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Protokoll 2015-10-13

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2015-10-13

Datum för anslags uppsättande 2015-10-19 Datum för anslags nedtagande 2015-11-10

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2015-10-13

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Ärendelista
§137 Val av justerare
§138 Informationsärende - information från nämnder och bolag
§139 Månadsrapport september 2015
§140 Skattesats för allmän kommunalskatt 2016
§141 Höjning av VA-taxa 2016
§142 Villkor för ersättning av egen avloppsanläggning
§143 VA-verksamhetsområde Vretavägen
§144 Inbjudan till signatärskap för länets digitala agenda
§145 Risk- och sårbarhetsanalys (RSA) för Lekeberg 2015
§146 Fortsättningen på Vättervattenprojektet
§147 Remiss om lokala vägföreskrifter vid Lekens badplats

§148 Tillfälle till yttrande om permanenta lokala trafikföreskrifter om 
hastighetsbegränsning på enskilda vägar i Kvistbro

§149 Remiss på Ett gemensamt ansvar för mottagande för nyanlända
§150 Meddelanden
§151 Anmälan av delegationsbeslut
§152 Informationsärende - Information angående flyktingsituationen
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Protokoll 2015-10-13

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§137- Val av justerare

Ärendebeskrivning
Justering sker den 16 oktober kl. 13.00 på sekreterarens rum i kommunhuset.

Beslut
Kjell Edlund (S) utses till justerare.

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2015-10-13

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§138- Informationsärende - information från nämnder och bolag

Ärendebeskrivning
Här ges information till kommunstyrelsens ledamöter angående de senaste beslut som tagits av 
nämnderna, bolagen och kommunalförbundet.

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2015-10-13

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§139 - Månadsrapport september 2015 (KS 15-571)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en måndsrapport till och med den 30 september 2015. 
Månadsrapporter innehåller ekonomi, personal, invånarantal och tillgänglighet via telefon.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner månadsrapporten för september

Arbetsutskottets behandling av ärendet

Yrkanden

Kjell Edlund (S) yrkar att kommunstyrelsen ger nämnderna i uppdrag att inkomma med en 
redovisning av vilka åtgärder som genomförs för att minska sjukfrånvaron.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsen

1. godkänner månadsrapporten för september

2. ger nämnderna i uppdrag att inkomma med en redovisning av vilka åtgärder som genomförs för 
att minska sjukfrånvaron. 

Beslut
Kommunstyrelsen

1. godkänner månadsrapporten för september

2. ger nämnderna i uppdrag att inkomma med en redovisning av vilka åtgärder som genomförs för 
att minska sjukfrånvaron. 

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2015-10-13

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§140 - Skattesats för allmän kommunalskatt 2016 (KS 15-568)
Ärendebeskrivning
Fastställande av 2016 års skattesats för Lekebergs kommun ska enligt kommunallagen 8 kapitlet 6 §, 
föreslås av kommunstyrelsen innan oktober månads utgång och beslutas av kommunfullmäktige 
innan november månads utgång.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att skattesatsen förblir oförändrad 2016 och fastställs till 
21:43 kronor.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för år 2016 till 21:43 kronor per skattekrona.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsen

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Skattesats för allmän kommunalskatt 2016

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2015-10-13

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§141 - Höjning av VA-taxa 2016 (KS 15-523)
Ärendebeskrivning
Under 2015 bidrar skattekollektivet med 2,3 mnkr för att täcka den mellanskillnad som uppstått 
mellan VA-taxans intäkter och VA-verksamhetens kostnader. Inför 2016 föreslås att en ny VA-taxa 
beslutas.

Under 2015-2016 kommer VA-kostnaderna att öka med ytterligare drygt 2,7 mnkr/år. Kostnaderna 
ökar bland annat med anledning av beslutet att ta vatten från Örebro kommun. Den årliga 
nettokostnadsökningen för såväl levererat vatten/kubikmeter från Örebro kommun samt den ledning 
som Lekebergs kommun ska bygga mellan Lanna och Fjugesta är det som i huvudsak genererar den 
ökade VA-kostnaden. Till det kommer vissa renoveringar av bland annat vattentornet mm.

2016 föreslås att den fasta avgiften för mindre vattenmätare (qn 2,5) höjs med 550 kr/år till 3310 
kr/år. Mellanmätaren (qn 6,0) med 550 kr/år till 10313 kr/år. Stora mätaren (qn 10,0) med 550 kr/år 
till 19656 kr/år. Den rörliga avgiften ökas med 3,53 kr/m3 till 38,63 kr/m3 (inkl moms).

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige höjer VA-taxans brukningsavgifter 2016 enligt följande: 
Mindre vattenmätare (qn 2,5) höjs med 550 kr/år till 3310 kr/år. 
Mellanmätaren (qn 6,0) med 550 kr/år till 10313 kr/år. 
Stora mätaren (qn 10,0) med 550 kr/år till 19656 kr/år. 
Den rörliga avgiften ökas med 3,53 kr/m3 till 38,63 kr/m3 (inkl moms).

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsen

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Höjning av VA-taxa 2016

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2015-10-13

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§142 - Villkor för ersättning av egen avloppsanläggning (KS 15-
574)
Ärendebeskrivning
I samband med beslut om va-verksamhetsområde, för att bygga ut det kommunala vatten- och 
avloppsledningsnätet, t ex Kvistbro, finns i området ett antal enskilda avloppsanläggningar som 
fortfarande är godkända av Sydnärkes miljöförvaltning. Enligt Lag (2006: 412) om allmänna 
vattentjänster § 40 skall godkända egna avloppsanläggningar lösas in av kommunen där kommunen 
erbjuder anslutning till det kommunala ledningsnätet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen fastställer ersättning för godkänt enskilt avlopp i enlighet med upprättad 
tjänsteskrivelse.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Enligt förslag till beslut

Beslut
Kommunstyrelsen fastställer ersättning för godkänt enskilt avlopp i enlighet med upprättad 
tjänsteskrivelse.

Beslutsunderlag
 Villkor för ersättningar av egen avloppsanläggning
 Inlösen av avloppsbrunnar

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2015-10-13

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§143 - VA-verksamhetsområde Vretavägen (KS 15-580)
Ärendebeskrivning
Efter utredning av Teknik- och serviceavdelningen föreslås att VA-verksamhetsområde bildas mellan 
Lanna Lodge och gamla E18. Området omfattas av 18 fastigheter som är byggda på båda sidor om 
Vretavägen, från området kommer avloppet att tryckas till pumpstation i Golfgatan samt att arbetet 
finansieras genom beslut om särtaxa.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige 
1. bildar Va-verksamhetsområde för fastigheter längs Vretavägen mellan Lanna Lodge och gamla E18, 
med sydlig gräns vid fastigheterna Vreta 7:1 och Vreta 2:11 och nordlig gräns vid Sättran 3:3 och 
Vreta 1:25., 
2. fastställer särtaxa för anslutningsavgift om etthundrafyrtioentusen kronor 141 000 kr.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsen

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Beslut om VA-verksamhetsområde Vretavägen

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§144 - Inbjudan till signatärskap för länets digitala agenda (KS 15-
550)
Ärendebeskrivning
Lekebergs kommun har fått en inbjudan om att ställa sig bakom den digitala agendan för Örebro län. 

Den digitala agendan innehåller ett antal olika strategiska områden med olika delmål kopplade till 
sig. 

Kommunstyrelsen fick den till sig i början av september och har därför inte hunnit att utreda vad den 
innebär för Lekebergs kommun. Det är alltså oklart hur Lekebergs kommun nu läge är i de olika 
målen och vad det krävs för att kommunen ska uppnå dessa. 

Kommunstyrelsen hade vid remissen kring agendan en del synpunkter mot vissa delar i agendan men 
har efter remissrundan inte fått någon återkoppling om det togs hänsyn till kommunens synpunkter.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen
1. ger kommundirektören i uppdrag att utreda vad den digitala agendan innebär för Lekebergs 
kommun
2. meddelar Region Örebro län och Länsstyrelsen att man i nuläget inte har tillräckligt med underlag 
för att kunna ställa sig bakom den digitala agendan.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Enligt förslag till beslut

Beslut
Kommunstyrelsen
1. ger kommundirektören i uppdrag att utreda vad den digitala agendan innebär för Lekebergs 
kommun
2. meddelar Region Örebro län och Länsstyrelsen att man i nuläget inte har tillräckligt med underlag 
för att kunna ställa sig bakom den digitala agendan.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Digital agenda
 Inbjudan till signatärskap för länets digitala agenda
 Örebro läns regionala digitala agenda 2014-2020
 Kortversion av Örebro läns regionala digitala agenda 2014-2020
 Förstudierapport
 Bilaga till Örebro läns regionala digitala agenda 2014-2020
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2015-10-13

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§145 - Risk- och sårbarhetsanalys (RSA) för Lekeberg 2015 (KS 
15-114)
Ärendebeskrivning
En ny risk- och sårbarhetsanalys har arbetats fram för Lekebergs kommun av säkerhetskoordinator i 
samarbete med förvaltningschefer. Lekebergs har under åren varit förskonad från större 
krissituationer men det finns en medvetenhet om risker och sårbarheter och det bedrivs ett 
kontinuerligt förebyggande arbete gällande krisberedskaps- och säkerhetsfrågor. Syftet med denna 
risk- och sårbarhetsanalys (RSA) är att utgöra en grund i Lekebergs kommuns löpande 
krisberedskapsarbete. I analysen kartläggs hot, risker och sårbarheter inom kommunens geografiska 
område. Analysen syftar till att reducera risker, minska sårbarheter och att förbättra förmågan att 
förebygga, motstå och hantera kriser och extraordinära händelser.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar risk- och sårbarhetsanalysen för Lekebergs kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Enligt förslag till beslut

Beslut
Kommunstyrelsen antar risk- och sårbarhetsanalysen för Lekebergs kommun.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Risk- och sårbarhetsanalys

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§146 - Fortsättningen på Vättervattenprojektet (10KS129)
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen i Örebro län har begärt kommunens ställningstagande gällande fortsättningen på 
vättervattenprojektet, vilket för Lekebergs kommun innebär ca 132 534 kr under 2016 och lika 
mycket under 2017.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom styrgruppens förslag till inriktning på fortsatt utredning samt 
anslår begärda medel på 132 534 kr. under år 2016 och 132 534 kr. under år 2017.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom styrgruppens förslag till inriktning på fortsatt utredning samt 
anslår begärda medel på 132 534 kr. under år 2016 och 132 534 kr. under år 2017.

Beslutsunderlag
 Beslut om Vättervattnetprojektets fortsättning 2016/2017
 Fwd: Vätternvattenprojektet - brev om ställningstagande

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§147 - Remiss om lokala vägföreskrifter vid Lekens badplats (KS 
15-420)
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen Örebro län ger Lekebergs kommun möjlighet till yttrande avseende förslag på 
permanenta lokala vägföreskrifter om parkeringsförbud på enskild vägg 28802 vid Lekens badplats, 
inom Lekebergs kommun.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens antar yttrandet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Enligt förslag till beslut

Beslut
Kommunstyrelsens antar yttrandet.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Yttrrande kring Lekens badplats
 VB: Remiss 258-6191-2014 (1/3)
 VB: Remiss 258-6191-2014 (2/3)
 VB: Remiss 258-6191-2014 (3/3)

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§148 - Tillfälle till yttrande om permanenta lokala 
trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på enskilda vägar i 
Kvistbro (KS 15-408)
Ärendebeskrivning
Lekebergs kommun har fått möjligheten att yttra sig i Länsstyrelsen Örebro län ärende 258-3098-
2015 gällande förslag på permanenta lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på enskilda 
vägar i Kvistbro, Lekebergs kommun.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen avstår att yttra sig i ärendet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunstyrelsen avstår att yttra sig i ärendet.

Beslutsunderlag
 VB: Remiss 258-3098-2015 (1/5)
 VB: Remiss 258-3098-2015 (2/5)
 VB: Remiss 258-3098-2015 (3/5)
 VB: Remiss 258-3098-2015 (4/5)
 VB: Remiss 258-3098-2015 (5/5)

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§149 - Remiss på Ett gemensamt ansvar för mottagande för 
nyanlända (KS 15-424)
Ärendebeskrivning
En ny lag om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning föreslås i en remiss från 
Arbetsmarknadsdepartementet. Lagförslaget innebär att en kommun kan anvisas att ta emot 
nyanlända oavsett om kommunen har en överenskommelse om mottagande eller ej.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar yttrande över Remiss - Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända 
med ändringen att bör ändras till ska.

