt förutsättning för att utvecklas utefter sina möjligheter.

En vision beredningen Bildning och lärande har är att Kungälvs kommuns kommunala 
grundskolors elevhälsa har kunskap om HBTQ+. De i sin tur delger sin kunskap till samtlig 
personal på skolan. Dessutom har vi i kommunen ett aktivt arbete för att skapa en öppen 
och inkluderande verksamhet. Alla elever skall erbjudas kunskap om allas lika värde och 
betydelse om HBTQ+ och alla skolor skall sträva efter att ha en öppenhet i ämnet. 

Med denna policy ser vi att vi kvalitetssäkrar kommunens skolor och elevernas 
kunskapsinhämtning. En skola där alla får plats och hjälp med kunskapsinhämtning är en 
skola där alla elever lyckas. 

Beredningen för bildning och lärande föreslår att denna policy för elevhälsan ligger till 
grund för en ny elevhälsoplan i Kungälvs kommun.

Beslutsunderlag
Beredningsskrivelse- Policy för elevhälsan
Policy för Kungälvs kommuns elevhälsa
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BEREDNINGEN FÖR BILDNING OCH 
LÄRANDE

Justeras sign

Förslag till Kommunfullmäktige
               Upprättad dokument: Policy för elevhälsan antas.

__________
Annica Börstell (SD) lämnar en anteckning till protokollet.
Matilda Jansson (L) lämnar en anteckning till protokollet.
Per Garelius (KD) lämnar en anteckning till protokollet.

Expedieras till

För kännedom till Dennis Reinhold
Amela Filipovic
Annie Alsterholm
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Beredningsskrivelse 1(3)

Datum

6/28/2022

BEREDNINGEN FÖR 
BILDNING OCH LÄRANDE

Ärende:

Beredningsskrivelse - Svar på uppdrag

Diarienummer:

KS2022/1299-1

Instans:

Beredningen för bildning och lärande

Beredningsskrivelse- Svar på uppdrag

Uppdraget: En politisk inriktning om hur vi skapar bästa möjliga förutsättningar för en 
kunskapsskola med hög måluppfyllelse.

Beredningen för Bildning och lärandes uppdrag är att ansvara för övergripande långsiktiga 
frågor som rör det livslånga lärandet. Vi i beredningen arbetar med den politiska inriktningen 
om hur vi skapar bästa möjliga förutsättningar för en kunskapsskola med hög måluppfyllelse.

Under mandatperioden har vi hittills haft 34 sammanträden och hunnit med många olika 
redovisningar från förvaltningen om olika ämnen gällande bildning och lärande. Vi har också 
varit på två studiebesök, där målet varit att få mer kunskap om hur ”verkligheten” fungerar så 
att vi har kunnat genomföra kloka beslut.

Beredningen har arbetat fram fyra olika styrdokument som skall vara en del i att ge eleverna 
bästa möjliga förutsättningar för en bra kunskapsskola med hög måluppfyllelse. 
Dessa är:
Digitaliseringspolicy för förskola och skola 
Policy för skolbibliotek för Kungälvs kommunala grundskolor
Policy för Kungälvs kommuns kommunala grundskolors skolgårdar (ännu ej antagen)
Policy för Kungälvs kommuns elevhälsa (ännu ej antagen)

Vi har skickat en skrivelse till förvaltningen om – En tioårig grundskola. 

I skrivelsen ställde vi ett antal frågor gällande en tioårig grundskola. På beredningsmötet 
2022-05-18 kom sektorchefen och gav vissa svar på våra frågor. Syftet med skrivelsen var att 
ta reda på hur kommunen arbetar med lärarnas fortsatta behörighet i en eventuell tio-årig 
grundskola. Frågorna låg i linje med vårt uppdrag att skapa så goda förutsättningar som 
möjligt för det livslånga lärandet.
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Datum

6/28/2022

Vårt första arbete handlade om Digitalisering Förskola och skola i Kungälvs kommun.
Policyn antogs av kommunfullmäktige 2021-04-15.

Syftet med policyn digitalisering förskola och skola i Kungälvs kommun var att 
digitaliseringspolicy har en långsiktig ansats och inriktning som utgör vägledning för den IT- 
och digitaliseringsplan som förvaltningen inom sektor Bildning och lärande har gjort. 
Tillsammans strävar vi för en gemensam riktning som ytterst syftar till att alla elever ska 
utveckla sina digitala kompetenser som krävs för ett aktivt medborgarskap och framtida 
yrkesliv. 
Målsättningen är en likvärdig skola där alla elever är inkluderade avseende tillgång och 
digitalt användande, samt att den digitala kompetensen hos medarbetarna som arbetar i skolan 
fortsatt måste prioriteras och utvecklas. 
Beredningens långsiktiga vision är att uppnå en fullt ut likvärdig skola där eleverna når 
kunskapsmålen med stöd av digitaliseringens möjligheter med utgångspunkt i den nationella 
digitaliseringsstrategin.

Där efter arbetade vi med Policy för skolbibliotek för Kungälvs kommunala grundskolor. Den 
antogs av kommunfullmäktige 2022-05-12. 

Policy för skolbibliotek är en del av arbetet med beredningsuppdraget: Politisk inriktning om 
hur bästa möjliga förutsättningar skapas för en kunskapsskola med hög måluppfyllelse. 
Syftet med policyn är att skapa en gemensam riktning för utvecklingen av skolbiblioteken i 
kommunen. Policyn skall bidra till att öka likvärdigheten och kvalitativ 
skolbiblioteksverksamhet som gynnar alla elevers kunskapsinhämtning i Kungälvs 
kommunala skolor.

Vi har också arbetat med Policy för Kungälvs kommuns kommunala grundskolors skolgårdar. 
Detta arbete påbörjades efter att vi haft en dialog med förvaltningen som efterfrågade av 
beredningen en inriktning och vision om hur skolgårdarna skall byggas vid nybyggnationer. 

Syftet med policyn är att skapa en gemensam riktning för utvecklingen av de kommunala 
grundskolornas skolgårdar. Policyn skall bidra till att öka likvärdigheten och kvalitén på våra 
grundskolors skolgårdar. De skall anpassas och vara likvärdiga och alla elever skall få 
rörelseutmaning utefter möjlighet och behov. Det innebär även att elever med minskad 
rörelseförmåga skall få möjlighet till fysisk aktivitet på de grundskolornas skolgårdar.  

Som avslut på bredningens arbete under mandatperioden har vi även skrivit en Policy för 
Kungälvs kommuns elevhälsa.  Syftet med policyn är att skapa en gemensam riktning för 
utvecklingen av elevhälsoarbetet i de kommunala skolorna i Kungälv. Policyn skall bidra till 
att öka likvärdigheten och kvalitativ elevhälsoarbete som gynnar alla elevers 
kunskapsinhämtning i Kungälvs kommunala skolor. Policy för elevhälsan i Kungälvs 
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Datum

6/28/2022

kommun är ett strategiskt styrdokument. Policyn tar utgångspunkt i de mål för elevhälsan och 
de formuleringar om verksamhet för barn och unga som presenteras i Elevhälsoplanen 
antagen av rektorsgruppen 2020-04-30. 

Under mandatperioden har vi under viss tid inte kunnat träffats fysiskt utan haft en del digitala 
möten. Det har varit påfrestande att arbeta politiskt och inte kunnat ses. Vi har vid flera 
tillfällen haft digitala redovisningar från förvaltningen gällande de områden vi arbetat med. 
Att ha dialoger och öppna samtal genom det digitala är inte alltid det lättaste men trots detta 
har vi målvetet arbetat vidare och lyckats genomföra både möten och tagit flera viktiga beslut 
för att ge en politisk inriktning om hur vi skapar bästa möjliga förutsättningar för en 
kunskapsskola med hög måluppfyllelse.

Förslag till Kommunfullmäktige
Svar på uppdraget: En politisk inriktning om hur vi skapar bästa möjliga 
förutsättningar för en kunskapsskola med hög måluppfyllelse antecknas 
till protokollet.

Beredningen för bildning och lärande

Expedieras till:  

För kännedom till:
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3. 1. 1 Bildning och lärande

Polit iskt Genomförande
uppdrag

BBL 1. Förslag Fortsatt dialog sektorchef - presidium
på politisk Startdatum
inriktning om 2020-01-01
hur vi skapar O pagaendebästa möj liga
förutsättningar Slutdatum
för en 2022-01-31  Ansvarig
kunskapsskola Dennis Reinhold
med hög

Beskrivningmäluppf yllel se.
Detta är ett politiskt uppdrag. Förvaltningen jobbar enligt skollag och övrig lagstiftning inom
området.

Kommentar T2

Bildning och lärande

Avvaktar polit iskt underlag.

Sektorchef har deltagit i dialog med beredningen om uppdraget.
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Justeras sign

§ 47/2022

Beredningsskrivelse- Svar på uppdrag (Dnr KS2022/1299)

Uppdraget: En politisk inriktning om hur vi skapar bästa möjliga förutsättningar för en 
kunskapsskola med hög måluppfyllelse.

Beredningen för Bildning och lärandes uppdrag är att ansvara för övergripande långsiktiga 
frågor som rör det livslånga lärandet. Vi i beredningen arbetar med den politiska 
inriktningen om hur vi skapar bästa möjliga förutsättningar för en kunskapsskola med hög 
måluppfyllelse.