Kommunstyrelsen antar yttrande över Remiss - Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

Arbetsutskottets behandling av ärendet

Yrkanden

Håkan Söderman (M) yrkar att bör ändras till ska.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar yttrande över Remiss - Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända 
med ändringen att bör ändras till ska.

Beslut
Kommunstyrelsen antar yttrande över Remiss - Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända 
med ändringen att bör ändras till ska.

Beslutsunderlag
 Remiss av promemoria med förslag om ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända
 Remiss av promemoria med förslag om ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända 

(2/3)

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§150- Meddelanden

Ärendebeskrivning
Redovisning av inkomna meddelanden och övrig information till kommunstyrelsen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Protokoll - Sydnärkes kommunalförbund, sammanträdesdatum 2015-08-25
 Protokoll - Kommunuppföljning av krisberedskapsarbetet i Lekebergs kommun, 10 

september 2015, dnr: 456-4311-2015
 Delårsrapport Sydnärkes miljönämnd
 Protokoll för  2015-10-05 11.31.06.pdf
 Protokoll för  2015-08-25 11.36.54.pdf
 Protokoll för KSF-Sam 2015-09-15 10.57.24.pdf

Paragrafen är justerad

Page 18 of 284



Protokoll 2015-10-13

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§151 - Anmälan av delegationsbeslut (KS 15-647)
Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen får en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en 
anställd hos kommunen att besluta på nämndernas vägnar i ett visst ärende eller i en viss grupp av 
ärenden. Beslut som har fattats enligt detta ska anmälas till nämnden. Delegeringsbeslut ses rättsligt 
sett som beslut på nämndens vägnar och är därför överklagbara.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut.

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - anmälan av delegationsbeslut

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§152- Informationsärende - Information angående 
flyktingsituationen

Ärendebeskrivning
Kommundirektören, säkerhetssamordnaren och samordnaren för ensamkommande barn ger den 
senaste informationen angående flyktingsituationen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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Val av justerare

§137
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Informationsärende - information från nämnder och bolag

§138

   

Page 22 of 284



Månadsrapport september 2015

§139

KS 15-571
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Skattesats för allmän kommunalskatt 2016

§140

KS 15-568
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Tjänsteskrivelse 2015-09-23 1 (1)

Dnr: KS 15-568

Skattesats för allmän kommunalskatt 2016
   

Ärendebeskrivning
Fastställande av 2016 års skattesats för Lekebergs kommun ska enligt 
kommunallagen 8 kapitlet 6 §, föreslås av kommunstyrelsen innan oktober månads 
utgång och beslutas av kommunfullmäktige innan november månads utgång.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att skattesatsen förblir oförändrad 2016 och 
fastställs till 21:43 kronor. 

1 Bakgrund
Enligt kommunallagens 8 kapitel 6 § ska kommunstyrelsen före oktober månads 
utgång föreslå skattesatsen för kommande år.

Skattesatsen för 2015 uppgår till 21:43 kronor per beskattningsbar 
hundrakronorssedel och föreslås bli oförändrad 2016.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för år 2016 till 21:43 kronor per 
skattekrona.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Ewa Lindberg Anna Bilock
Kommundirektör Ekonomichef
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Höjning av VA-taxa 2016

§141

KS 15-523
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Tjänsteskrivelse 2015-09-28 1 (2)

Dnr: KS 15-523

Höjning av Tjänsteskrivelse - Höjning av VA-taxa 2016

  

Ärendebeskrivning
Under 2015 bidrar skattekollektivet med 2,3 mnkr för att täcka den mellanskillnad 
som uppstått mellan VA-taxans intäkter och VA-verksamhetens kostnader. Inför 2016 
föreslås att en ny VA-taxa beslutas.

Under 2015-2016 kommer VA-kostnaderna att öka med ytterligare drygt 2,7 mnkr/år. 
Kostnaderna ökar bland annat med anledning av beslutet att ta vatten från Örebro 
kommun. Den årliga nettokostnadsökningen för såväl levererat vatten/kubikmeter 
från Örebro kommun samt den ledning som Lekebergs kommun ska bygga mellan 
Lanna och Fjugesta är det som i huvudsak genererar den ökade VA-kostnaden. Till 
det kommer vissa renoveringar av bland annat vattentornet mm.

2016 föreslås att den fasta avgiften för mindre vattenmätare (qn 2,5) höjs med 550 
kr/år till 3310 kr/år. Mellanmätaren (qn 6,0) med 550 kr/år till 10313 kr/år. Stora 
mätaren (qn 10,0) med 550 kr/år till 19656 kr/år. Den rörliga avgiften ökas med 3,53 
kr/m3 till 38,63 kr/m3 (inkl moms).

1 Bakgrund
I och med att nuvarande VA-taxa inte indexuppräknas, urholkas intäktsdelen för varje 
år som går. 

Under 2015-2016 kommer VA-kostnaderna att öka med ytterligare drygt 2,7 mnkr/år. 
Kostnaderna ökar bland annat med anledning av beslutet att ta vatten från Örebro 
kommun. Den årliga nettokostnadsökningen för såväl levererat vatten/kubikmeter 
från Örebro kommun samt den ledning som Lekebergs kommun ska bygga mellan 
Lanna och Fjugesta är det som i huvudsak genererar den ökade VA-kostnaden. Till 
det kommer vissa renoveringar av bland annat vattentornet mm.

2015 höjdes VA-taxans brukningsavgifter enligt följande, den fasta avgiften för den 
minsta mätaren (qn 2,5) med 460 kr/år till 2760 kr/år. Mellanmätaren (qn 6,0) med 
1625 kr/år till 9763 kr/år. Stora mätaren (qn 10,0) med 3184 kr/år till 19106 kr/år. 
Den rörliga delen höjdes med 3,85 kr/m3 till 35,10 kr/m3.

2016 föreslås att den fasta avgiften för mindre vattenmätare (qn 2,5) höjs med 550 
kr/år till 3310 kr/år. Mellanmätaren (qn 6,0) med 550 kr/år till 10313 kr/år. Stora 
mätaren (qn 10,0) med 550 kr/år till 19656 kr/år. Den rörliga avgiften ökas med 3,53 
kr/m3 till 38,63 kr/m3 (inkl moms).

2 Analys
2.1 Övergripande konsekvenser
Kostnadsökningen är för normfamiljen (2 vuxna och 2 barn) ca 530 kr/hushåll/år.
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Beslutet innebär inga konsekvenser för barn, folkhälsa, jämställdhet, miljö och 
hållbarhet, mångfald och integration. 

2.2 Ekonomiska konsekvenser
Taxeökningen genererar en ökning av intäkterna från taxekollektivet med 1 000 000 
kr/år och minskar därmed skattesubventionen med lika mycket.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige höjer VA-taxans brukningsavgifter 2016 enligt följande: 
Mindre vattenmätare (qn 2,5) höjs med 550 kr/år till 3310 kr/år. 
Mellanmätaren (qn 6,0) med 550 kr/år till 10313 kr/år. 
Stora mätaren (qn 10,0) med 550 kr/år till 19656 kr/år. 
Den rörliga avgiften ökas med 3,53 kr/m3 till 38,63 kr/m3 (inkl moms). 

LEKEBERGS KOMMUN
 

Ewa Lindberg Anna Bilock
Kommundirektör Ekonomichef
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Villkor för ersättningar av egen avloppsanläggning

Ärendebeskrivning
I samband med beslut om va-verksamhetsområde, för att bygga ut det kommunala 
vatten- och avloppsledningsnätet, t ex Kvistbro, finns i området ett antal enskilda 
avloppsanläggningar som fortfarande är godkända av Sydnärkes miljöförvaltning. 
Enligt Lag (2006: 412) om allmänna vattentjänster § 40 skall godkända egna 
avloppsanläggningar lösas in av kommunen där kommunen erbjuder anslutning till 
det kommunala ledningsnätet. 

1 Ersättningar
Villkor för ersättning av egen godkänd avloppsanläggning: 

Fastigheten ingår i det kommunala verksamhetsområdet för vatten- och 
avloppsförsörjning som fastställts av kommunfullmäktige.

Anläggningen skall ha tillstånd som enskild avloppsanläggning och vara slutbesiktad.

Anläggningen skall vara tät från ovidkommande vatten (dräneringsvatten, regnvatten 
och dylikt).

Anläggningen får högst vara tio år gammal.

Ersättningen utgår med maximalt avloppsandelen i anläggningsavgiften.

Anläggningsavgiften för avloppsandelen beräknas efter gällande VA-taxa under det år 
då inlösen sker.

Dokumenterade och verifierade kostnader för material och arbete ersätts. Värdet 
nedräknas enligt beslutade avskrivningstider för respektive typ av anläggning, se 
tabell nedan. Värdet sjunker med 10 procentenheter för varje påbörjat år efter 
datum för slutbesiktning.

Kan inte kostnaderna för anläggningen styrkas tillämpas en schablon för material och 
arbetskostnader. Värdet nedräknas enligt beslutad avskrivningstid för respektive typ 
av anläggning. Huvudmannen ensam uppskattar ålder och anläggningskostnad.

Tabell A: Avskrivningstid 
Typ av anläggning                                                                                              Avskrivningstid

Sluten tank för WC-avlopp 10 år

Infiltrationsanläggning för BDT-avlopp 
med slamavskiljare 

10 år

Infiltrationsanläggning för WC och BDT-
avlopp med slamavskiljare

10 år

Markbädd för WC och BDT-avlopp med 
slamavskiljare

10 år

Minireningsverk 10 år
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Tabell B: Norm för schablon av anläggningskostnad, när 
dokumentation saknas.
Typ av anläggning                                                                                              Schablon inkl moms

Sluten tank för WC-avlopp 8 000 kronor

Infiltrationsanläggning för BDT-avlopp 
med slamavskiljare 

15 000 kronor

Infiltrationsanläggning för WC och BDT-
avlopp med slamavskiljare

50 000 kronor

Markbädd för WC och BDT-avlopp med 
slamavskiljare                                

50 000 kronor

Minireningsverk Avgörs efter besiktning

1.1 Övergripande konsekvenser
Att få bort enskilda avloppsanläggningar där fastigheterna anslutes till det 
kommunala VA-ledningsnätet innebär en väsentligt minskad miljöbelastning i 
områden där beslut om VA-verksamhetsområden fattats.

1.2 Ekonomiska konsekvenser
Ekonomiska konsekvenser blir ringa, platser där beslut om kommunalt vatten och 
avlopp fattas beror på att de flesta enskilda avloppsanläggningarna är underkända.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen fastställer ersättning för godkänt enskilt avlopp i enlighet med 
upprättad tjänsteskrivelse

LEKEBERGS KOMMUN
 

Ewa Lindberg Ingemar Wennlöf
Kommundirektör Handläggare
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Beslut om VA-verksamhetsområde Vretavägen
   

Ärendebeskrivning
Efter utredning av Teknik- och serviceavdelningen föreslås att VA-
verksamhetsområde bildas mellan Lanna Lodge och gamla E18. Området omfattas av 
18 fastigheter som är byggda på båda sidor om Vretavägen, från området kommer 
avloppet att tryckas till pumpstation i Golfgatan samt att arbetet finansieras genom 
beslut om särtaxa.

1 Bakgrund
Under 2014 har fastighetsägare boende mellan Lanna Lodge och gamla E 18 skrivit till 
Länsstyrelsen i Örebro län angående anslutning till kommunalt avlopp. 
Kommunstyrelsen i Lekebergs kommun beslutade enligt protokoll 2015-01-13 § 14 
att Teknik- och serviceavdelningen i Lekebergs kommun ska utreda om Va-
verksamhetsområde (KS 14-615) skall bildas.

2 Analys
Under utredningen har tre alternativ tagits fram där varje alternativ förutsätter att 
VA-verksamhetsområde bildas, det alternativ som förordas är det mest 
kostnadseffektiva och som får minst påverkan på Vretavägen.

2.1 Övergripande konsekvenser
Vid beslut om Va-verksamhetsområde kommer avloppet att gå i ledningar vilket gör 
att miljöpåverkan från enskilda avlopp längs Vretavägen kommer att upphöra.

2.2 Ekonomiska konsekvenser
Det alternativ som av tekniska- och ekonomiska själ är att föredra kostar preliminärt 
2 397 000 kr.

Finansiering sker genom att besluta om särtaxa vilket får till följd att 
anslutningsavgiften för varje fastighet blir 141 000 kr.

3 Slutsats
För att tillgodose invånarnas önskemål att ansluta sina avlopp till det kommunala 
avloppet bör Va-verksamhetsområde för avlopp bildas för boende längs Vretavägen 
mellan Lanna Lodge och gamla E18, med sydlig gräns vid fastigheterna Vreta 7:1 och 
Vreta 2:11 och nordlig gräns vid Sättran 3:3 och Vreta 1:25.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige 
1. bildar Va-verksamhetsområde för fastigheter längs Vretavägen mellan Lanna 
Lodge och gamla E18, med sydlig gräns vid fastigheterna Vreta 7:1 och Vreta 3:14 och 
nordlig gräns vid Sättran 3:3 och Vreta 1:25., 
2. fastställer särtaxa för anslutningsavgift om etthundrafyrtioentusen kronor 141 000 
kr. 
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LEKEBERGS KOMMUN
 

Ewa Lindberg Ingemar Wennlöf
Kommundirektör Handläggare
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Tjänsteskrivelse - Digital agenda
   

Ärendebeskrivning
Lekebergs kommun har fått en inbjudan om att ställa sig bakom den digitala agendan 
för Örebro län. 

Den digitala agendan innehåller ett antal olika strategiska områden med olika delmål 
kopplade till sig. 

Kommunstyrelsen fick den till sig i början av september och har därför inte hunnit att 
utreda vad den innebär för Lekebergs kommun. Det är alltså oklart hur Lekebergs 
kommun nu läge är i de olika målen och vad det krävs för att kommunen ska uppnå 
dessa. 

Kommunstyrelsen hade vid remissen kring agendan en del synpunkter mot vissa 
delar i agendan men har efter remissrundan inte fått någon återkoppling om det togs 
hänsyn till kommunens synpunkter.

1 Bakgrund
Lekebergs kommun har fått en inbjudan om att ställa sig bakom den digitala agendan 
för Örebro län.

2 Analys
Kommunstyrelsen fick den till sig i början av september och har därför inte hunnit att 
utreda vad den innebär för Lekebergs kommun. Det är alltså oklart hur Lekebergs 
kommun nu läge är i de olika målen och vad det krävs för att kommunen ska uppnå 
dessa.

Mer tid krävs för att kunna svara på detta. 

2.1 Övergripande konsekvenser
Det är oklart hur agendan påverkar barn, folkhälsa, jämställdhet, miljö och 
hållbarhet, mångfald och integration. 

2.2 Ekonomiska konsekvenser
Underlag saknas för att kunna bedöma de av ekonomiska konsekvenser

3 Slutsats
Kommunstyrelseförvaltningen ställer sig tveksamma till att i nuläget anta den digitala 
agendan då detta innebär åtaganden för Lekebergs kommun som det i nuläget inte 
går att bedöma vad de innebär.  

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen
1. ger kommundirektören i uppdrag att utreda vad den digitala agendan innebär för 
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Lekebergs kommun
2. meddelar Region Örebro län och Länsstyrelsen att man i nuläget inte har tillräckligt 
med underlag för att kunna ställa sig bakom den digitala agendan.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Ewa Linberg Gustav Olofsson
Kommundirektör Administrativ chef
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Förord 
 
 
För att möta de samhällsutmaningar som finns både internationellt och nationellt 
behöver vi ta till vara de möjligheter som digitaliseringen ger. Den digitala 
agendan är en del av den process som ska skapa bästa möjliga framtid för 
människor och verksamheter i Örebroregionen och den är en viktig i det 
regionala utvecklingsarbetet. 

Människor i Örebro län, Sverige och Europa behöver hjälpas åt, ha gemensamma mål och en 
riktning för hur vi ska använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt. Det behövs en 
sammanhållen strategi med tydliga mål och åtgärder som samlar goda krafter och bidrar till 
att vi utnyttjar befintliga resurser på ett smartare sätt. Därför har vi skrivit en digital agenda 
för Örebro län. 

Det handlar om många saker, till exempel hur vi kan använda våra nät och digital teknik för 
att utveckla näringslivet, bidra till en effektivare och tillgängligare offentlig verksamhet, hur 
sjukvården kan använda IT och moderna kommunikationslösningar för att förbättra folkhälsan 
och hur vi kan hjälpa barn efter skoltiden att vara väl rustade för en arbetsmarknad som kräver 
goda IT-kunskaper. 
 
Med hjälp av en gemensam, väl förankrad regional Digital Agenda för Örebro län vill vi nu 
med hjälp kreativitet, entreprenörskap, engagemang och långsiktig medvetenhet ta vara på de 
digitala möjligheterna.  
 
Den digitala agendan för Örebro län är en överenskommelse mellan Länsstyrelsen, 
Regionförbundet och Landstinget som tagits fram i samverkan med länets kommuner och 
Örebro Universitet.  
 
Nu går vi vidare för att förverkliga strategin och på så sätt bidra till en hållbar utveckling i 
Örebro län. 
 
Rose-Marie Frebran Irén Lejegren  (S) Marie-Louise Forsberg-Fransson (S) 
Landshövding Ordf regionstyrelsen Ordf  landstingsstyrelsen 
Länsstyrelsen Örebro Regionförbundet Örebro Örebro läns landsting 
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Den digitala agendan för Örebro län är ett avstamp och en del av den process som ska skapa 
bästa möjliga framtid för människor och verksamheter i regionen. Den regionala digitala 
agendan utgår från regionens behov och förutsättningar, med visioner och mål förankrade i 
utvecklingsstrategin för Örebro län. Agendan är inriktad på hur länets offentliga sektor på ett 
bättre sätt kan möta framtiden genom att använda informations- och kommunikations-
teknologi (IKT). 
 
Den regionala digitala agendan ska vara ett levande dokument som regelbundet följs upp.  
 
Agendan har utarbetats i samverkan mellan Länsstyrelsen i Örebro län, dåvarande 
Regionförbundet Örebro, Örebro läns landsting som från och med 2015 är Region Örebro län, 
samtliga kommuner i Örebro län och Örebro Universitet. Den har antagits av Länsstyrelsen i 
Örebro län, Regionförbundet Örebro och Örebro läns landsting. Länets kommuner, Örebro 
universitet och andra intressenter såsom företag och föreningar kommer i nästa steg att 
erbjudas att bli signatärer. Signatärskapet innebär att en avsiktsförklaring för Örebro läns 
regionala digital agenda undertecknas. 
  
Avsiktsförklaringens innebörd är att 

- vi delar målen i Örebro läns regionala digitala agenda, och 
- vi avser att bidra till och verka för att målen i Örebro läns regionala digitala agenda 

uppfylls 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Region Örebro län 
Första januari 2015 gick Örebro läns landsting och Regionförbundet Örebro 
samman och bildade nya Region Örebro län. Med hänsyn till det har Örebro 
läns regionala digitala agenda att genomgått en redaktionell omarbetning 
under våren 2015. 
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Syfte 
Syftet med agendan är att det ska finnas tydliga och gemensamma mål som bidrar till att 
offentlig verksamhet, med hjälp av IT, uppfyller målen i nationella och regionala 
styrdokument1.  
 
Agendan ska ge vägledning och vara ett stöd till Länsstyrelsen i Örebro län, Region Örebro 
län och kommuner i Örebro län för att prioritera, planera och genomföra e-utvecklingsinsatser 
under perioden 2014 - 2020. 
 
En önskvärd effekt är även att agendan ska ge inspiration och stöd till andra samhällsaktörer. 
Aktörer som arbetar för att på olika sätt utveckla eller använda sig av digitaliseringens 
möjligheter för att uppnå samhällsnytta. 
 

Övergripande mål för Örebro läns regionala digitala agenda 
Modern digital teknik ska bidra till att skapa en jämställd, attraktiv och stark region som kan 
möta framtidens utmaningar. Tekniken ska förenkla för företag och bidra till att skapa fler 
arbetstillfällen. Barn som slutar skolan ska stå väl rustade för en arbetsmarknad som kräver 
goda IT-kunskaper. IT ska bidra till att miljöbelastningen minskar. 
 

Nästa steg 
Den digitala agendan ska i nästa steg kompletteras med att ansvar för respektive strategiskt 
område och etappmål fördelas mellan Länsstyrelsen i Örebro län, Region Örebro län, samtliga 
kommuner i Örebro län och Örebro Universitet. Ansvarig aktör driver arbetet med att nå 
etappmålen.  
 
Föreslagna åtgärder har i dagsläget inte en klar finansieringsplan. Möjligheten till finansiering 
kommer att påverka vilka åtgärder som kan genomföras och när. Beroende på vilken typ av 
åtgärd kommer beslut om finansiering, utifrån ordinarie budgetramar, att behöva fattas i 
respektive organisation. Kompletterande möjligheter till finansiering, kan finnas att söka till 
exempel via Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning 
Östra Mellansverige 2014-2020 (Regionalfonden), Landsbygdsprogrammet 2014-2020, 
Energimyndigheten, Tillväxtverket och EU:s ramprogram för forskning och innovation - 
Horisont 2020. 
 
För att lyckas med att nå målen i den regionala digitala agendan är samverkan och tät dialog 
inom länet en viktig nyckelfaktor. 
                              

Hur agendan tagits fram 
Processen att ta fram agendan har skett i bred dialog mellan Länsstyrelsen i Örebro län, 
Regionförbundet Örebro, Örebro läns landsting, alla kommuner i Örebro län och Örebro 
Universitet.  
 
Tio tematiskt ansvariga skribenter inriktade på tillgång till bredband, minska det digitala 
utanförskapet, e-förvaltning, e-hälsa, skolan, energi och klimat och kultur och kreativitet, har 

1 Bilaga 1 ÖReDA källor 
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arbetat utifrån nationella och regionala styrdokument och utgått från en nulägesanalys av 
länet. 
 
Föreslagna etappmål för åren 2016, 2018 och 2020 har diskuterats i en arbetsgrupp där 
Länsstyrelsen i Örebro län, Regionförbundet Örebro, Örebro läns landsting, alla kommuner i 
Örebro län och Örebro Universitet har deltagit.  
 
Under arbetsprocessen har förankring skett med olika berörda externa parter. Länets 
kommunchefer har informerats och erbjudits att lämna synpunkter. Projektorganisationen har 
bjudit in till en öppen remisskonferens i syfte att informera om innehållet och erbjuda 
möjlighet att diskutera och lämna synpunkter.  
 
Från och med första december 2013 till och med 31 mars 2014 har förslaget till Örebro läns 
regionala digitala agenda funnits fritt tillgängligt för synpunkter.  
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EUROPA 2020 
EU-kommissionens förslag till ny ekonomisk strategi, Europa 2020, lanserades i mars 2010. 
Den digitala agendan för Europa2 är ett av sju huvudinitiativ inom ramen för denna strategi. 
Det övergripande syftet med den digitala agendan för Europa är att:  

Uppnå varaktiga ekonomiska och sociala vinster från en digital inre marknad, baserat på 
snabbt och ultrasnabbt Internet och interoperabla tillämpningar (olika datasystem ska kunna 
fungera tillsammans). 
 

En digital agenda för Sverige – IT i människans tjänst 
Regeringen presenterade den 6 oktober 2011 en digital agenda för Sverige3. För att möta de 
utmaningar som finns både internationellt och nationellt vill regeringen ta till vara de 
möjligheter som digitaliseringen ger. För att lyckas med det behöver alla hjälpas åt, ha ett 
gemensamt mål och en riktning för hur Sverige ska bli bäst i världen på att använda 
digitaliseringens möjligheter. 
 
Det finns behov av en sammanhållen strategi med tydliga mål och åtgärder som samlar alla 
goda krafter runt om i landet och utnyttjar befintliga resurser på ett smartare sätt.  
 
Målet för IT-politiken är att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens 
möjligheter. 

Den nationella digitala agendan är ett verktyg för att samordna regeringens insatser och 
åtgärder inom området informationsteknologi (IT).  