Under mandatperioden har vi hittills haft 34 sammanträden och hunnit med många olika 
redovisningar från förvaltningen om olika ämnen gällande bildning och lärande. Vi har 
också varit på två studiebesök, där målet varit att få mer kunskap om hur ”verkligheten” 
fungerar så att vi har kunnat genomföra kloka beslut.

Beredningen har arbetat fram fyra olika styrdokument som skall vara en del i att ge eleverna 
bästa möjliga förutsättningar för en bra kunskapsskola med hög måluppfyllelse. 
Dessa är:
Digitaliseringspolicy för förskola och skola 
Policy för skolbibliotek för Kungälvs kommunala grundskolor
Policy för Kungälvs kommuns kommunala grundskolors skolgårdar (ännu ej antagen)
Policy för Kungälvs kommuns elevhälsa (ännu ej antagen)
Vi har skickat en skrivelse till förvaltningen om – En tioårig grundskola. 

I skrivelsen ställde vi ett antal frågor gällande en tioårig grundskola. 

På beredningsmötet 2022-05-18 kom sektorchefen och gav vissa svar på våra frågor. Syftet 
med skrivelsen var att ta reda på hur kommunen arbetar med lärarnas fortsatta behörighet i 
en eventuell tio-årig grundskola. Frågorna låg i linje med vårt uppdrag att skapa så goda 
förutsättningar som möjligt för det livslånga lärandet.

Vårt första arbete handlade om Digitalisering Förskola och skola i Kungälvs kommun.
Policyn antogs av kommunfullmäktige 2021-04-15.
Syftet med policyn digitalisering förskola och skola i Kungälvs kommun var att 
digitaliseringspolicy har en långsiktig ansats och inriktning som utgör vägledning för den IT- 
och digitaliseringsplan som förvaltningen inom sektor Bildning och lärande har gjort. 
Tillsammans strävar vi för en gemensam riktning som ytterst syftar till att alla elever ska 
utveckla sina digitala kompetenser som krävs för ett aktivt medborgarskap och framtida 
yrkesliv. 
Målsättningen är en likvärdig skola där alla elever är inkluderade avseende tillgång och 
digitalt användande, samt att den digitala kompetensen hos medarbetarna som arbetar i 
skolan fortsatt måste prioriteras och utvecklas. 
Beredningens långsiktiga vision är att uppnå en fullt ut likvärdig skola där eleverna når 
kunskapsmålen med stöd av digitaliseringens möjligheter med utgångspunkt i den nationella 
digitaliseringsstrategin.
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Därefter arbetade vi med Policy för skolbibliotek för Kungälvs kommunala grundskolor. 
Den antogs av kommunfullmäktige 2022-05-12. 
Policy för skolbibliotek är en del av arbetet med beredningsuppdraget: Politisk inriktning 
om hur bästa möjliga förutsättningar skapas för en kunskapsskola med hög måluppfyllelse. 
Syftet med policyn är att skapa en gemensam riktning för utvecklingen av skolbiblioteken i 
kommunen. Policyn skall bidra till att öka likvärdigheten och kvalitativ 
skolbiblioteksverksamhet som gynnar alla elevers kunskapsinhämtning i Kungälvs 
kommunala skolor.

Vi har också arbetat med Policy för Kungälvs kommuns kommunala grundskolors 
skolgårdar. Detta arbete påbörjades efter att vi haft en dialog med förvaltningen som 
efterfrågade av beredningen en inriktning och vision om hur skolgårdarna skall byggas vid 
nybyggnationer.
 
Syftet med policyn är att skapa en gemensam riktning för utvecklingen av de kommunala 
grundskolornas skolgårdar. Policyn skall bidra till att öka likvärdigheten och kvalitén på 
våra grundskolors skolgårdar. De skall anpassas och vara likvärdiga och alla elever skall få 
rörelseutmaning utefter möjlighet och behov. Det innebär även att elever med minskad 
rörelseförmåga skall få möjlighet till fysisk aktivitet på de grundskolornas skolgårdar.
  
Som avslut på bredningens arbete under mandatperioden har vi även skrivit en Policy för 
Kungälvs kommuns elevhälsa.  Syftet med policyn är att skapa en gemensam riktning för 
utvecklingen av elevhälsoarbetet i de kommunala skolorna i Kungälv. Policyn skall bidra till 
att öka likvärdigheten och kvalitativ elevhälsoarbete som gynnar alla elevers 
kunskapsinhämtning i Kungälvs kommunala skolor. Policy för elevhälsan i Kungälvs 
kommun är ett strategiskt styrdokument. Policyn tar utgångspunkt i de mål för elevhälsan 
och de formuleringar om verksamhet för barn och unga som presenteras i Elevhälsoplanen 
antagen av rektorsgruppen 2020-04-30. 

Under mandatperioden har vi under viss tid inte kunnat träffats fysiskt utan haft en del 
digitala möten. Det har varit påfrestande att arbeta politiskt och inte kunnat ses. Vi har vid 
flera tillfällen haft digitala redovisningar från förvaltningen gällande de områden vi arbetat 
med. Att ha dialoger och öppna samtal genom det digitala är inte alltid det lättaste men trots 
detta har vi målvetet arbetat vidare och lyckats genomföra både möten och tagit flera viktiga 
beslut för att ge en politisk inriktning om hur vi skapar bästa möjliga förutsättningar för en 
kunskapsskola med hög måluppfyllelse.

Beslutsunderlag
Beredningsskrivelse- Svar på uppdrag
Bilaga Politiskt uppdrag- Bildning och lärande

Förslag till Kommunfullmäktige
Svar på uppdraget: En politisk inriktning om hur vi skapar bästa möjliga 
förutsättningar för en kunskapsskola med hög måluppfyllelse antecknas till 
protokollet.
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__________
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§ 135/2022

Beredningsskrivelse- Svar på uppdrag (Dnr KS2022/1299)

Sammanfattning
Uppdraget: En politisk inriktning om hur vi skapar bästa möjliga förutsättningar för en 
kunskapsskola med hög måluppfyllelse.

Beredningen för Bildning och lärandes uppdrag är att ansvara för övergripande långsiktiga
frågor som rör det livslånga lärandet. Vi i beredningen arbetar med den politiska 
inriktningen om hur vi skapar bästa möjliga förutsättningar för en kunskapsskola med hög 
måluppfyllelse.
Under mandatperioden har vi hittills haft 34 sammanträden och hunnit med många olika
redovisningar från förvaltningen om olika ämnen gällande bildning och lärande. Vi har 
också varit på två studiebesök, där målet varit att få mer kunskap om hur ”verkligheten” 
fungerar så att vi har kunnat genomföra kloka beslut.
Beredningen har arbetat fram fyra olika styrdokument som skall vara en del i att ge eleverna 
bästa möjliga förutsättningar för en bra kunskapsskola med hög måluppfyllelse.
Dessa är:
Digitaliseringspolicy för förskola och skola
Policy för skolbibliotek för Kungälvs kommunala grundskolor
Policy för Kungälvs kommuns kommunala grundskolors skolgårdar (ännu ej antagen)
Policy för Kungälvs kommuns elevhälsa (ännu ej antagen)
Vi har skickat en skrivelse till förvaltningen om – En tioårig grundskola.
I skrivelsen ställde vi ett antal frågor gällande en tioårig grundskola. På beredningsmötet
2022-05-18 kom sektorchefen och gav vissa svar på våra frågor. Syftet med skrivelsen var  att 
ta reda på hur kommunen arbetar med lärarnas fortsatta behörighet i en eventuell tio-årig 
grundskola. Frågorna låg i linje med vårt uppdrag att skapa så goda förutsättningar som 
möjligt för det livslånga lärandet.

Vårt första arbete handlade om Digitalisering Förskola och skola i Kungälvs kommun.
Policyn antogs av kommunfullmäktige 2021-04-15.
Syftet med policyn digitalisering förskola och skola i Kungälvs kommun var att
digitaliseringspolicy har en långsiktig ansats och inriktning som utgör vägledning för den IT 
och digitaliseringsplan som förvaltningen inom sektor Bildning och lärande har gjort.
Tillsammans strävar vi för en gemensam riktning som ytterst syftar till att alla elever ska
utveckla sina digitala kompetenser som krävs för ett aktivt medborgarskap och framtida
yrkesliv. Målsättningen är en likvärdig skola där alla elever är inkluderade avseende tillgång 
och digitalt användande, samt att den digitala kompetensen hos medarbetarna som arbetar i 
skolan fortsatt måste prioriteras och utvecklas.
Beredningens långsiktiga vision är att uppnå en fullt ut likvärdig skola där eleverna når
kunskapsmålen med stöd av digitaliseringens möjligheter med utgångspunkt i den 
nationella digitaliseringsstrategin.
Där efter arbetade vi med Policy för skolbibliotek för Kungälvs kommunala grundskolor. 
Den antogs av kommunfullmäktige 2022-05-12.
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Policy för skolbibliotek är en del av arbetet med beredningsuppdraget: Politisk inriktning 
om hur bästa möjliga förutsättningar skapas för en kunskapsskola med hög måluppfyllelse.
Syftet med policyn är att skapa en gemensam riktning för utvecklingen av skolbiblioteken i 
kommunen. Policyn skall bidra till att öka likvärdigheten och kvalitativ
skolbiblioteksverksamhet som gynnar alla elevers kunskapsinhämtning i Kungälvs
kommunala skolor. Vi har också arbetat med Policy för Kungälvs kommuns kommunala 
grundskolors skolgårdar. Detta arbete påbörjades efter att vi haft en dialog med 
förvaltningen som efterfrågade av beredningen en inriktning och vision om hur 
skolgårdarna skall byggas vid nybyggnationer.
Syftet med policyn är att skapa en gemensam riktning för utvecklingen av de kommunala
grundskolornas skolgårdar. Policyn skall bidra till att öka likvärdigheten och kvalitén på 
våra grundskolors skolgårdar. De skall anpassas och vara likvärdiga och alla elever skall få
rörelseutmaning utefter möjlighet och behov. Det innebär även att elever med minskad
rörelseförmåga skall få möjlighet till fysisk aktivitet på de grundskolornas skolgårdar.
Som avslut på bredningens arbete under mandatperioden har vi även skrivit en Policy för
Kungälvs kommuns elevhälsa. Syftet med policyn är att skapa en gemensam riktning för
utvecklingen av elevhälsoarbetet i de kommunala skolorna i Kungälv. Policyn skall bidra till 
att öka likvärdigheten och kvalitativ elevhälsoarbete som gynnar alla elevers
kunskapsinhämtning i Kungälvs kommunala skolor. Policy för elevhälsan i Kungälvs