 

Strategiska områden 
Regeringen har i den nationella digitala agendan ”IT i människans tjänst” identifierat fyra 
strategiska områden.  
 
 

1. Lätt och säkert att använda 
När allt mer i samhället blir digitalt är det viktigt att alla kan ta del av de möjligheter 
som skapas. I dag använder de allra flesta svenskar IT och internet mer eller mindre 
regelbundet. Men det finns också de som vare sig kan eller vill använda 
digitaliseringens möjligheter. I huvudsak handlar det om äldre personer men även 
yngre medborgare, företagare såväl som konsumenter och skälen är bland annat 
bristande tilltro till internet, bristande digital kunskap eller ekonomiska förutsättningar 
som hindrar delaktighet. 
  
 
 

2 EU2020: Den digitala agendan för Europa, ett av sju flaggskeppsinitiativ 
3 IT i människans tjänst - En digital agenda för Sverige 
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2. Tjänster som skapar nytta  
Det finns behov av attraktiva och lättanvända digitala tjänster för olika delar av livet. 
För att möta dessa varierande behov behövs ett stort och varierande utbud av tjänster 
som utvecklas av både privata och offentliga aktörer. Geografisk information av god 
kvalitet är viktig för tjänster som är beroende av lägesbunden information. 

 
Genom fler och bättre gemensamma e-tjänster går det att bygga en förvaltning som 
både är mer effektiv och som förenklar vardagen för företagare och privatpersoner. 
 
Inom kulturområdet är det övergripande nationella målet att senast 2015 ska kulturella 
verksamheter, samlingar och arkiv i ökad utsträckning bevaras digitalt och 
tillgängliggöras elektroniskt för allmänheten.  
 

3. Det behövs infrastruktur  
För att det ska vara möjligt att använda och erbjuda digitala tjänster behövs en 
grundläggande infrastruktur med väl fungerande elektroniska kommunikationer.  
Tillgång till ett robust och säkert bredbandsnät som medger hög överföringshastighet 
och där elektroniska tjänster av hög kvalitet kan erbjudas företag, hushåll, 
myndigheter, organisationer med flera är en grundförutsättning för att kunna uppfylla 
många av de gemensamma mål som sätts upp för den digitala agendan.  
 
 
 

4. IT:s roll för samhällsutvecklingen 
Den ökade digitaliseringen påverkar alla samhällsprocesser. Flera av de viktigaste 
faktorerna för pågående samhällsförändringar kommer från utvecklingen och 
användningen av IT. Det handlar bland annat om hur vi skapar ett långsiktigt hållbart 
samhälle och hur vi med teknikens hjälp bidrar till ett mer miljöanpassat samhälle. 

 
Digital teknik är en väsentlig faktor för landsbygdens utveckling, för hur forskning 
och innovation kan bedrivas, för hur människor kan utöva sin frihet på nätet, för hur 
alla kan ta del av våra kulturella skatter. Tekniken öppnar upp för nya former för 
demokrati, deltagande och insyn genom ökad öppenhet från offentlig förvaltning.  
 
Lärares fortbildning och deras engagemang för att använda IT i undervisningen i 
grund- och gymnasieskolan skapar förutsättningar för att ungdomarna ska kunna vara 
delaktiga i samhället. 
 

 
 
Regeringen pekar ut fyra underområden som särskilt viktiga att fokusera på i det regionala 
arbetet. Det är 
 

- E-förvaltning 
- Skola 
- Bredband 
- Digital delaktighet 
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I regeringens e-förvaltningsstrategi ”Med medborgaren i centrum – För en digitalt 
samverkande statsförvaltning”4, som lanserades i december 2012, är de övergripande målen 
 

- enkelhet för medborgare och företag 
- öppenhet som bland annat gynnar innovationskraft och företagande 
- högre kvalitet i den offentliga verksamheten 

 

Den nationella avsiktsförklaringen  
För att regeringen IT-politik ska kunna förverkligas behöver den nationella digitala 
agendan omvandlas till regionala digitala agendor som beskriver hur man ska använda IT som 
ett verktyg för att nå nationella och regionala mål. 
 
Regeringen har lanserat ett signatärskap där län och regioner kan signera en avsiktsförklaring 
om att ta fram en regional digital agenda i bred samverkan med olika samhällsaktörer.  
Regionförbundet Örebro län, Örebro läns landsting och Länsstyrelsen i Örebro län 
undertecknade den 1 november 2012 gemensamt regeringens avsiktsförklaring5 angående 
digital agenda för Sverige. Avsiktsförklaringen innebär 
 

- att vi delar målet om att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens 
möjligheter, och 
- att vi avser att ta fram en Regional Digital Agenda för Örebro län i bred samverkan med 
relevanta aktörer i samhället. 
 
 

4 Regeringens e-förvaltningsstrategi 
5 Örebro län undertecknar Regeringens avsiktförklaring för en digital agenda 
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Örebro läns nuläge och utmaningar 
Örebro län har utarbetat mål för hur digitaliseringen kan bidra till att stärka regionens 
förutsättningar. För att skapa en attraktiv, stark region som kan möta framtidens utmaningar 
är det nödvändigt att dra nytta av digitaliseringens möjligheter. En viktig förutsättning är att 
ett robust och säkert bredbandsnät, som medger hög överföringshastighet, når alla delar av 
länet. Många människor som bor och verkar utanför länets tätorter har inte tillgång till 
bredband via fiber och endast ett fåtal av länets olika boendeformer inom stöd, vård och 
omsorg erbjuder idag tillgång till internet. 
 
Det förväntas av oss alla att vi ska kunna använda internet och e-tjänster, liksom det förväntas 
av oss att vi ska kunna läsa och ta till oss information. Idag finns det många invånare i länet 
som av olika skäl inte använder sig av digitaliseringens möjligheter. Skattningar tyder på att 
cirka 11 – 13 % av länets invånare sällan eller aldrig använder datorer eller internet. 
Folkbildningens organisationer är viktiga aktörer i utmaningen att nå denna grupp. 
 
Alternativa lösningar för kommersiell service behöver utvecklas och lokal produktion och 
lokala tjänsteföretag behöver främjas i Örebro län. Effektiva och samordnade transport- och 
logistiklösningar som kan främja både kommersiell och offentlig service är väsentligt även för 
landsbygdens utveckling, liksom tillgång till grundläggande betaltjänster. 
 
En förutsättning för att eleverna ska få den digitala kompetens som dagens samhälle kräver är 
att såväl lärare som elever har tillgång till digitala verktyg. I ett flertal grundskolor runt om i 
länet delar många elever på en dator och i flera fall delar även lärare på datorer. Länets 
förskollärare/lärare får ofta bristfällig eller ingen fortbildning i lärande/pedagogik med hjälp 
av digitala verktyg. 
 
Universitetets utbildning och forskning inom IT är viktig för att skapa en regional 
attraktionskraft och bidrar till att Örebro ska vara ett starkt kompetenscentrum. 
  
Riksdagens mål för jämställdhet innebär att alla, oavsett kön, ska ha samma makt att forma 
samhället och sina egna liv. IT och jämställdhet är ett område som behöver uppmärksammas i 
högre utsträckning. Digitaliseringskommissionen skriver i sitt delbetänkande ”En digital 
agenda i människans tjänst – Sveriges digitala ekosystem, dess aktörer och drivkrafter” (SOU 
2013:31): 
 
”I en OECD-studie från 2007 placerar sig Sverige som femte land i Europa över andelen 
kvinnor som arbetar i IT-sektorn. Den etablerade bilden av att det är få kvinnor i IT-
branschen i Sverige är tydlig. Andelen kvinnor i IT-yrken har ökat något 2006-2010 men 
endast från 18,2 till 19,5 %. Inom utbildningsväsendet är bilden likartad.”  
 
Fler kvinnor behöver välja utbildningar med inriktning på informations- och 
kommunikationsteknologi6. 
 
Internetstatistik från 20137 visar att det råder ett stort digitalt utanförskap bland de över 65 år 
och skillnaden mellan män och kvinnor inom åldersgruppen är betydande. 

6 ”En digital agenda i människans tjänst – Sveriges digitala ekosystem, dess aktörer och drivkrafter” (SOU 
2013:31) - Digitaliseringskommissionen 
7 Svenskarna och internet 2013 – Olle Findahl 
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Ett samhälle som är jämställt kännetecknas av att vara inkluderande. I Örebro län ska både 
mäns och kvinnors förmågor tas tillvara. Det gynnar såväl individerna som länets tillväxt. 
 
Kulturella och kreativa näringar är ett av områdena där IT kan bidra till att skapa nya 
marknader för affärer och entreprenörskap i länet. Konstnärlig kompetens i kombination med 
teknik och IT skapar helt nya förutsättningar för både konst och kultur i sig, men också för att 
utveckla kulturella och kreativa näringar. 
 
Digital teknik beräknas ha en potential att kunna minska koldioxidutsläpp inom vissa 
områden, framförallt byggande-, boende- samt energi- och transportområdet, med 15 % 8. 
Digital teknik är därmed ett viktigt verktyg som kan bidra till att vi ska uppnå våra 
gemensamma energi- och klimatmål. 
 
Detta är exempel på utvecklingsområden där digital teknik kan ha en stor betydelse för 
samhällsutvecklingen i Örebro län. 
 
 
  

8 SMART 2020: Enabling the low carbon economy in the information age, a report by Climate Group on behalf 
of the Global eSustainability Initiative GeSI 
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Sju regionala strategiska områden 
De strategiska områden och målformuleringar som valts tar avstamp i styrdokument på EU-, 
nationell och regional nivå. 

För varje område har övergripande inriktningsmål och konkreta etappmål tagits fram för åren 
2016, 2018 och 2020. Respektive strategiskt område inleds med en beskrivning av bakgrund 
och nuläge. Inom varje område finns ett eller flera etappmål angivna för respektive period. 
Där det varit möjligt är målen mätbara. I de fall regional statistik saknas förutsätts att Örebro 
län motsvarar ett riksgenomsnitt9. 
 

 
 
 

9 Privatpersoners användning av datorer och internet 2011, SCB 
   Svenskarna och Internet 2013, Olle Findahl 
   De som står utanför. En rapport om digital delaktighet, Olle Findahl 
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Strategiska områden och exempel på deras koppling till styrdokument framgår av tabellen 
nedan. 
 
 
Strategiska områden Exempel på koppling till nationella och regionala styrdokument 
Tillgång till 
bredband 

- IT i människans tjänst – en digital agenda för Sverige 
- IT-strategi för Örebro län 
- Nytt landsbygdsprogram 2014-2020 

 
Minska det digitala 
utanförskapet 

- IT i människans tjänst – en digital agenda för Sverige 
- Örebro läns regionala kulturplan 
- Örebro läns landstings folkhälsoplan 
- Folkbildningens Vägval & Vilja, om studieförbundens och 

folkhögskolornas roll och uppgifter i dagens och 
morgondagens samhälle 

- Regionalt program för social välfärd 
- Handlingsplan för Länsstyrelsens jämställdhetsintegrering 

2008-2015 
 

e-förvaltning - Med medborgaren i centrum, Regeringens strategi för en 
digitalt samverkande förvaltning 

- SKLs Strategi för e-samhället 
- Digitala vägen till morgondagens välfärd. SKLs 

handlingsplan för e-samhället 2013-2015 
- E-delegationens vägledning för vidareutnyttjande av 

offentlig information 
- E-legitimationsnämnden: Nationellt system för e-

legitimation 
- Innovationer och entreprenörskap. Regional handlingsplan 

för Örebroregionen 
- Utvecklingsstrategi för Örebroregionen 
- Regionalt serviceprogram 2014 – 2017 för Örebro län 

 
e-hälsa - Nationell e-hälsa – strategin för tillgänglig och säker 

information inom vård och omsorg 
- Örebro läns landstings folkhälsoplan 
- Regionalt program för e-hälsa 
- Regionalt program för social välfärd 

 
Skolan - IT i människans tjänst – en digital agenda för Sverige 

- Utvecklingsstrategi för Örebroregionen 
- Läroplan för grund- och gymnasieskolan,  
- Örebro läns bildningsförbunds verksamhetsplan 2012, 

2013 Folkbildningsrådet 
 

Energi och klimat - Sveriges klimatmål 
- Energi- och klimatprogram för Örebro län 

 
Kultur och 
kreativitet 

- Nationella kulturpolitiska mål 
- Örebro läns regionala kulturplan 
- Utvecklingsstrategi för Örebroregionen 
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1) Tillgång till bredband  
Goda kommunikationer och bra IT-infrastruktur utgör viktiga förutsättningar för regionens 
utveckling. Kravet på tillgång till snabb och säker tillgång till internet ökar och är framöver en 
förutsättning för att även landsbygden ska utvecklas positivt. Tillgång till internet ökar 
människors trygghet och valfrihet samtidigt som företag får bättre möjligheter att etablera sig 
och verka på landsbygden och får tillgång till ett större rekryteringsunderlag. Målet med den 
svenska bredbandspolitiken är att utbyggnaden ska ske på en kommersiell grund. 

Örebro län tillhör de allra främsta länen i landet när det gäller bredbandstäckning. Den 
vanligaste formen av anslutning är idag ADSL. Alla telestationer i länet är fiberanslutna och 
utbyggda för ADSL. Det innebär att nästan alla som har anslutning för fast telefoni har 
möjlighet att få bredband via ADSL. Då överföringshastigheten via teleledningar redan 
kommit nära gränsen för vad som är möjligt, kan inte befintliga kopparledningar utnyttas för 
att möta ytterligare krav på ökad överföringskapacitet. Redan idag kan inte bredband via 
ADSL uppfylla många företags och hushålls behov av allt snabbare bredbandstjänster. 

 

 

 

 

 

Att utbyggnad sker på marknadsmässig grund innebär att det inte är staten eller kommunerna 
som ansvarar för var och när utbyggnaden sker. Det får till följd att utbyggnad i första hand 
sker i tätorterna. För att boende på landsbygden ska få tillgång till bredband via fiber, inom en 
rimlig framtid, krävs att de tar egna initiativ vilket förutsätter ett personligt engagemang. 
Bredbandsnät bestående av fiberoptiska kablar är ett framtidssäkert nät som klarar 
morgondagens krav på höga överföringshastigheter och som enkelt kan uppgraderas när 
ytterligare krav ställs. Redan idag erbjuds företag och kunder bredbandstjänster på 1000 
Mbit/s. 

Örebromodellen är ett sätt att underlätta för bredbandsutbyggnad på landsbygden. Den bygger 
på att det finns samordning och ett samarbete mellan flera olika parter, som byalag, 
kommuner, länsstyrelser och operatörer. Det är i byalaget som det största arbetet görs och det 
lokala engagemanget ligger till grund för att ett projekt ska kunna genomföras. 

Vad är ADSL? 

- ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) fritt översatt digital 
abonnentanslutning, är en teknik för att överföra stora mängder data 
över telefonledningar av koppar. ADSL innebär att bandbredden till 
abonnenten i normalfallet är flera gånger större än bandbredden från 
abonnenten. 
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Utgångspunkten är att utbyggnaden av bredbandsnät görs av marknaden, men att offentligt 
stöd behövs för sådan utbyggnad som inte förväntas kunna komma till stånd på rent 
kommersiell grund. Där offentlig finansiering ges ska EUs riktlinjer för utbyggnaden följas.  

Täckningen av mobila bredbandsnät varierar i länet. Det medför att trafikanter längs vägar 
och järnvägar riskerar att drabbas av många avbrott i nätuppkopplingen. Det missgynnar 
Örebro läns målsättning att vara ett ledande logistiklän, med ett väl utvecklat transportsystem. 
   
Bredbandstäckningen i oktober 2013 i Örebro län för bredband via 4G-nät och via fiber 50 
Mbit/s eller mer framgår av kartorna och tabell nedan. Kartorna är baserade på den 
information Post- och telestyrelsen (PTS) får in till sin årliga bredbandskartläggning10. 
Samtliga operatörer som har egna bredbandsnät bidrar med uppgifter om täckning.  
 
Kartorna innehåller endast information om tillgången till bredband där folk bor och arbetar. 
Täckningen för fritidsboenden, längs till exempel vägar är alltså inte med. Uppgifterna 
uppdateras varje år. 
 

 
Tillgång till bredband via 4G-nät 
 

10 PTS Bredbandkarta 
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Hastighet: 100 MBit/s eller mer 
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Inriktningsmål: 
I Örebro län ska det finnas bredbandsnät i världsklass som möjliggör att elektroniska tjänster 
av hög kvalitet kan användas av alla hushåll och företag i såväl tätorterna som på 
landsbygden. I första hand ska trådbunden access erbjudas men för hushåll i mycket glest 
bebyggda områden kan anslutning via trådlösa alternativt bli aktuell. 
Täckningen av mobila bredbandsnät ska vara god i hela länet. 
 
 
Etappmål: 
Senast 2016 bör  

1.1 minst 40 % av hushållen och företagen i såväl tätorterna som på landsbygden 
kunna erbjudas en överföringshastighet på minst 100Mbit/s 

 
Senast 2018 bör  

1.2 minst 70 % av hushållen och företagen i såväl tätorterna som på landsbygden 
kunna erbjudas en överföringshastighet på minst 100Mbit/s 

1.3 minst 98 % av hushållen och företagen i såväl tätorterna som på landsbygden ha 
täckning av 4G-nät (eller bättre) 

1.4 tillgång till internet finnas i alla boendeformer inom stöd, vård och omsorg 

 
Senast 2020 bör  

1.5 minst 90 % av hushållen och företagen i såväl tätorterna som på landsbygden 
kunna erbjudas en överföringshastighet på minst 100Mbit/s 

1.6 alla hushåll och företag i såväl tätorterna som på landsbygden ha täckning av 
4G-nät (eller bättre) 
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2) Minska det digitala utanförskapet  
Undersökningar visar att det 2013 fanns 1,1 miljoner svenskar i digitalt utanförskap, det vill 
säga personer som sällan eller aldrig använder datorer eller internet. Undersökningarna visar 
även att bland de som tekniskt har åtkomst till internet finns många som saknar tillräckliga 
kunskaper för att kunna tillgodogöra sig utbudet11. 
 
Det finns många orsaker till det digitala utanförskapet, till exempel hög ålder, låg inkomst, 
kön, låg utbildningsnivå, funktionsnedsättning och/eller annan språklig bakgrund.  
 
En grov skattning för Örebro län, byggd på åldersstruktur och bildningsnivå, tyder på att 
mellan 30 000 – 35 000 av länsinvånarna i dagsläget befinner sig i ett digitalt utanförskap. 
Det innebär att ca 11 – 13 % av länets invånare sällan eller aldrig använder datorer eller 
internet. 
 
Genom folkbildning och kommunbibliotek har samhället tillgång till verktyg som syftar till 
att utjämna samhällets bildningsklyftor, göra det möjligt för alla att kunna påverka sin 
livssituation och till att skapa ett engagemang för att delta i samhällsutvecklingen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 Privatpersoners användning av datorer och internet 2011, SCB 
   Svenskarna och Internet 2013, Olle Findahl 
   De som står utanför. En rapport om digital delaktighet, Olle Findahl 

Hur organiseras folkbildningen i Örebro län? 

- I Örebro län består folkbildningen av tio studieförbund samt SISU 
idrottsutbildarna och fem folkhögskolor. Dessa företräds av Örebro 
läns bildningsförbund som är folkbildningens gemensamma intresse-
organisation i Örebro län.  

- I Örebro län finns ca 3200 föreningar med ett organisationsnummer. 
Alla dessa har en anknytning till något av studieförbunden. 

- Därutöver finns 38 kommunala folkbibliotek, inklusive filialbibliotek. 
- Örebro länsbildningsförbund är en gemensam intresseorganisation som 

företräder folkbildningen i länet.  
- Bibliotekslagen § 7 stadgar att: ”Folkbiblioteken ska verka för att öka 

kunskapen om hur informationsteknik kan användas för 
kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet.” 
Det betyder att folkbiblioteken har ett uppdrag som formulerats i lag 
och ska planera sina resurser efter det uppdraget. 
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Studieförbund, bibliotek och folkhögskolor har bred och lokal förankring i länet och har 
spetskompetens inom den digitala kunskapssfären. Folkbildning och kommunbibliotek kan 
fungera som verktyg och neutrala arenor för kommuner och landsting när dessa vill nå ut till 
fler människor och ge dem som behöver stöd i form av bildningsinsatser.  
Länsbiblioteket i Örebro läns uppdrag för att överbrygga den digitala klyftan preciseras i 
länets kulturplan12. 
 
 
Inriktningsmål: 
Länets invånare ska ha tillräckliga kunskaper så att de kan använda internet för 
samhällsinformation, myndighetskontakter och e-hälsa. Kommuner och Region Örebro län 
ska bidra genom att stimulera folkbildningen och dess medlemsorganisationer till att 
mobilisera för kunskapsspridning till dem som står utanför det digitala samhället. 
 
 
 
Etappmål: 
Senast 2016 bör 
 

 
2.1 samtliga folkbibliotek genomföra aktiviteter tillsammans med folkbildningen för 

att öka allmänhetens digitala delaktighet 
 
 
Senast 2018 bör 
 
2.2 informationsinsatser angående internetanvändning erbjudas i alla kommuner till 

personer med annan språklig bakgrund samt till personer med funktions-
nedsättning 

 
 
Senast 2020 bör 
 
2.3 98 % av länets vuxna invånare ha tillräckliga kunskaper för att använda internet 

och de tjänster som erbjuds för samhällsinformation, e-hälsa och 
myndighetskontakter 

  

12 Örebro läns regionala kulturplan 
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3) E-förvaltning 
Digitaliseringen av samhället pågår men offentliga verksamheter behöver bli bättre på att 
erbjuda den digitala service som invånare och företagare efterfrågar. Det ska vara enkelt för 
alla att ta tillvara sina rättigheter och uppfylla sina skyldigheter. Det ska vara enkelt att vara 
delaktig och kunna påverka och det ska vara lättare att hitta och använda offentliga data.  
 
Information, personuppgifter och andra känsliga uppgifter ska hanteras på ett säkert sätt, så att 
informationen och den personliga integriteten skyddas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I E-delegationens vägledning för webbutveckling13 framgår bland annat hur behoven hos 
äldre personer och personer med funktionsnedsättning ska tillgodoses. Webbplatser som följer 
riktlinjerna i vägledningen kan användas av fler och skapar nytta för alla ur ett 
användarperspektiv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 E-delegationens vägledning för webbutveckling 

Vad är E-delegationen? 

E-delegationen arbetar på uppdrag av Regeringen med att driva på e-
utvecklingen inom offentlig sektor. Delegationen har bland annat i uppdrag att 
arbeta med e-förvaltning, sociala medier, standardiseringsfrågor och 
vidareutnyttjande av offentlig information.  E-delegationen har utvecklat 
Vägledningen för webbutveckling som är de officiella riktlinjerna för hur man 
bör arbeta med webbplatser inom offentlig sektor i Sverige. 

- Delegationen består av 16 generaldirektörer och en representant från 
SKL 

- Delegationen har ett kansli med ca 10 personer 

Vad är e-förvaltning? 

- Offentlig verksamhet erbjuder digitala tjänster som bidrar till att 
förenkla vardagen för privatpersoner, företag och andra organisationer.  

- Tjänsterna är enkla, säkra att använda och lätta att hitta. 
- Den enskilde invånarens och företagarens behov sätts i centrum för 

utvecklingen av framtidens digitala samhällsservice. 
 

19 
 

                                                 

Page 61 of 284

http://www.webbriktlinjer.se/


                                                                                                       
 

Örebro universitet bedriver forskning inom området e-förvaltning. Syftet är bland annat att ur 
olika aspekter beskriva och analysera utmaningarna inom området14. 
 