kommun är ett strategiskt styrdokument. Policyn tar utgångspunkt i de mål för elevhälsan 
och de formuleringar om verksamhet för barn och unga som presenteras i Elevhälsoplanen
antagen av rektorsgruppen 2020-04-30.
Under mandatperioden har vi under viss tid inte kunnat träffats fysiskt utan haft en del 
digitala möten. Det har varit påfrestande att arbeta politiskt och inte kunnat ses. Vi har vid 
flera tillfällen haft digitala redovisningar från förvaltningen gällande de områden vi arbetat 
med.
Att ha dialoger och öppna samtal genom det digitala är inte alltid det lättaste men trots 
detta har vi målvetet arbetat vidare och lyckats genomföra både möten och tagit flera viktiga 
beslut
för att ge en politisk inriktning om hur vi skapar bästa möjliga förutsättningar för en
kunskapsskola med hög måluppfyllelse.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Beredningsskrivelse- Svar på uppdrag
Bilaga Politiskt uppdrag- Bildning och lärande
Bilaga Protokollsutdrag - Beredningsskrivelse- Svar på uppdrag - Beredningen för bildning 
och lärande

Förslag till Kommunfullmäktige
Svar på uppdraget: En politisk inriktning om hur vi skapar bästa möjliga 
förutsättningar för en kunskapsskola med hög måluppfyllelse antecknas till 
protokollet.

__________

Expedieras till: 
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För kännedom till: 
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§ 135/2022

Beredningsskrivelse- Svar på uppdrag (Dnr KS2022/1299)

Sammanfattning
Uppdraget: En politisk inriktning om hur vi skapar bästa möjliga förutsättningar för en 
kunskapsskola med hög måluppfyllelse.

Beredningen för Bildning och lärandes uppdrag är att ansvara för övergripande långsiktiga
frågor som rör det livslånga lärandet. Vi i beredningen arbetar med den politiska 
inriktningen om hur vi skapar bästa möjliga förutsättningar för en kunskapsskola med hög 
måluppfyllelse.
Under mandatperioden har vi hittills haft 34 sammanträden och hunnit med många olika
redovisningar från förvaltningen om olika ämnen gällande bildning och lärande. Vi har 
också varit på två studiebesök, där målet varit att få mer kunskap om hur ”verkligheten” 
fungerar så att vi har kunnat genomföra kloka beslut.
Beredningen har arbetat fram fyra olika styrdokument som skall vara en del i att ge eleverna 
bästa möjliga förutsättningar för en bra kunskapsskola med hög måluppfyllelse.
Dessa är:
Digitaliseringspolicy för förskola och skola
Policy för skolbibliotek för Kungälvs kommunala grundskolor
Policy för Kungälvs kommuns kommunala grundskolors skolgårdar (ännu ej antagen)
Policy för Kungälvs kommuns elevhälsa (ännu ej antagen)
Vi har skickat en skrivelse till förvaltningen om – En tioårig grundskola.
I skrivelsen ställde vi ett antal frågor gällande en tioårig grundskola. På beredningsmötet
2022-05-18 kom sektorchefen och gav vissa svar på våra frågor. Syftet med skrivelsen var  att 
ta reda på hur kommunen arbetar med lärarnas fortsatta behörighet i en eventuell tio-årig 
grundskola. Frågorna låg i linje med vårt uppdrag att skapa så goda förutsättningar som 
möjligt för det livslånga lärandet.

Vårt första arbete handlade om Digitalisering Förskola och skola i Kungälvs kommun.
Policyn antogs av kommunfullmäktige 2021-04-15.
Syftet med policyn digitalisering förskola och skola i Kungälvs kommun var att
digitaliseringspolicy har en långsiktig ansats och inriktning som utgör vägledning för den IT 
och digitaliseringsplan som förvaltningen inom sektor Bildning och lärande har gjort.
Tillsammans strävar vi för en gemensam riktning som ytterst syftar till att alla elever ska
utveckla sina digitala kompetenser som krävs för ett aktivt medborgarskap och framtida
yrkesliv. Målsättningen är en likvärdig skola där alla elever är inkluderade avseende tillgång 
och digitalt användande, samt att den digitala kompetensen hos medarbetarna som arbetar i 
skolan fortsatt måste prioriteras och utvecklas.
Beredningens långsiktiga vision är att uppnå en fullt ut likvärdig skola där eleverna når
kunskapsmålen med stöd av digitaliseringens möjligheter med utgångspunkt i den 
nationella digitaliseringsstrategin.
Där efter arbetade vi med Policy för skolbibliotek för Kungälvs kommunala grundskolor. 
Den antogs av kommunfullmäktige 2022-05-12.
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Policy för skolbibliotek är en del av arbetet med beredningsuppdraget: Politisk inriktning 
om hur bästa möjliga förutsättningar skapas för en kunskapsskola med hög måluppfyllelse.
Syftet med policyn är att skapa en gemensam riktning för utvecklingen av skolbiblioteken i 
kommunen. Policyn skall bidra till att öka likvärdigheten och kvalitativ
skolbiblioteksverksamhet som gynnar alla elevers kunskapsinhämtning i Kungälvs
kommunala skolor. Vi har också arbetat med Policy för Kungälvs kommuns kommunala 
grundskolors skolgårdar. Detta arbete påbörjades efter att vi haft en dialog med 
förvaltningen som efterfrågade av beredningen en inriktning och vision om hur 
skolgårdarna skall byggas vid nybyggnationer.
Syftet med policyn är att skapa en gemensam riktning för utvecklingen av de kommunala
grundskolornas skolgårdar. Policyn skall bidra till att öka likvärdigheten och kvalitén på 
våra grundskolors skolgårdar. De skall anpassas och vara likvärdiga och alla elever skall få
rörelseutmaning utefter möjlighet och behov. Det innebär även att elever med minskad
rörelseförmåga skall få möjlighet till fysisk aktivitet på de grundskolornas skolgårdar.
Som avslut på bredningens arbete under mandatperioden har vi även skrivit en Policy för
Kungälvs kommuns elevhälsa. Syftet med policyn är att skapa en gemensam riktning för
utvecklingen av elevhälsoarbetet i de kommunala skolorna i Kungälv. Policyn skall bidra till 
att öka likvärdigheten och kvalitativ elevhälsoarbete som gynnar alla elevers
kunskapsinhämtning i Kungälvs kommunala skolor. Policy för elevhälsan i Kungälvs

kommun är ett strategiskt styrdokument. Policyn tar utgångspunkt i de mål för elevhälsan 
och de formuleringar om verksamhet för barn och unga som presenteras i Elevhälsoplanen
antagen av rektorsgruppen 2020-04-30.
Under mandatperioden har vi under viss tid inte kunnat träffats fysiskt utan haft en del 
digitala möten. Det har varit påfrestande att arbeta politiskt och inte kunnat ses. Vi har vid 
flera tillfällen haft digitala redovisningar från förvaltningen gällande de områden vi arbetat 
med.
Att ha dialoger och öppna samtal genom det digitala är inte alltid det lättaste men trots 
detta har vi målvetet arbetat vidare och lyckats genomföra både möten och tagit flera viktiga 
beslut
för att ge en politisk inriktning om hur vi skapar bästa möjliga förutsättningar för en
kunskapsskola med hög måluppfyllelse.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Beredningsskrivelse- Svar på uppdrag
Bilaga Politiskt uppdrag- Bildning och lärande
Bilaga Protokollsutdrag - Beredningsskrivelse- Svar på uppdrag - Beredningen för bildning 
och lärande

Förslag till Kommunfullmäktige
Svar på uppdraget: En politisk inriktning om hur vi skapar bästa möjliga 
förutsättningar för en kunskapsskola med hög måluppfyllelse antecknas till 
protokollet.

__________

Expedieras till: 
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För kännedom till: 
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§ 47/2022

Beredningsskrivelse- Svar på uppdrag (Dnr KS2022/1299)

Uppdraget: En politisk inriktning om hur vi skapar bästa möjliga förutsättningar för en 
kunskapsskola med hög måluppfyllelse.

Beredningen för Bildning och lärandes uppdrag är att ansvara för övergripande långsiktiga 
frågor som rör det livslånga lärandet. Vi i beredningen arbetar med den politiska 
inriktningen om hur vi skapar bästa möjliga förutsättningar för en kunskapsskola med hög 
måluppfyllelse.