Inom området e-förvaltning fokuserar Örebro läns regionala digitala agenda på:  
 

3.1 Öppna data 
3.2 E-legitimation 
3.3 Högre kvalitet och tillgänglighet i offentlig verksamhet 
3.4 Invånarinflytande 
3.5 Förenkla för företag 

14 E-government Örebro universitet 
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3.1 Öppna data  
Från EU och nationell nivå arbetar man för att offentlig sektor ska bli mer öppen och 
transparent för alla invånare. Öppna data är ett viktigt steg i det arbetet och de offentliga 
aktörerna i Örebro län bör aktivt arbeta med att tillgängliggöra offentliga data. Ambitionen är 
att följa nationella riktlinjer inom området. De går idag längre än vad lagen kräver genom att 
förespråka aktiv elektronisk publicering utan krav på avgifter och krångliga licensvillkor. 
Öppna data skapar möjligheter till ökad insyn i offentlig sektor samt ökat företagande och nya 
innovationer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det är viktigt att skapa öppna data men det är också viktigt att data som öppnas upp används 
då det är i användningen som nyttan uppstår. För att det ska vara möjligt för återanvändare att 
jämföra öppna data mellan två organisationer är det viktigt att data betyder samma sak. Detta 
kräver en del arbete med standardisering och inom kommunsektorn har Sveriges kommuner 
och Landsting (SKL) etablerat en arbetsgrupp som arbetar med dessa frågor. 
 
Flera organisationer i länet, till exempel Örebro universitet, Länsstyrelsen och några 
kommuner, har börjat arbeta med öppna data men det behövs mer förankring och aktivt 
arbete. Tävlingen Öppna Örebro län 2012, 2013 och 201415 har bidragit till ett ökat intresse 
och det evenemanget kommer fortsätta att vara en viktig drivande kraft. 
 
 
Inriktningsmål: 
I Örebro län ska offentlig information finnas tillgänglig digitalt på ett enkelt och 
standardiserat sätt för att på så sätt bidra till att skapa möjligheter till ökad insyn i offentlig 
sektor samt till ökat företagande och nya innovationer. Offentlig verksamhet i länet ska 
samarbeta och följa E-delegationens vägledning för vidareutnyttjande av offentlig 
information16 för att på bästa sätt tillgängliggöra informationen. 
 
 
Etappmål: 
Senast 2016 bör 
  
3.1.1   en länsövergripande handlingsplan finnas för perioden fram till år 2020 för 

vidareutnyttjande av offentlig information 

15 Öppna Örebro län 
16 Vidareutnyttjande av offentlig information – en vägledning för myndigheter, E-delegationen 

Vad är öppna data? 

- Öppna data kan förenklat sägas vara information som är tillgänglig för alla 
utan avgifter eller begränsningar i hur den får användas. 

- Data kan komma både från näringsliv, offentlig sektor och privata aktörer. Ett 
första nödvändigt steg är att det skapas öppna datakällor.  

- Kreativa lösningar och innovationer kan i nästa steg skapas av invånare, 
forskare, företag och ideella föreningar kring sådan information.  

- EU beräknar det ekonomiska värdet på Public Sector Information (PSI/öppna 
data) inom Europa till ca €40 miljarder per år. 
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3.2 E-legitimation 
När företag och privatpersoner garanteras en säker elektronisk identitet ökar den digitala 
tilliten och tryggheten. Det görs möjligt genom att offentliga förvaltningar stödjer teknik som 
gör att invånare och företag kan identifiera sig med en nationellt godkänd e-legitimation, när 
de behöver ta del av och lämna personliga uppgifter. 
 
De administrativa processerna för att hantera digital identitets- och behörighetskontroll är 
grundläggande för att verifiering och åtkomstkontroll ska fungera på ett enkelt och tillförlitligt 
sätt för så många som möjligt. Ett nytt nationellt system för e-legitimation17 infördes 1 juli 
2013. 
 
 
 
Inriktningsmål: 
Tillförlitligheten i digital information som skickas till och från respektive organisation ska 
vara hög. Andelen personer som använder e-legitimation som ett säkert sätt att legitimera sig 
när de använder offentliga e-tjänster ska vara hög.  
 
 
Etappmål: 
Senast 2016 bör 
 
3.2.1 en nationell standard för e-legitimation användas av respektive organisation 
 
 
Senast 2018 bör 
 
3.2.2 40 % av de ärendetyper där handlingar skickas mellan 

kommuner/länsorganisationer och företag/privatpersoner och som kräver 
underskrift, vara möjliga att signera elektroniskt 
 

 
Senast 2020 bör 
 
3.2.3 80 % av de ärendetyper där handlingar skickas mellan 

kommuner/länsorganisationer och företag/privatpersoner och som kräver 
underskrift, vara möjliga att signera elektroniskt 

 

17 Nationellt system för e-legitimation - E-legitimationsnämnden 
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3.3 Högre kvalitet och tillgänglighet i offentlig verksamhet 
Offentlig verksamhet har ett ansvar att erbjuda tillgänglig och enkel samhällsinformation och 
information om sin verksamhet för att öka invånares kunskap, samhällsengagemang, insyn 
och inflytande.  
 
I internationella jämförelser ligger Sverige mycket bra till vad gäller till exempel tillgång till 
internet och datorer men inte när det gäller exempelvis tidsåtgång för att starta ett företag och 
kvaliteten på offentliga tjänster på nätet. Där hamnar Sverige på 72:a respektive 16:e plats18. 
 
Effektiva och lättanvända e-tjänster från offentliga aktörer, utvecklade med invånarperspektiv, 
bidrar till en enklare vardag för invånare och företag samt en effektivare offentlig förvaltning. 
Den ökade tillgängligheten till nya e-tjänster är exempel på utveckling som stärker 
attraktionskraften i offentlig verksamhet.  Utvecklandet och driften av gemensamma e-tjänster 
bidrar också till högre kvalitet och stora kostnadsbesparingar, till exempel i Värmland19. 
 
Säkra digitala arkiv möjliggör åtkomst till information för kommande generationer och gör 
det också möjligt att tillgodose krav på insyn och öppenhet. 
 
Utvecklingspotentialen för ökad kvalitet och tillgänglighet till offentlig verksamhet i Örebro 
län är stor20. Några exempel kan nämnas: 
 

 
- de flesta av länets kommuner erbjuder endast e-tjänster i form av blanketter som fylls i 

och skickas elektroniskt för att därefter registreras manuellt i olika verksamhetssystem 
(2014) 
 

- två av länets kommuner har information på lättläst svenska på sin hemsida (2013) och 
samhällsorientering för nyanlända behöver erbjudas eller förbättras 
 

- i fem av länets tolv kommuner finns möjlighet för invånarna att via internet söka i 
kommunens diarium (2013) 

 
- fyra kommuner i länet erbjuder möjlighet att ansöka om bygglov via kommunens 

hemsida (2013) 

 
- sju kommuner har samlad information kring de vanligaste frågorna och svaren kring 

kommunens olika verksamheter på sin hemsida (2013) 
 

- kommunernas arkiv är inte tillgängliga via internet (2013) 
 
 

18 Global Information Technology Report 2013 
19 Bilaga 1 ÖReDA källor 
20 Kommunernas information till medborgarna, Information till alla? En uppföljande granskning 2013 - SKL 
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Inriktningsmål: 
Respektive organisation ska verka för en enklare vardag för invånarna genom att erbjuda fler 
enkla, tillgängliga och effektiva e-tjänster som kan användas av alla. Tjänster som ger stora 
vinster för både användaren och organisationen ska prioriteras. Företagare och invånare ska 
helst bara behöva lämna en uppgift en gång. Informationsutbyte ska vara enkelt, säkert och 
integritetsbevarande. Gemensamma digitala tjänster och plattformar ska eftersträvas för att 
hitta ekonomiska skalfördelar med gemensam utveckling och drift. Så mycket som möjligt av 
arkiven inom respektive organisation digitaliseras och tillgängliggörs över internet i den 
utsträckning som lagen tillåter. 
 
 
 
Etappmål: 
Senast 2016 bör 
 
3.3.1 en gemensam organisation för samarbete mellan länets kommuner kring e-

förvaltning och e-tjänster vara etablerad 
3.3.2 en utredning med kartläggning och prioritering för utveckling och införande av 

kommunala e-tjänster vara genomförd. Utredningen ska ge tydliga tidsatta och 
mätbara mål för det framtida arbetet. 

3.3.3 respektive organisations diarier vara digitaliserade och tillgängliga elektroniskt 
med den begränsning som till exempel personuppgiftslagen innebär 
 

 
 
 
Senast 2018 bör 
 
3.3.4 respektive organisation endast använda elektroniska upphandlingssystem 
 
 
 
Senast 2020 bör 
 
3.3.5 respektive organisationers alla utskick inför beslutsmöten ske digitalt 
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3.4 Invånarinflytande 
Tillgång till information och öppenhet från offentlig verksamhet gynnar tilliten och stärker 
därmed demokratin. IT som ett hjälpmedel för en enklare dialog mellan invånare och politiker 
kan bidra till att stärka jämställdhet och demokratin i vårt samhälle. Tekniken kan också bidra 
till att öka invånarnas kunskap, samhällsengagemang, insyn och inflytande. IT och internet 
spelar en viktig roll i utvecklandet av såväl den nationella, som den regionala och lokala 
demokratin. 
 
Delaktighet och inflytande för alla är en av de viktigaste bestämningsfaktorerna för en god 
folkhälsa och utgör också ett av de elva målområdena i den nationella folkhälsopolitiken samt 
i Örebro läns folkhälsoplan. Avsaknad av delaktighet och inflytande skapar maktlöshet. 
Forskning visar samband mellan möjlighet till delaktighet, inflytande och hälsa.  
 
Tre av länets kommuner tillgängliggör kommunfullmäktiges sammanträden via webb-TV och 
i två kommuner finns det möjlighet att lämna invånarförslag eller e-petition via webben 
(2013). Sex kommuner erbjuder möjligheten att elektroniskt prenumerera på information från 
kommunens hemsida (2013)21. 
 
 
Inriktningsmål: 
I Örebro län ska IT bidra till ökad tillgång till information och insyn i den offentliga 
verksamheten. Det ska finnas möjligheter att med hjälp av IT kommunicera med politiker i 
den egna kommunen. IT ska bidra till att öka jämställdheten och minska segregation och 
utanförskap i samhället. 
 
 
Etappmål:  
Senast 2016 bör  
 
3.4.1 det vara möjlighet att elektroniskt prenumerera på information från respektive 

organisations hemsidor  
 
 
 
Senast 2018 bör  
 
3.4.2 det finnas interaktiva mötesmöjligheter mellan politiker och invånare till 

exempel vid allmänna frågestunder i kommunfullmäktige, invånar- och 
ungdomsdialog och i angelägna frågor 

 
 
Senast 2020 bör 
 
3.4.3 respektive organisation webbsända alla öppna möten av allmänt 

intresse 

21 Information till alla – En granskning av kommunernas information till medborgarna 2013 - SKL  
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3.5 Förenkla för företag  
IT har en central roll i många företag och det finns behov av attraktiva och lättanvända 
tjänster som möter näringslivets behov. IT kan på olika sätt effektivisera företagens 
verksamhet och samtidigt bidra till nya kreativa idéer, innovationer och affärsmodeller.  
IT kan också fungera som motor för att utveckla nya processer, produkter och tjänster. 
IT-tjänster och IT-relaterade aktiviteter från offentliga verksamheter i Örebro län kan bidra till 
en positiv näringslivsutveckling genom att göra företagares kontakt med offentliga aktörer så 
enkel och snabb som möjligt. 
 
Syftet är att IT ska bidra till att stimulera och stödja nyföretagande, stödja befintliga företags 
tillväxt, samt att attrahera både nationella och internationella företag att etablera sig i Örebro 
län. 
 
Förbättringsområden är till exempel en gemensam länsportal för näringslivet vilket saknas 
idag. Andra områden som saknas och som kan stärka näringslivets förutsättningar är ett 
gemensamt företagsregister, elektronisk upphandling samt en koppling mellan kommunernas 
hemsidor och den nationella sidan Verksamt.se22. 
 
 
Inriktningsmål: 
ITs potential ska bättre tas tillvara för att öka antalet företag och gynna företagens tillväxt, 
konkurrenskraft och handel. IT ska bidra till att förenkla och effektivisera näringslivets 
kontakter med offentlig verksamhet. IT har en stor potential när det gäller att öka företagande 
och deras tillväxt. IT ska användas för att förenkla företags kontakter med offentlig 
verksamhet. 
 
 
Etappmål: 
Senast 2016 bör 
 
3.5.1 det finnas en gemensam länsportal för näringslivets kontakter med offentlig 

verksamhet med information kring exempelvis tillgång till mark, industrilokaler, 
bidrag och tillstånd 

3.5.2 alla företag vara sökbara i ett gemensamt företagsregister som 
kommunerna tillhandahåller 

 
 
Senast 2018 bör 
 
3.5.3 företagen erbjudas alla ansökningar och tillstånd elektroniskt (EUs 

tjänstedirektiv) via den gemensamma länsportalen och den nationella 
kontaktpunkten Verksamt.se 

 
 
Senast 2020 bör 
 
3.5.4 information från respektive organisation, riktad till blivande eller etablerade 

företagare, finnas samlad och tillgänglig via e-tjänster och självservice-
funktioner 

22 Information och tjänster från myndigheter för dig som driver eller vill starta företag: Verksamt.se 
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4) E-hälsa  
År 2010 presenterades strategin Nationell e-hälsa – strategin för tillgänglig och säker 
information inom vård och omsorg23. Denna strategi var en utveckling av den tidigare 
Nationella IT-strategin för vård och omsorg som regeringen beslutade 2006. E-hälsa handlar 
om att använda IT och moderna kommunikationslösningar för att förbättra folkhälsan, hälso- 
och sjukvården, tandvården, omsorgen och socialtjänsten. 
 
Arbetet har under senaste åren fokuserat på att leverera nyttoeffekterna av olika e-
hälsotjänster, leverera fler personliga e-tjänster för alla invånare, en kraftsamling för 
samordning och utveckling av e-hälsa i kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst samt 
ökat samspel med näraliggande nationella och internationella initiativ.  
 
Vård- och omsorgssektorn är en av de mest informationsintensiva sektorerna i samhället, och 
behovet av en välfungerande informationsförsörjning mellan olika aktörer är helt avgörande 
för att säkerställa koordinerade insatser oberoende av huvudmannaskap.  
Forskningen pekar på att IT-stöd kommer att vara en av de viktigaste förutsättningarna för att 
hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska kunna klara av de demografiska utmaningar som 
samhället står inför de kommande decennierna. 
 
En viktig förutsättning för att säkert kunna kommunicera med invånare avseende personliga 
e-hälsotjänster, är att invånaren kan identifiera sig med e-legitimation. Utvecklingen och 
införandet av e-hälsotjänster har starkt begränsats av att det i Sverige inte funnits en klar 
policy för en nationell e-legitimationslösning. I till exempel Estland, som infört ett nationellt 
e-id kort har tjänsteutbudet och användningen av e-tjänster kommit längre. 
 
Inom Örebro län samverkar Region Örebro län och länets kommuner inom ett regionalt 
program för e-hälsa24 som uppdateras och anpassas utifrån den nationella e-hälsostrategin och 
de nationellt framtagna handlingsplanerna. Samarbetet är framgångsrikt och fördjupas och 
breddas successivt. Under 2014 kommer samarbetet med universitetet i Örebro att 
formaliseras på ett tydligare sätt gällande e-hälsa. Universitetet har under hösten 2013 tillsatt 
en professorstjänst i informatik inom e-hälsa.  Den nya professuren ska knyta ihop forskning 
inom hälsoområdet med den snabba utvecklingen inom IT. 
 
Arbetet inom e-hälsa inriktas kommande period på att skapa synliga och konkreta 
förbättringar för tre huvudsakliga målgrupper; individerna, personalen och beslutsfattarna. 
 

23 Nationell e-hälsa – strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg  
24 Regionalt program för e-hälsa  
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År 2014 känner ca 50 % av länets invånare till 1177 Vårdguiden25. 25 % av länets invånare 
har ett konto på Mina vårdkontakter. 

4.1 Inriktningsmål för individen 
Individen i sin roll som invånare, patient, brukare och anhörig ska ha tillgång till lättillgänglig 
och kvalitetssäkrad information om hälsa, vård och omsorg samt åtkomst till dokumentation 
från sina tidigare insatser och behandlingar. Hon eller han ska erbjudas individuellt anpassad 
service och interaktiva e-tjänster för att kunna vara delaktig och självbestämmande utifrån 
sina egna förutsättningar. 
 
 
Etappmål: 
Senast 2016 bör 
 
4.1.1 samtliga kommuner, Region Örebro län och länsstyrelsen marknadsföra1177 

Vårdguiden och Mina vårdkontakter som viktig samhällsinformation via sina 
respektive webbplatser 

4.1.2 75 % av invånarna känna till 1177 Vårdguiden26, råd och vård via internet 
4.1.3 45 % av invånarna vara anslutna till Mina vårdkontakter27 
4.1.4 100 % av invånarna ha möjlighet att nå delar av sin journal via Mina 

vårdkontakter 
4.1.5 pilotprojekt kring e-hemtjänst vara genomfört 
 
 
Senast 2020 bör 
 
4.1.6  journalinformation för all vård och omsorg finnas tillgänglig via Mina 

vårdkontakter 
4.1.7 80 % av invånarna vara delaktiga i den egna vården via e-hälsotjänsterna 
 
 
 

25 1177 Vårdguiden 
26 Vårdguiden 
27 Mina vårdkontakter 

Vad är 1177 Vårdguiden? 

1177 Vårdguiden är hela Sveriges samlingsplats för information och tjänster 
inom hälsa, vård och omsorg1177 Vårdguiden är öppen dygnet runt via webb 
och telefon över hela Sverige.  

Bakom 1177 Vårdguiden står den svenska sjukvården genom alla landsting och 
regioner i samverkan. 

Med invånare avses befolkning över 15 år 
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4.2 Inriktningsmål för personal och beslutsfattare 
Vård- och omsorgspersonal ska ha tillgång till välfungerande och samverkande elektroniska 
beslutsstöd som säkerställer en hög kvalitet och säkerhet samtidigt som det underlättar deras 
dagliga arbete. Beslutsfattare inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska ha 
ändamålsenliga verktyg för att fortlöpande följa upp verksamheternas kvalitet och säkerhet 
samt få ett aktuellt och heltäckande beslutsunderlag för verksamhetsstyrning, planering och 
resursfördelning. Offentlig och privat forskning ska ha enkel tillgång till data av hög kvalitet, 
med full respekt för individens integritet och gällande lagstiftning. 
 
 
Etappmål: 
Senast 2016 bör 
 
4.2.1 alla berörda medarbetare inom socialtjänsten och inom skolhälsovården ha 

tillgång till säker roll- och behörighetsidentifikation via nationella 
säkerhetstjänster 

4.2.2 pilotverksamhet vara genomförd för mobilitet inom hälso- och sjukvård samt 
hemtjänst och hemsjukvård 

4.2.3 Region Örebro län och 100 % av länets kommuner vara anslutna som 
konsumenter till Nationell patientöversikt för att säkerställa 
informationsöverföringen mellan olika huvudmän inom hälso- och sjukvård  

4.2.4 en av länets kommuner tillgängliggöra information till Nationell patientöversikt 
4.2.5 100 % av hälso- och sjukvårdspersonalen och vård- och omsorgspersonalen 

känna till vårdtjänster som vårdhandboken.se28, vilket är kvalitetsäkrad 
information som går att nå via internet men även via mobil och surfplatta vid 
exempelvis hembesök 

 
 
 
Senast 2020 bör 

 
4.2.6 samtliga kommuner tillgängliggöra information till Nationell patientöversikt 
4.2.7 Region Örebro län och samtliga kommuner  ha mobil informationsåtkomst och 

mobil journal tillgänglig på ett säkert sätt 
4.2.8 samtliga kommuner ha infört digitala trygghetslarm 
 
 
 
 
 
 
  

28 Vårdhandboken.se 
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5) Skolan  

5.1 Förskola till och med gymnasium, i kommunal regi 
Skolorna i Örebro län står inför stora utmaningar. Alla elever når inte skolans mål och de 
lämnar idag skolan utan att vara rustade för arbetslivets krav och de är inte tillräckligt 
förberedda för fortsatta studier 29. Skolans digitalisering är en del i det förbättringsarbete som 
nu krävs. Skolan behöver utveckla förmågan att använda digitala verktyg som medel för ökat 
lärande och måluppfyllelse. Det förutsätter att skolans huvudmän, rektorer och lärare har god 
insikt och digital kompetens. 
 
Att skolan ska använda moderna verktyg och ha tillgång digitala resurser framgår tydligt i 
skolans styrdokument30. Det är en förutsättning för att eleverna ska få den digitala kompetens 
som dagens samhälle kräver.  
 
Ur samhällsekonomisk synvinkel är det nödvändigt att skolan bidrar till en IT-kunnig 
arbetskraft. Digitalisering av skolan kan bidra till att skapa en likvärdig utbildning där digitala 
klyftor minskar och medborgerlig kompetens stärks. Forskning har visat att med en medveten 
metodik och pedagogik kan IT i skolan vara en katalysator för större flexibilitet och förbättrad 
lärmiljö. 
 
Det räcker inte att ha tillgång till IT-infrastruktur som till exempel bredband, datorer och 
läsplattor. För att kunna ta vara på möjligheter och möta utmaningar krävs ett systematiskt 
pedagogiskt utvecklingsarbete, ett tillåtande klimat för nytänkande och innovationer samt ett 
progressivt pedagogiskt ledarskap. 
 
Det är angeläget att stödja processer som kan ge långsiktiga effekter och skapa skillnad i 
elevernas lärprocesser. Forskning, bland annat från OECD31 och i projektet Unos Uno32, har 
visat att skolans ledarskap är avgörande för om digital teknik ska få fäste i skolans 
undervisning. 
 
 

29 Utvecklingsstrategi för Örebroregionen 
    Hur går det för Örebroregionen? 2013 års uppföljning av utvecklingsstrategi för Örebroregionen 
30 Läroplan för förskolan 
    Läroplan för grundskolan 
    Läroplan för gymnasieskolan 
31 OECD – improving school leadership 
32 Unos Uno - en dator till varje elev 
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Inriktningsmål:   
Det regionala stödet inriktas mot skolans huvudmän och skolledare, vilket ökar 
förutsättningarna för utveckling av lärarnas digitala pedagogiska kompetens och deras 
kontinuerliga fortbildning. Insatserna ska utgå från tydliga kartläggningar av i vilken grad 
digitaliseringen genomsyrar skolans verksamhet och hur utvecklingsarbete bedrivs. 

En regional uppföljning av skolans digitala resurser och kompetenser genomförs vartannat år i 
samverkan mellan skolans huvudmän, Örebro Universitet och det regionala 
skolutvecklingsarbetet. Resultatet ska utgöra ett beslutsunderlag för regionala och lokala 
beslutsfattare. Ett särskilt fokus ska finnas på pedagogiska effekter av användningen av digital 
teknik i undervisningen. 
 
 
 
Etappmål: 
Senast 2016 bör  
 
5.1.1 rektorernas digitala kompetens och strategiska ledarskap ha stärkts genom ett 

regionalt stöd och genom samverkan mellan skolans huvudmän, Örebro 
universitet och det regionala skolutvecklingsarbetet. 

 
Senast 2018 bör 
  
5.1.2 lärarnas digitala kompetens ha stärkts genom ett regionalt stöd och genom 

samverkan mellan skolans huvudmän, Örebro universitet och det regionala 
skolutvecklingsarbetet. Stödet ska utgå från lokala erfarenheter och individuella 
behov. 
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5.2 Universitet och kommunal vuxenutbildning 
IT-kunskaper behövs på olika nivåer i samhället. IT inom högre utbildning bör därför inriktas 
mot såväl professionella utvecklare som professionella användare. Traditionellt har IT-
utbildningar inriktats mot utvecklare som efter utbildning arbetat med IT inom större företag 
eller som konsulter. I och med att IT blivit mer lättillgänglig kan fler och fler yrkesgrupper 
använda IT på ett alltmer avancerat sätt. Detta innebär att IT kan integreras i fler ämnen som 
medel för lärande men även som ett verktyg i det framtida yrkeslivet. Ekonomer, lärare, 
administratörer, jurister, lärare, bibliotekarier med flera har idag möjligheter att utnyttja IT 
inom sina respektive yrken för  ökad effektivitet och ändamålsenlighet. 
 
Genom att stärka den digitala kompetensen inom högskoleutbildningar och kommunala 
vuxenutbildningar kan vi bidra till att Örebro län blir ett attraktivt kunskapscentrum med en 
hög utbildningsnivå. IT-orienterade utbildningar finns på Örebro universitet på 
Handelshögskolan (Informatik) och Institutionen för naturvetenskap och teknik 
(Datavetenskap).  Datavetenskap har i egenskap av ett teknikämne ett större fokus på tekniken 
medan Informatik är ett samhällsvetenskapligt ämne som syftar till att utbilda tekniskt 
kunniga studenter som jobbar i  verksamheter.  
 