Under mandatperioden har vi hittills haft 34 sammanträden och hunnit med många olika 
redovisningar från förvaltningen om olika ämnen gällande bildning och lärande. Vi har 
också varit på två studiebesök, där målet varit att få mer kunskap om hur ”verkligheten” 
fungerar så att vi har kunnat genomföra kloka beslut.

Beredningen har arbetat fram fyra olika styrdokument som skall vara en del i att ge eleverna 
bästa möjliga förutsättningar för en bra kunskapsskola med hög måluppfyllelse. 
Dessa är:
Digitaliseringspolicy för förskola och skola 
Policy för skolbibliotek för Kungälvs kommunala grundskolor
Policy för Kungälvs kommuns kommunala grundskolors skolgårdar (ännu ej antagen)
Policy för Kungälvs kommuns elevhälsa (ännu ej antagen)
Vi har skickat en skrivelse till förvaltningen om – En tioårig grundskola. 

I skrivelsen ställde vi ett antal frågor gällande en tioårig grundskola. 

På beredningsmötet 2022-05-18 kom sektorchefen och gav vissa svar på våra frågor. Syftet 
med skrivelsen var att ta reda på hur kommunen arbetar med lärarnas fortsatta behörighet i 
en eventuell tio-årig grundskola. Frågorna låg i linje med vårt uppdrag att skapa så goda 
förutsättningar som möjligt för det livslånga lärandet.

Vårt första arbete handlade om Digitalisering Förskola och skola i Kungälvs kommun.
Policyn antogs av kommunfullmäktige 2021-04-15.
Syftet med policyn digitalisering förskola och skola i Kungälvs kommun var att 
digitaliseringspolicy har en långsiktig ansats och inriktning som utgör vägledning för den IT- 
och digitaliseringsplan som förvaltningen inom sektor Bildning och lärande har gjort. 
Tillsammans strävar vi för en gemensam riktning som ytterst syftar till att alla elever ska 
utveckla sina digitala kompetenser som krävs för ett aktivt medborgarskap och framtida 
yrkesliv. 
Målsättningen är en likvärdig skola där alla elever är inkluderade avseende tillgång och 
digitalt användande, samt att den digitala kompetensen hos medarbetarna som arbetar i 
skolan fortsatt måste prioriteras och utvecklas. 
Beredningens långsiktiga vision är att uppnå en fullt ut likvärdig skola där eleverna når 
kunskapsmålen med stöd av digitaliseringens möjligheter med utgångspunkt i den nationella 
digitaliseringsstrategin.
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Därefter arbetade vi med Policy för skolbibliotek för Kungälvs kommunala grundskolor. 
Den antogs av kommunfullmäktige 2022-05-12. 
Policy för skolbibliotek är en del av arbetet med beredningsuppdraget: Politisk inriktning 
om hur bästa möjliga förutsättningar skapas för en kunskapsskola med hög måluppfyllelse. 
Syftet med policyn är att skapa en gemensam riktning för utvecklingen av skolbiblioteken i 
kommunen. Policyn skall bidra till att öka likvärdigheten och kvalitativ 
skolbiblioteksverksamhet som gynnar alla elevers kunskapsinhämtning i Kungälvs 
kommunala skolor.

Vi har också arbetat med Policy för Kungälvs kommuns kommunala grundskolors 
skolgårdar. Detta arbete påbörjades efter att vi haft en dialog med förvaltningen som 
efterfrågade av beredningen en inriktning och vision om hur skolgårdarna skall byggas vid 
nybyggnationer.
 
Syftet med policyn är att skapa en gemensam riktning för utvecklingen av de kommunala 
grundskolornas skolgårdar. Policyn skall bidra till att öka likvärdigheten och kvalitén på 
våra grundskolors skolgårdar. De skall anpassas och vara likvärdiga och alla elever skall få 
rörelseutmaning utefter möjlighet och behov. Det innebär även att elever med minskad 
rörelseförmåga skall få möjlighet till fysisk aktivitet på de grundskolornas skolgårdar.
  
Som avslut på bredningens arbete under mandatperioden har vi även skrivit en Policy för 
Kungälvs kommuns elevhälsa.  Syftet med policyn är att skapa en gemensam riktning för 
utvecklingen av elevhälsoarbetet i de kommunala skolorna i Kungälv. Policyn skall bidra till 
att öka likvärdigheten och kvalitativ elevhälsoarbete som gynnar alla elevers 
kunskapsinhämtning i Kungälvs kommunala skolor. Policy för elevhälsan i Kungälvs 
kommun är ett strategiskt styrdokument. Policyn tar utgångspunkt i de mål för elevhälsan 
och de formuleringar om verksamhet för barn och unga som presenteras i Elevhälsoplanen 
antagen av rektorsgruppen 2020-04-30. 

Under mandatperioden har vi under viss tid inte kunnat träffats fysiskt utan haft en del 
digitala möten. Det har varit påfrestande att arbeta politiskt och inte kunnat ses. Vi har vid 
flera tillfällen haft digitala redovisningar från förvaltningen gällande de områden vi arbetat 
med. Att ha dialoger och öppna samtal genom det digitala är inte alltid det lättaste men trots 
detta har vi målvetet arbetat vidare och lyckats genomföra både möten och tagit flera viktiga 
beslut för att ge en politisk inriktning om hur vi skapar bästa möjliga förutsättningar för en 
kunskapsskola med hög måluppfyllelse.

Beslutsunderlag
Beredningsskrivelse- Svar på uppdrag
Bilaga Politiskt uppdrag- Bildning och lärande

Förslag till Kommunfullmäktige
Svar på uppdraget: En politisk inriktning om hur vi skapar bästa möjliga 
förutsättningar för en kunskapsskola med hög måluppfyllelse antecknas till 
protokollet.
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Handläggarens namn 
Karolina Lovric 

2022-08-23 

 
 
 
 

Utbyte av elmätare, Kungälv Energi  (Dnr ABK2022/0007) 
Sammanfattning 
Den 1 november 2018 införde regeringen nya krav i förordningen (1999:716) om 
mätning, beräkning och rapportering av överförd el (mätförordningen) som gäller 
från 2025. De nya kraven gäller funktioner i elmätare, mätsystem och 
mätutrustning. Energimarknadsinspektionen (Ei) fick samtidigt uppdraget att ta 
fram föreskrifter med ytterligare krav EIFS 2019:5. 
 
Sju nya funktionskrav: 

1. Elmätaren ska kunna mäta både uttag och inmatning i varje fas av ström, aktiv 
effekt och reaktiv effekt, mäta spänningen i varje fas samt mäta och registrera den 
totala aktiva energin vid uttag och inmatning av el. 

2. Elmätaren ska utrustas med ett kundgränssnitt som stöds av en öppen standard 
som möjliggör för kunden att ta del av mätuppgifterna i nära realtid. 

3. Elmätaren ska möjliggöra avläsning av mätdata och uppgifter om elavbrott på 
distans. 

4. Elmätaren ska kunna registrera mängden överförd energi per kvart 
5. Elmätaren ska kunna registrera uppgifter om tidpunkt för början och slut på 

elavbrott längre än tre minuter. 
6. Det ska vara möjligt för elnätsföretaget att uppgradera och ändra inställningar i 

elmätaren på distans. 
7. Det ska vara möjligt för elnätsföretaget att via elmätaren kunna spänningssätta och 

frånkoppla elanläggningar på distans. 

 
Kungälv Energi AB måste byta ut samtliga elmätare för att uppfylla de nya kraven i 
förordning (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el. De 
nya kraven börjar gälla 1 januari 2025. 
 
Kungälv Energi AB bedriver Eldistribution i enlighet med: 

• Ellagen (1997:857) 
• Elsäkerhetslag (2016:732) 

 
Förordning (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el.  
Kungälv Energi AB genomförde 2018 tillsammans med Härryda Energi AB och Ale 
El en upphandling av nytt mätsystem och mätutrustning som skall uppfylla de nya 
kraven. Ett successivt utbyte och nyinstallation till de nya mätarna har pågått 



111/22 Utbyte av elmätare Kungälv Energi - KS2022/1615-2 Utbyte av elmätare Kungälv Energi  : Utbyte av elmätare, ABK

 
 
 

 
 

2(3) 

sedan 2019. Kungälv Energi har ca 2 000 mätare som uppfyller de nya 
funktionskraven installerade. Det totala behovet av mätarbyten är ca 23 500.  
 
Beslut från Kungälv Energis styrelse onsdagen 15 juni 2022: 
Styrelsen ger VD i uppdrag att inhämta beslut från bolagsstämman som innebär att 
styrelsen för 
Kungälv Energi får mandat att besluta om föreslagen investering. 
 
Förslaget till beslut bedöms vara i enlighet med bolagskoncernens strategiska 
ändamål och är förenligt med kommunkoncernens perspektiv.  
 

Bedömning utifrån strategisk nivå inom bolagskoncernen 
Merparten av de nuvarande mätarna installerades 2008–2009 och har beräknad 
livslängd på 15 år. Då de ej uppfyller de nya kraven som börjar gälla 1 januari 
2025 och att de då nått sin tekniska och ekonomiska livslängd bedömer Kungälv 
Energi att ett effektivt utbyte under åren 2023–2024 är det bästa för verksamheten.  
Bolaget skall bedriva verksamhet som är förenlig med bolagsordningen och med 
den kommunala kompetensen. Bolaget skall erbjuda attraktiva produkter och 
tjänster som tillgodoser invånarnas behov av energi och digital kommunikation. I 
detta ingår att 

tillhandahålla energiförsörjning samt infrastruktur för energi och digital 
kommunikation för både företag och privatpersoner, utifrån ett 
strategiskt kommunalt perspektiv och för en långsiktigt hållbar 
utveckling för Kungälv såväl ekonomiskt, socialt som ekologiskt. 
Bolaget skall samverka med kommunen och övriga kommunala bolag 
i syfte att nå största möjliga nytta för kommunkoncernen och 
invånarna. 

 
Bolaget skall inom ramen för bolagsordningen: 

• bedriva produktion, distribution och handel inom energiområdet samt 
tillhandahålla infrastruktur för digital kommunikation 

• säkerställa miljö- och klimatmässigt hållbar, leveranssäker och prisvärd 
energi o utveckla energi- och bredbandsverksamheten och integrera dessa i 
utvecklingen av Kungälvs kommun 

• utveckla nya områden inom energiförsörjning och energidistribution samt 
bidra till ett fossilt oberoende Kungälv. 

Bedömning utifrån kommunkoncernens perspektiv 
Bolaget, som är ett av Kungälvs kommun helägt bolag och en del av den 
kommunala organisationen i Kungälv, skall driva verksamhet som omfattar att 
producera och distribuera energi, leverera bredbands- och energirelaterade 
tjänster, äga och förvalta fast och lös egendom som krävs för verksamheten, äga 
aktier och andelar i företag med i förhållande till Bolaget förenlig verksamhet samt 
idka annan med bolaget förenlig verksamhet 
 
Funktionskraven ska enligt den nya mätförordningen vara uppfyllda senast vid 
ingången av mätåret 2025 och ska omfatta mätsystem och mätutrustning för alla 
lågspänningskunder. Genom att ha hög tillgänglighet avseende mätvärden skapar 
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Kungälv Energi trygghet och valmöjligheter för medborgarna och företagen att 
styra sin förbrukning.  
 
Ur ett hållbart utvecklingsperspektiv, i och med detta utbyte utökas möjligheten att 
till ett effektivt utnyttjande av elnätet och produktion av elenergi för hela kommunen 
och dess invånare och företag. I mål nummer 7 i Agenda 2030 fastställs vikten att 
alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en överkomlig kostnad. 
Projektet är i linje med denna målsättning. 
 
Dessutom främjar funktionskraven en tillförlitlig och effektiv nätdrift, och möjliggör 
en ökad och billigare integration av mikroproduktion, till exempel solel. 
Funktionskraven på elmätare möjliggör också en utvecklad marknad för 
energitjänster av olika slag för medborgarna och näringslivet. 
 
Investeringen beräknas på ca 70 miljoner kronor kommer att finansieras via 
elnätstariffen i enlighet med kap 5 ellagen som behandlar intäktsram för 
nätverksamhet. 
 

 

Förslag till beslut 
1. AB Kongahälla föreslår kommunfullmäktige att tillstyrka att 

investeringen om ca 70 miljoner i elmätare genomförs. 
2. AB Kongahällas ombud uppdras att i extra bolagsstämma för 

Kungälv Energi AB föreslå och rösta för att ge styrelsen för Kungälv 
Energi AB mandat att besluta om utbyte av elmätare, under 
förutsättningen att kommunfullmäktige har tillstyrkt investeringen i 
enlighet med punkt 1.   

 
 

Haleh Lindqvist   Karin Almgren 
VD ABK    VD Kungälvs energi 
 
Expedieras till:   Karin Almgren, VD Kungälv Energi 

 

För kännedom till:  

  
 

 



111/22 Utbyte av elmätare Kungälv Energi - KS2022/1615-2 Utbyte av elmätare Kungälv Energi  : Utbyte av elmätare Kungälv Energi - KEs TU

Besöksadress: Byggmästaregatan 5. Postadress: Box 515, 442 15 Kungälv. 
Växel: 0303-23 93 00 kungalvenergi.se

           Tjänsteskrivelse
Sid 1 (3)

Sid 1 (3)
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Henrik Karlsson
2022-07-01

Utbyte av elmätare (Protokoll KE nr 7–2022 §60)
Sammanfattning
Kungälv Energi AB byter ut samtliga elmätare för att uppfylla de nya kraven i förordning (1999:716) 
om mätning, beräkning och rapportering av överförd el. De nya kraven börjar gälla 1 januari 2025.

Juridisk bedömning 
Kungälv Energi AB bedriver Eldistribution i enlighet med:
- Ellagen (1997:857)
- Elsäkerhetslag (2016:732)

Förordning (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el. 

Bolagets bedömning
Bakgrund
Den 1 november 2018 införde regeringen nya krav i förordningen (1999:716) om mätning, 
beräkning och rapportering av överförd el (mätförordningen) som gäller från 2025. De nya kraven 
gäller funktioner i elmätare, mätsystem och mätutrustning. Energimarknadsinspektionen (Ei) fick 
samtidigt uppdraget att ta fram föreskrifter med ytterligare krav EIFS 2019:5.

Sju nya funktionskrav:
1. Elmätaren ska kunna mäta både uttag och inmatning i varje fas av ström, aktiv effekt och 

reaktiv effekt, mäta spänningen i varje fas samt mäta och registrera den totala aktiva 
energin vid uttag och inmatning av el.

2. Elmätaren ska utrustas med ett kundgränssnitt som stöds av en öppen standard som 
möjliggör för kunden att ta del av mätuppgifterna i nära realtid.

3. Elmätaren ska möjliggöra avläsning av mätdata och uppgifter om elavbrott på distans.
4. Elmätaren ska kunna registrera mängden överförd energi per kvart
5. Elmätaren ska kunna registrera uppgifter om tidpunkt för början och slut på elavbrott längre 

än tre minuter.
6. Det ska vara möjligt för elnätsföretaget att uppgradera och ändra inställningar i elmätaren 

på distans.
7. Det ska vara möjligt för elnätsföretaget att via elmätaren kunna spänningssätta och 

frånkoppla elanläggningar på distans.

Funktionskraven ska enligt den nya mätförordningen vara uppfyllda senast vid ingången av mätåret 
2025 och ska omfatta mätsystem och mätutrustning för alla lågspänningskunder.

Kungälv Energi AB genomförde 2018 tillsammans med Härryda Energi AB och Ale El en 
upphandling av nytt mätsystem och mätutrustning som skall uppfylla de nya kraven. Ett successivt 
utbyte och nyinstallation till de nya mätarna har pågått sedan 2019. Kungälv Energi har ca 2 000 
mätare som uppfyller de nya funktionskraven installerade. Det totala behovet av mätarbyten är ca 
23 500. 

Bedömning
Merparten av de nuvarande mätarna installerades 2008–2009 och har beräknad livslängd på 15 år. 
Då de ej uppfyller de nya kraven som börjar gälla 1 januari 2025 och att de då nått sin tekniska och 
ekonomiska livslängd bedömer Kungälv Energi att ett effektivt utbyte under åren 2023–2024 är det 
bästa för verksamheten. 
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Beslut från Kungälv Energis styrelse onsdagen 15 juni 2022:

Bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller kommunstyrelsens resultatmål
2. En trygg omsorg med valmöjligheter genom hela livet
Genom att ha hög tillgänglighet avseende mätvärden skapar Kungälv Energi trygghet och 
valmöjligheter för medborgarna att styra sin förbrukning.

7. Att underlätta för invånare och företag som vill reducera klimatutsläppen
Kungälv Energi är drivande i frågor kring hållbar utveckling, i och med detta utbyte utökas 
möjligheten att till ett effektivt utnyttjande av elnätet och produktion av elenergi. 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Mål 7 är att säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en överkomlig 
kostnad. 
Kungälv Energis projekt är i linje med detta mål.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 

Vägledning finns i nedanstående dokument.

Bolagsordning för Kungälv Energi AB, KF § 140/2020

- § 3 Föremål för bolagets verksamhet
Bolaget, som är ett av Kungälvs kommun helägt bolag och en del av den kommunala 
organisationen i Kungälv, skall driva verksamhet som omfattar att producera och distribuera 
energi, leverera bredbands- och energirelaterade tjänster, äga och förvalta fast och lös 
egendom som krävs för verksamheten, äga aktier och andelar i företag med i förhållande till 
Bolaget förenlig verksamhet samt idka annan med bolaget förenlig verksamhet.

- § 4 Ändamål med bolagets verksamhet
Ändamålet med Bolagets verksamhet är att som kommunalt företag och som moderbolag i en 
koncern enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande inom eller i Kungälvs 
kommuns geografiska närhet främja kommunens utveckling och uppbyggnad av infrastruktur 
inom områdena energiförsörjning, nätbyggnad och bredband samt erbjuda produkter och 
tjänster för god energiförsörjning. Bolaget skall bedrivas enligt affärsmässiga principer. Bolaget 
skall därvid iaktta lokaliseringsprincipen i 2 kap. kommunallagen i dess innebörd i ellagen 
(1997:857) och fjärrvärmelagen (2008:263).

- § 15 Bolagsstämmans kompetens 
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. 

1. Bildande av bolag. 
2. Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant. 
3. Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp av 500 prisbasbelopp. 
4. Andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan överstigande ett värde om 

500 prisbasbelopp exklusive mervärdesskatt per affärstillfälle.

Ägardirektiv för Kungälv Energi AB, KF § 140/2020

- 3. Bolagets verksamhet
Bolaget skall bedriva verksamhet som är förenlig med bolagsordningen och med den
kommunala kompetensen. Bolaget skall erbjuda attraktiva produkter och tjänster som
tillgodoser invånarnas behov av energi och digital kommunikation. I detta ingår att

Styrelsen ger VD i uppdrag att inhämta beslut från bolagsstämman som innebär att styrelsen för 
Kungälv Energi får mandat att besluta om föreslagen investering.
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tillhandahålla energiförsörjning samt infrastruktur för energi och digital kommunikation för både 
företag och privatpersoner, utifrån ett strategiskt kommunalt perspektiv och för en långsiktigt 
hållbar utveckling för Kungälv såväl ekonomiskt, socialt som ekologiskt.
Bolaget skall samverka med kommunen och övriga kommunala bolag i syfte att nå största
möjliga nytta för kommunkoncernen och invånarna.

Bolaget skall inom ramen för bolagsordningen:
o bedriva produktion, distribution och handel inom energiområdet samt tillhandahålla 

infrastruktur för digital kommunikation
o säkerställa miljö- och klimatmässigt hållbar, leveranssäker och prisvärd energi
o utveckla energi- och bredbandsverksamheten och integrera dessa i utvecklingen av 

Kungälvs kommun
utveckla nya områden inom energiförsörjning och energidistribution samt bidra till ett fossilt 
oberoende Kungälv

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 

Funktionskraven för mätsystem och mätutrustning bidrar till att det blir enklare för medborgare som 
är intresserade av energibesparingar och som vill vara aktiva på elmarknaden.

Dessutom främjar funktionskraven en tillförlitlig och effektiv nätdrift, och möjliggör en ökad och 
billigare integration av mikroproduktion, till exempel solel. Funktionskraven på elmätare möjliggör 
också en utvecklad marknad för energitjänster av olika slag.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Ett byte av elmätare och insamlingssystem innebär ett något förändrat arbetssätt där den stora 
förändringen är möjligheten att inhämta information från mätare till kontoret och ökad möjlighet till 
analys av insamlade värden. Arbetsmiljö och arbetsbelastning bedöms vara likvärdig som med 
dagens system efter bytet. 

Ekonomisk bedömning
Investeringen på ca 70 miljoner kronor kommer att finansieras via elnätstariffen i enlighet med kap 
5 ellagen som behandlar intäktsram för nätverksamhet.

Förslag till beslut
Ombud vid bolagets extra stämma får i uppdrag att föreslå och rösta för att ge Styrelsen för 
Kungälv Energi AB mandat att besluta om utbyte av elmätare.

Henrik Karlsson Karin Almgren
AO chef Elnät VD

Expedieras till: AB Kongahälla

För kännedom till: karolina.lovric@kungalv.se
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1 Uppdragsinformation

Uppdrag namn Utbyta av elmätare
Uppdrag ID
Ansvar 120 och 130
Kalkyl utför av Henrik Karlsson
Datum 4/7 2022

2 Antaganden

Finansiella antaganden
Kalkylränta 4.0%
låneränta 2.0%
Inflation
Elnäts inflation 1.5%

Regulatoriska antaganden
Regulatorisk WACC, 2020-2023 2.16%
Effektiviseingskrav påverkbara kosnader 1.00%

3 Investeringsspecifikt

Kalkylerade kostnader belopp
Investering - P1 40 år
Investering - P1 15 år 70,000,000
Intäkter - engångbelopp
Engångskostnader
Förändring av påverkbara kostnader kSEK per år

Regulatoriska kostnader NUAK Ålder
Kapitalbas ny - normvärde 50 år
Kapitalbas ny - normvärde 40 år
Kapitalbas ny - normvärde 10 år 70,000,000
Kapitalbas raserad -50 år normvärde
Kapitalbas raserad - 40 år normvärde
Kapitalbas raserad - 10 år normvärde 65,000,000 15

4 Nyckeltal 15 - 60 år
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Intäkter 0 8,617,000 8,592,787 8,565,909 8,536,291 8,503,857 8,468,530 8,430,229 8,388,874 8,344,381 8,296,666 7,671,512 7,136,354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivning 4,666,667 4,666,667 4,666,667 4,666,667 4,666,667 4,666,667 4,666,667 4,666,667 4,666,667 4,666,667 4,666,667 4,666,667 4,666,667 4,666,667 4,666,667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ränta 1,306,667 1,213,333 1,120,000 1,026,667 933,333 840,000 746,667 653,333 560,000 466,667 373,333 280,000 186,667 93,333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultat -5,973,333 2,737,000 2,806,120 2,872,575 2,936,291 2,997,190 3,055,196 3,110,229 3,162,207 3,211,048 3,256,666 2,724,846 2,283,020 -4,760,000 -4,666,667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nuvärde 15 år 8,268,508 IRR 15 år 6.02%

Resultat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

-8000000

-6000000

-4000000

-2000000

0

2000000

4000000

Bilaga 1 till Tjänsteskrivelse
Investeringskalkyl Utbyte av Elmätare 2022-07-01
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Inv. 50 år 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
NUAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitalförslitning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Åldersjusterat NUAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitalbindning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inv. 40 år 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
NUAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitalförslitning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Åldersjusterat NUAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitalbindning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inv. 10 år ######## 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
NUAK 70,000,000 71,050,000 72,115,750 73,197,486 74,295,449 75,409,880 76,541,028 77,689,144 78,854,481 80,037,298 81,237,858 82,456,426 83,693,272
Kapitalförslitning 0 7,105,000 7,211,575 7,319,749 7,429,545 7,540,988 7,654,103 7,768,914 7,885,448 8,003,730 8,123,786 7,496,039 6,974,439
Åldersjusterat NUAK 70,000,000 63,945,000 57,692,600 51,238,240 44,577,269 37,704,940 30,616,411 23,306,743 15,770,896 8,003,730 8,123,786 7,496,039 6,974,439
Kapitalbindning 0 1,512,000 1,381,212 1,246,160 1,106,746 962,869 814,427 661,314 503,426 340,651 172,881 175,474 161,914

0 8,617,000 8,592,787 8,565,909 8,536,291 8,503,857 8,468,530 8,430,229 8,388,874 8,344,381 8,296,666 7,671,512 7,136,354

Totalt 0 8,617,000 8,592,787 8,565,909 8,536,291 8,503,857 8,468,530 8,430,229 8,388,874 8,344,381 8,296,666 7,671,512 7,136,354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Investering 40 år 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Avskrivning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Värde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ränta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Investering 15 år ######## 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Avskrivning 0 4,666,667 4,666,667 4,666,667 4,666,667 4,666,667 4,666,667 4,666,667 4,666,667 4,666,667 4,666,667 4,666,667 4,666,667 4,666,667 4,666,667 4,666,667
Värde 70,000,000 65,333,333 60,666,667 56,000,000 51,333,333 46,666,667 42,000,000 37,333,333 32,666,667 28,000,000 23,333,333 18,666,667 14,000,000 9,333,333 4,666,667 0
Ränta 1400000 1306666.7 1213333.3 1120000 1026666.7 933333.33 840000 746666.67 653333.33 560000 466666.67 373333.33 280000 186666.67 93333.333 0

Avskrivningar 0 4,666,667 4666666.7 4666666.7 4666666.7 4666666.7 4666666.7 4666666.7 4666666.7 4666666.7 4666666.7 4666666.7 4666666.7 4666666.7 4666666.7 4666666.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ränta 1400000 1306666.7 1213333.3 1120000 1026666.7 933333.33 840000 746666.67 653333.33 560000 466666.67 373333.33 280000 186666.67 93333.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kostnader/år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Engångskostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nuvärdesfaktor 1 0.9615385 0.9245562 0.8889964 0.8548042 0.8219271 0.7903145 0.7599178 0.7306902 0.7025867 0.6755642 0.6495809 0.624597 0.6005741 0.5774751 0.5552645 0.5339082 0.5133732 0.4936281 0.4746424 0.4563869 0.4388336 0.4219554 0.4057263 0.3901215 0.3751168 0.3606892 0.3468166 0.3334775 0.3206514 0.3083187 0.2964603 0.2850579 0.2740942 0.2635521 0.2534155 0.24367 0.2343 0.22529 0.21662 0.208289045 0.20028 0.19257493 0.1851682 0.17804635 0.17119841 0.16461386 0.15828256 0.15219476 0.146341 0.14071 0.135301 0.130097 0.125093 0.120282 0.115656 0.111207 0.10693 0.102817 0.098863 0.09506
Nuvärden bef -70000000 8,285,577 7,944,515 7,615,062 7,296,857 6,989,551 6,692,802 6,406,281 6,129,668 5,862,652 5,604,930 4,983,268 4,457,346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Nuvärde nytt

Kassaflöde -70,000,000 8,617,000 8,592,787 8,565,909 8,536,291 8,503,857 8,468,530 8,430,229 8,388,874 8,344,381 8,296,666 7,671,512 7,136,354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

NUAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Åldersjusterat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 7771518.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 7656668.1 7771518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 7543515.4 7656668 7771518.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 7432034.8 7543515 7656668.09 7771518.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 14644404 7432035 7543515.36 7656668.09 7771518.11 0 0 0 0 0 0 0 0
7 21641976 14644404 7432034.84 7543515.36 7656668.09 7771518.11 0 0 0 0 0 0 0
6 28429525 21641976 14644403.6 7432034.84 7543515.36 7656668.09 7771518.11 0 0 0 0 0 0
5 35011730 28429525 21641975.8 14644403.6 7432034.84 7543515.36 7656668.09 7771518.11 0 0 0 0 0
4 41393178 35011730 28429524.9 21641975.8 14644403.6 7432034.84 7543515.36 7656668.09 7771518.11 0 0 0 0
3 47578366 41393178 35011730.1 28429524.9 21641975.8 14644403.6 7432034.84 7543515.36 7656668.09 7771518.11 0 0 0
2 53571700 47578366 41393178.5 35011730.1 28429524.9 21641975.8 14644403.6 7432034.84 7543515.36 7656668.09 7771518.11 0 0
1 59377500 53571700 47578366.1 41393178.5 35011730.1 28429524.9 21641975.8 14644403.6 7432034.84 7543515.36 7656668.09 7771518.11 0
0 65000000 59377500 53571700 47578366.1 41393178.5 35011730.1 28429524.9 21641975.8 14644403.6 7432034.84 7543515.36 7656668.09 7771518.11

Åldersjusterat NUAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avkastning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Summa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Protokoll 5, 
styrelsesammanträde 
Sammanträdesdatum 2022-08-24

AKTIEBOLAGET KONGAHÄLLA 

Plats 
Tid 

Stadshuset, Ytterbyvägen 2, plan 3C  
Onsdagen den 24 augusti 2022, klockan 08:30 – 09:10 

Beslutande  Miguel Odhner Ordförande  
Anders Holmensköld 1:e vice ordförande 
Matilda Jansson  2:e vice ordförande 
Fredrik Gullbrantz  
Michael Karlsson 

Frånvarande  Lennart Kristiansson 
Thomas Loong 

Sekreterare 
Paragraf §§ 37 - 44 

Karolina Lovric 

Ordförande 
Miguel Odhner 

Justerande 
Matilda Jansson 

Övriga deltagare Haleh Lindqvist VD AB Kongahälla 
Pia Jakobsson Ekonomichef AB Kongahälla 
Frida Engdahl Redovisningsekonom AB Kongahälla 

Miguel Odhner (1 sep 2022 10:38 GMT+2)
Miguel Odhner

MO
MO

Matilda Jansson (1 sep 2022 15:45 GMT+2)

MJ

Karolina Lovric (2 sep 2022 12:53 GMT+2)
Karolina Lovric
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Protokoll  

Sammanträdesdatum  2022-06-15 
 
 
 

AKTIEBOLAGET KONGAHÄLLA  

                                                           

 

 

§37 Val av justerare Matilda Jansson utses att jämte ordföranden justera 
protokollet.  

§38 Tillkommande och 
utgående ärenden 

Inga tillkommande eller utgående ärenden.  
 
Dagordningen fastställs. 
 

§39 Föregående 
styrelseprotokoll  

Styrelsen antecknar föregående mötes protokoll och lägger 
det till handlingarna.  
 

§40 VD:s rapport Haleh Lindqvist, VD, går igenom aktuellt arbete i 
kommunkoncernen:  
 
 

• Dotterbolagens VD:ar har deltagit på ledardagen den 
23 augusti tillsammans med förvaltningsledningen för 
uppstart av arbetet med affärsplan för Kongahälla AB. 

• Ny beredskapssamordnare börjar inom kort. Ska bland 
annat arbeta med kommunens och bolagens Risk och 
sårbarhetsanalyser. 

• Väg 168 överklagad till MMD. Ärende är på väg till KF 
om medgivande om upphävande på KS på onsdag för 
snabbare hantering på MMD. Vi kan anta DP på nytt på 
rätt sätt lite senare än tänkt. 

• Detaljplan Arenastaden förbereds, planeras till för 
antagande nov/dec. 

 
 
Utmaningar 2023: 

• Ökade pensionskostnader 
• Nytt pensionsavtal – högre premier för från 4,5% till 6% 
• Förändrad inflationsuppräkning – utifrån 

prisbasbeloppet  
• Investeringsutgifter i kommunala byggprojekt 
• Minskat bostadsbyggande kan ge minskade 

exploateringsintäkter 
• Högre räntenivåer påverkar våra finansieringskostnader 

 
Hur påverkas beräkningarna i rambudgeten av:  

• Hög Inflation? 
• Nya löneavtal? 
• Högre räntenivåer 

 

MO
MO

MJ
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Protokoll  

Sammanträdesdatum  2022-06-15 
 
 
 

AKTIEBOLAGET KONGAHÄLLA  

                                                           

 

 

Ny skatteprognos kommer den 25 augusti 2022. 
 
Styrelsen antecknar informationen.  
 

§41 Månadsrapport - 
ekonomi 
 

Frida Engdahl, redovisningsekonom ansvarig för AB 
Kongahälla, ger en ekonomisk månadsrapport. 
 
Styrelsen antecknar informationen.  

 

§42 Utbyte av elmätare 
Kungälv Energi 

Den 1 november 2018 införde regeringen nya krav i 
förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och 
rapportering av överförd el (mätförordningen) som gäller från 
2025. De nya kraven gäller funktioner i elmätare, mätsystem 
och mätutrustning.  
 
Kungälv Energi AB måste därmed byta ut samtliga elmätare 
för att uppfylla de nya kraven i förordning (1999:716) om 
mätning, beräkning och rapportering av överförd el. De nya 
kraven börjar gälla 1 januari 2025. 
 
Den 15 juni 2022 beslutade Kungälv Energis styrelse att ge 
VD i uppdrag att inhämta beslut från bolagsstämman som 
innebär att styrelsen för Kungälv Energi får mandat att besluta 
om föreslagen investering. 
 
Förslaget till beslut bedöms vara i enlighet med 
bolagskoncernens strategiska ändamål och är förenligt med 
kommunkoncernens perspektiv.  
 
 
Styrelsen beslutar att: 

1. AB Kongahälla föreslår kommunfullmäktige att 
tillstyrka att investeringen om ca 70 miljoner i 
elmätare genomförs. 

2. AB Kongahällas ombud uppdras att i extra 
bolagsstämma för Kungälv Energi AB föreslå och 
rösta för att ge styrelsen för Kungälv Energi AB 
mandat att besluta om utbyte av elmätare, under 
förutsättningen att kommunfullmäktige har tillstyrkt 
investeringen i enlighet med punkt 1.   

MO
MO

MJ
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Protokoll  

Sammanträdesdatum  2022-06-15 
 
 
 

AKTIEBOLAGET KONGAHÄLLA  

                                                           

 

 

§43 Övrigt  Fredrik Gullbrantz informerar att Kungälv sammanställt en ny 
budgetprognos. Prognosen pekar på att bolaget kommer att 
kunna leverera utdelning till Kungälvs kommun enligt plan.  
  

§44 Mötet avslutas  
 

Ordförande förklarar mötet avslutat. 

 

MO
MO

MJ
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Postadress: Kungälvs kommun, 442 81 Kungälv. Besöksadress: Ytterbyvägen 2, 442 30 Kungälv.
Telefon: 0303–23 80 00. E-post: kommun@kungalv.se

www.kungalv.se

Tjänsteskrivelse

Sid 1 (4)

Sid 1 (4)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-09-15

Handläggarens namn
Linda Andreasson

2022-08-08

Information om inkomna skrivelser avseende Byggnation av
vindkraftverk i Rämma (Dnr KS2021/0320-13)

Sammanfattning

Till kommunen har inkommit en skrivelse med ca 30 namnpåskrifter mot byggnation av
vindkraftverk vid Rämma. Där utöver har ytterligare ett 30-tal skrivelser inkommit med synpunkter
samt frågor kring hur politiken avser att svara. Dessutom finns ett stort antal digitala underskrifter.

Skrivelser och yttranden avser oro över hur människor och djur kan påverkas negativt av de
föreslagna vindkraftverken samt även hur dessa kan påverka huspriserna i området negativt.
Dessutom efterfrågas svar från politiken hur de avser att bemöta skrivelsen.

Kommunen blev under våren 2021 kontaktad av Tekniska verken i Linköping Vind AB, avseende
önskemål om byggnation av vindkraftverk i Kungälvs kommun vid gränsen till Stenungsunds
kommun där ytterligare ett verk önskas uppföras. Kommunen blev sedan tillsammans med
Stenungsunds kommun inbjuden till avgränsningssamråd för Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
på plats, där både tjänstepersoner och politiker deltog. Vid samrådet lämnade förvaltningen en
synpunkt på att den inventering av fågelbeståndet som görs ska även innehålla trana och
nattskärra.

Avgränsningssamrådet som har hanterats av Länsstyrelsen är nu avslutat. Om sökanden väljer att
gå vidare efter genomförd MKB så kommer ansökan att skickas till Länsstyrelsen som hanterar
ärendet. Länsstyrelsen kommer i så fall skicka ärendet på remiss till kommunen som ges möjlighet
att yttra sig. Vid en eventuell ansökan så kommer frågan kring buller och skuggverkning utredas
av Länsstyrelsen samt påverkan på djur-och natur. Frågan avseende eventuell påverkan på
huspriser hanteras inte av Länsstyrelsen.

Vindkraftverk ger upphov till buller vid byggnation, drift och avveckling. Riktvärde för buller från
vindkraftverk på bostäder är maximalt 40 dB(A) under drift. Denna ljudnivå är praxis vid
miljötillstånd för vindparker.

Kommunen har en vindbruksplan som tematiskt tillägg till Översiktsplanen (ÖP2010) som är
antagen av KF 2010-12-09. Enligt denna är det område som nu föreslås för byggnation av
vindkraftverk utpekat som reservområde (T) för vindkraftverk. Området var vid framtagande av
Vindbruksplanen i konflikt med totalförsvarets intressen och skulle därför ses som
reservområde. Bedömningen var att det kunde aktualiseras vid förändrade förutsättningar. Enligt
sökanden har förutsättningarna på platsen förändrats avseende ev konflikter med totalförsvarets
intressen. Detta är även en fråga som Länsstyrelsen hanterar avseende statliga intressen.

Förvaltningens bedömning är att kommunen bör avvakta fortsatt hantering av ärendet, utifrån om
ansökan om tillstånd söks hos Länsstyrelsens. Detta är även Länsstyrelsens rekommendation efter
att de har informerats om att skrivelser inkommit.

Juridisk bedömning

Tillståndsprövning hanteras av Länsstyrelsen som skickar ärendet på remiss till kommunen.
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Förvaltningens bedömning
Bakgrund

Placering av föreslagna vindkraftverk

Bedömningen är att kommunen bör avvakta fortsatt hantering av ärendet utifrån om ansökan om 
tillstånd söks hos Länsstyrelsens.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
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Ärendet bedöms beröra det strategiska målet; Att underlätta för invånare och företag som vill 
reducera klimatutsläppen. Då ärendet avser byggnation av vindkraftverk.

Miljö- och klimatarbetet måste involvera fler för att nå goda resultat. Kommunens roll
ska vara att möjliggöra och underlätta för företag och invånare att göra en positiv skillnad.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
De mål som främst berör ärendet är Hållbar energi för alla, Hållbar industri, innovationer och 
infrastruktur, Bekämpa klimatförändringarna, Ekosystem och biologisk mångfald sam Fredliga och 
inkluderande samhällen.
Ärendet avser både byggnation av vindkraftverk som hållbar energi, samt ev påverkan på natur och 
djur. Dessutom att alla människor är lika inför lagen och ska ha lika tillgång till rättvisa samt ska ha 
möjlighet att utöva inflytande och ansvarsutkrävande över beslutsfattande.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Som underlag i ärendet finns Vindbruksplanen som är ett tematiskt tillägg till Översiktsplanen 
(ÖP2010), som pekar ut det aktuella området för vindkraftverk.
https://www.kungalv.se/siteassets/dokument/kommun-och-politik/styrdokument/for-

invanare-och-foretagare/vindbruksplan.pdf

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Ärendet berör de boende närmast den föreslagna platsen för Vindkraftverket och det är dessa som 
inkommit med skrivelser. Skrivelser och yttranden avser oro över hur människor och djur kan 
påverkas negativt av vindkraftverk samt även hur dessa kan påverka huspriserna i området 
negativt.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Förvaltningen har ingen person som arbetar specifikt med frågor kring vindkraftsetablering.

Ekonomisk bedömning
Ärendet berör inte kommunens ekonomi.

Förslag till beslut

Kommunen avvaktar fortsatt eventuell hantering av ärendet från Länsstyrelsens sida.

Fredric Arpfjord Anders Holm
Verksamhetschef planering och myndighet Sektorchef samhälle och utveckling

Expedieras till: 
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För kännedom till:



112/22 Information om inkommna skrivelser avseende Byggnation av vindkraftverk i Rämma  - KS2021/0320-13 Information om inkommna skrivelser avseende Byggnation av vindkraftverk i Rämma  : ~ KS2021_0320-6 upprop_mot_vindkraft_i_Rämma 1103270_1_1

 

Vindkraft vid Rämma 

Inledning angående anläggandet av två vindkraftverk i 
Rämma 

Enligt en finsk studie, Vindkraftverkens infraljud orsakar hälsoproblem i 

Finland, (https:tvky.info) beskrivs det att tolv familjer, vilka innehöll totalt 
femtiofem personer studerades. Resultatet visade att berörda personer 
uppvisade drygt etthundratjugo symtom, alltså drygt två symptom i snitt på 
dem som undersöktes. Hjärtsymptom, illamående, sömnsvårigheter med mera 
framkom utifrån undersökningen.  

 Infraljudfrekvenser som är mycket låga, vilka A-filtret vid mätning av dBA 
till stor del tar bort, har en mycket lång räckvidd. Ljudet kan sprida sig cirka 
en mil och orsakar stora hälsoproblem för människor som bor i dess närhet.  

  Det finns en mängd studier som påvisar fysisk och psykisk ohälsa i samband 
med att vara ”granne” med vindkraftverk. 

 Fastigheter som blir berörda av att vindkraft exploateras sjunker i värde. I 
Expressen den 27 mars beskriver Daniel Liljeberg, Samhällspolitisk chef, 
Villaägarnas riksförbund om problematiken. Han berättar i artikeln om en 
fastighetsägare i Smedjebackens kommun. Enligt banken skulle värdet på 

fastigheten komma att halveras på grund av exploatering av vindkraft. I 

artikeln nämns en vetenskaplig studie gjord från KTH. Professorerna Mats 
Wilhelmsson och Hans Vestlund klargör att fastigheter som ligger i närheten 
av vindkraftverk, kommer i framtiden bli svårsålda och med det sjunka i 
genomsnitt med cirka 20 procent i värde. I Rämmaområdet innebär detta en 
ekonomisk förlust på ca 700 000 kr i snitt för varje drabbad enskild 
fastighetsägare. 

Principer och lagar för att bestrida exploatering av vindkraftverk 

 Enligt Subsidiaritetsprincipen eller Närhetsprincipen som den också kallas, 
ska beslut fattas på den lägsta ändamålsenliga nivån. Det är den överordnades 
uppgift att stå för bevisbördan. Om den överordnade tar sig an en uppgift som 
de inte har befogenheter till, då kan det anses som en kränkning, alltså en 
kränkning av de fastighetsägare som är berörda. 

 Proportionalitetsprincipen som innebär att en myndighet inte får använda 

mer ingripande åtgärder än vad som krävs med hänsyn till ändamålet. 
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Äganderätten, artikel 17 innebär kortfattat att var och en har rätt att besitta lagligen förvärvad egendom, att nyttja den, 
att förfoga över den och att testamentera bort den. Ingen får berövas sin egendom utom då samhällsnyttan kräver det. 
Immateriell (ogripbar) egendom ska vara skyddad. 

 EU-stadgan, artikel 7 beskriver att var och en har rätt till respekt för sitt privatliv och familjeliv, sin bostad och sina 
kommunikationer.  

 Århuskonventionen, innebär att man knyter samman frågor om miljö och mänskliga rättigheter. Konventionen består 
av tre delar, tillgång till information, alltså allmänhetens rätt att ta del av miljöinformation som finns hos myndigheter. 
Allmänhetens deltagande, alltså rätt att delta i beslutsprocesser om miljön, samt tillgång till rättslig prövning, alltså rätt 
att få tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor.  

Slutord  

 Enligt de stadgar och principer vi hänvisar till, innebär det att det är berörda instanser som ska bevisa för oss 
fastighetsägare, att det är av högsta betydelse att det ska byggas vindkraft i Rämma. Men också att myndigheterna 
förstår att exploateringen kan komma att betraktas som en kränkning på den enskilde samhällsmedborgaren. 

 Dessutom ska myndigheterna bevisa att exploateringen av vindkraft står i proportion gentemot betydelsen av 
människors hälsa, både fysiskt och psykiskt. Och bevisa att det är proportionerligt att bygga vindkraftverk där 
inblandade fastighetsägare kommer att belastas med stora ekonomiska förluster som följd.  

 Tekniska verken AB (ägs ytterst av Linköpings kommun) samverkar med Kungälvs kommun, Stenungsunds kommun 
och Kungälvs Energi. Tekniska Verken AB har som mål att exploatera vindkraft i Rämma. Fastighetsägare som har bott 
och betalat skatt i alla år i respektive kommuner kommer att berövas den tillvaro som de har byggt upp under många år. 
Många års slit och en ekonomisk tillvaro som kommer att förändras drastiskt till det sämre.  

 Exploateringen gör intrång i laglig förvärvad egendom där samhällsnyttan i detta fall inte kräver något intrång, det är 
inte proportionerligt enligt äganderätten. Dessutom enligt EU- stadgan, ska bland annat samhällsmedborgarens privatliv 
respekteras, vilket inte görs i samband med byggande av vindkraft i Rämma. Och till sist ska samhällsmedborgaren 
enligt Århuskonventionen ha rätt om att få värna om sina mänskliga rättigheter och med det ha rätt att påverka 
miljöbeslut. 
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Om Tekniska Verken AB, trots vår skrivelse, kommer att försöka fortsätta 
exploatera vindkraft i Rämma, då kommer det att bli nödvändigt att vi kontaktar 
Handelskammaren för oberoende värdering på ett antal fastigheter som ligger inom 
tre kilometer ifrån tänkta vindkraftverk. 

 Kan Tekniska Verken AB samt övriga aktörer i projektet utvärdera och avsätta 
erforderliga fonderade spärrade medel för risktagandet, vilket föreligger 
beträffande  skadeersättningsnivån som projektet förorsakar skadedrabbade offer 
och områdets fastighetsägare? 

Tekniska Verken AB och vindkraftaktörerna har nu som uppgift att besvara hur 

proportionalitetsprincipen skall kunna förvaltas genom projektet.  

Vi som är skadedrabbade organiserar oss nu till aktivt motstånd! 
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