Jämställdheten inom IT-utbildningar är i dagsläget skev. Ju mer teknisk en utbildning är desto 
färre kvinnor deltar. Det är därför ett självklart mål att öka jämställdheten inom IT-
utbildningar. 
 
Vuxenutbildning är ett strategiskt område för att utveckla såväl arbetsliv, som individer i ett 
demokratiskt samhälle. Kunskaper måste ständigt förnyas, kompetenser kompletteras och 
egenskaper utvecklas. Att utbilda sig under hela sitt arbetsliv anses idag vara en självklarhet. 
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Inriktningsmål: 
IT ska användas som ett självklart pedagogiskt verktyg för att dess potential ska komma till 
sin rätt och att målen i till exempel högskolelagen33 uppnås. IT som pedagogiskt verktyg ska 
få en framskjuten plats i lärarutbildningarna, gärna som en profil som lockar lärarstudenter till 
Örebro universitet. 
 
Digital information och digitala verktyg ska användas i ökad utsträckning inom kommunal 
vuxenutbildning liksom även inom universitetsutbildningar. Könsfördelningen bland 
studenter som studerar IT på högskolenivå ska jämnas ut. Fler IT-studenter från såväl Sverige 
som andra länder ska finnas i Örebro län.  

Systematisk användning av IT ska uppmuntras för att öka kvalitet, servicegrad och kompetens 
inom högskoleutbildningar och kommunala vuxenutbildningar. 

 

Etappmål 
Senast 2016 bör 
 
5.2.1 systematisk och tillräcklig didaktisk IT-fortbildning av lärare bedrivas 
5.2.2 könsrelaterad ojämlikhet inom IT-utbildningar inom högskoleutbildningar och 

kommunala vuxenutbildningar ha minskat 
5.2.3 digital kompetens vara integrerad i alla ämnens kursplaner som en generisk 

kunskap 
5.2.4 ett länsgemensamt nätverk av IT-pedagoger vara etablerat för stöd och 

kompetensutveckling bland högskolelärare 
5.2.5 digitala kanaler för IT-pedagogik användas regelbundet av alla lärare 
5.2.6 en konferens med inriktning på IT-stöd för lärande ha anordnats i länet 
 
 
Senast 2018 bör 
 
5.2.7 IT-utbildning ingå som en integrerad, genomsyrande och obligatorisk del av 

lärarutbildningen. Lärarutbildningen ska ha en IT-profil 
5.2.8 implementering av rikligt med stipendier för internationella masterutbildningar 

med IT-inriktning vara genomförd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33 Högskolelagen 

Vad innebär generisk kunskap i detta sammanhang? 

Det innebär att alla studenter ska kunna använda modern teknik som ett 
verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande 

33 
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6) Energi och klimat   
Sveriges klimatmål34 till år 2020 är en 40-procentig minskning av växthusgaser jämfört med 
1990 års nivå. 
 

- För Örebro län är målet att utsläppen av växthusgaser år 2020 har minskat med minst 
25 % jämfört med 200535 (Figur 1).  

- Länets mål för energieffektivitet och därmed effektivare resursanvändning innebär att 
energiintensiteten i Örebro län år 2020 har minskat med 20 % jämfört med 2008 
(Figur 2). 

 
 

 

 
Figur 1: Totala utsläpp av växthusgaser per sektor och år i Örebro län. Målet till år 2020, motsvarande 
en minskning på 25 procent från 2005, är markerat med en röd linje. 
Källa: Miljömålsportalen, www.miljomal.se 
 

34 Regeringens mål för klimat- och energipolitiken till år 2020 
35 Energi- och klimatprogram för Örebro län 
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De sektorer som står för de största andelarna av utsläpp av växthusgaser är transportsektorn 
och energiförsörjning. 
 
 
 

 
Figur 2: Total slutanvändning av energi i Örebro län per bruttoregionalprodukt i fasta priser (2010).36  
 
Energieffektivisering innebär sänkta driftskostnader, stärkt konkurrenskraft och det bidrar till 
att underlätta övergången till förnybar energi. 
 
Ur klimatsynpunkt är det angeläget att minska effekttopparna, minska användningen av fossil 
energi och effektivisera energianvändningen. För att möjliggöra det är digital teknik ett 
effektivt redskap. Samtidigt innebär digital teknik i sig en miljöbelastning, där det är både 
leverantörer och användares ansvar att minska energiförbrukning och miljöbelastning. IT- 
branschen är idag en stor förbrukare av metaller och mineraler. Den parameter som minskar 
miljöbelastning från digital utrustning allra mest är att produkterna används under lång tid37. 
För att minska miljöbelastningen måste återvinningen av förbrukade produkter stimuleras och 
nya lösningar utvecklas38. 
 
Digital teknik beräknas ha en potential att kunna minska koldioxidutsläpp inom vissa 
områden, framförallt byggande-, boende-, energi- samt transportområdet, med 15 % 39. 
Digital teknik är därmed ett viktigt verktyg för att uppnå gemensamma klimat- och miljömål.  
 
Inte minst viktigt är det att ersätta och effektivisera transporter och resor med olika IT-
lösningar, till exempel genom resfria mötestekniker, ruttoptimering och intelligenta 
transportsystem. Örebro län är ett logistiskt nav för hela Sverige och har därmed stor potential 
för effektiviseringar. Den regionala utvecklingsstrategin40 betonar vikten av att säkerställa 

36 Källa: Grunddata SCB. Omräkning till fasta priser Länsstyrelsen Örebro län 
37 Åtgärder för minskad miljöbelastning från datorer finns i miljöstyrningsrådets informationsskrift ”Minska 
miljöpåverkan från datorer” 
38 IT för en grönare förvaltning – agenda för IT för miljön 2010-2015 - Regeringskansliet 
39 SMART 2020: Enabling the low carbon economy in the information age, a report by Climate Group on behalf 
of the Global eSustainibility Initiative GeSI 
40 Utvecklingsstrategi för Örebroregionen 
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friktionsfria kopplingar mellan järnvägs-, väg- och flygtransporter så att vårt län utvecklas 
snabbare än andra regioner. 
 
Digital teknik har stor potential att minska energianvändningen i till exempel fastigheter, VA-
processer och i gatubelysningen. Digitala styr- och reglersystem kan tillsammans med lämplig 
teknik för visualisering bidra till effektivare drift och att fel upptäcks snabbare. Den digitala 
tekniken kan även underlätta möjligheterna till uppföljning och dialog för att engagera 
hyresgästerna i energieffektiviseringsarbetet. 
 
Inom offentlig sektor har vi stora möjligheter att genom policys ställa krav på verksamheten 
och ställa krav vid upphandling så att energieffektiv och mindre miljöbelastande teknik väljs i 
första hand.  Genom tillsynsvägledning och olika nätverk kan kommunerna, Region Örebro 
län och Länsstyrelsen informera företag om hur digital teknik kan bidra till minskad 
klimatbelastning genom styrning och övervakning i fastigheterna och i industriella processer. 
 
Inriktningsmål: 
Digital teknik ska bidra till att nå de regionala klimat- och energieffektiviseringsmålen och 
stimulera till en övergång till mindre resursintensiva produkter och tjänster.  
 
Inom respektive organisation ska det finnas det en handlingsplan för återvinning och 
hantering av avfall från digital utrustning. 
 
Respektive organisation ska gemensamt verka för att digital teknik bidrar till  

- god energihushållning i byggnader, belysnings- och energinät  
- energieffektiva resor och logistiklösningar och 
- att digital teknik används i ökad grad för resfria möten och 
- att digital tekniks möjligheter tas tillvara i samband med renovering och nybyggnation 

 
 
Etappmål: 
Senast 2016 bör  
 
6.1 det finnas en gemensam öppen standard41 för hur digitala möten ska gå till hos 

länets offentliga verksamheter  
6.2 det finnas rese-/mötespolicys inom alla offentliga organisationer där det beskrivs 

hur organisationen tillhandahåller digital teknik för resfria möten, och att resfria 
möten beskrivs som ett förstahandsval där det är lämpligt42 

6.3 offentliga verksamheter ställa miljö-, energi- och återvinningskrav vid 
upphandling av digital teknik43  

6.4 realtidssystem ha införts för kollektivtrafikens hållplatser i stomnätet och 
stadstrafiken41 

6.5 digital teknik användas för styrning och reglering av kommunal gatubelysning 
och på så sätt bidra till att dess elanvändning har minskat med 25 % jämfört med 
200841 

6.6 minst tre gemensamma projekt ha initierats i syfte att uppnå en effektiv 
energianvändning med hjälp av digitala lösningar 

 

41 Vad betyder ”Öppen standard”? 
42 Energi- och klimatprogram för Örebro län 
43 Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier ger förslag till miljökrav som kan användas vid upphandling av 
varor, tjänster och entreprenader. Under varje kriterieområde finns även relaterad information och vägledningar. 
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Senast år 2018 bör 
 
6.7 digitala ruttoptimeringsprogram användas för de offentliga verksamheter där 

effekten bedöms vara störst 
 
 
Senast år 2020 bör 
 
6.8 digital teknik bidra till att den totala energianvändningen i byggnader per 

uppvärmd areaenhet har minskat med 15 % jämfört med 200841 
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7) Kultur och kreativitet 
Kulturella och kreativa näringar är ett område där IT kan bidra till att skapa nya marknader 
för affärer och entreprenörskap. Konstnärlig kompetens i kombination med teknik och IT kan 
skapa nya förutsättningar för både konst och kultur i sig, men också för att utveckla kulturella 
och kreativa näringar.  
 
Regeringens handlingsplan för kulturella och kreativa näringar syftar bland annat till att stärka 
entreprenörskap och företagande inom kulturområdet samt att främja kulturell och kreativ 
kompetens i näringslivet för ökad konkurrenskraft och innovationsförmåga. 
 
De nationella kulturpolitiska målen44 säger att ”kulturen ska vara en dynamisk, utmanande 
och obunden kraft med yttrandefriheten som grund”. Alla ska ha möjlighet att delta i 
kulturlivet.  
 
Örebro läns regionala kulturplan45 anknyter till de nationella målen och poängterar behovet av 
samverkan mellan länets kulturaktörer för att uppnå målet. Den regionala utvecklingsstrategin 
lyfter också behovet av nya samverkansformer och vikten av att stimulera nyskapande 
kulturyttringar. Ny teknik och nya medier beskrivs vara viktiga för kulturutvecklingen liksom 
marknadsföring av kulturutbudet inom länet. 
 
I kulturplanen lyfts ett flertal exempel fram som viktiga att utveckla. Några områden är 
digitalisering och tillgängliggörande av länets kulturarv, utveckling av digital teknik inom 
musikområdet för direktöverföring av konserter till nya målgrupper samt digitalisering av 
länets biografer för att tillgängliggöra film i hela länet. 
  
Under perioden fram till 2015 arbetas en ny regional kulturplan fram. Planen ska gälla från 
2016 och tre år framåt. Kulturplanen preciserar mål och prioriteringar som berör kultur och 
kreativitet och bör kopplas till den regionala digitala agendan. 
 
Ytterligare ett målområde handlar om att skapa och utveckla fysiska och virtuella kulturella 
och kreativa mötesplatser. Exempel på sådana mötesplatser kan vara innovativa miljöer för 
eget skapande och för skapande tillsammans med andra. Sådana innovativa miljöer går över 
kultur- teknik- och konstformsgränser.  
 

44 Nationella kulturpolitiska mål 2009 
45 Örebro läns regionala kulturplan 
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Medverkan i den kreativa och innovativa miljön är oberoende deltagarnas etniska tillhörighet, 
ålder, könstillhörighet, socioekonomiska situation, funktionsnedsättning eller förkunskaper.  
Där kan digital teknik i hög grad bidra till att uppfylla målen i kulturplanen.  
 
 
Inriktningsmål: 
I Örebro län ska de offentligt finansierade kulturaktörerna stimuleras att använda digitala 
lösningar för att underlätta etableringen av nyskapande kulturformer samt för att uppfylla 
målen i den regionala kulturplanen. 
  
 
Etappmål: 
Senast 2016 bör 
 
7.1 arbetet med en länsövergripande webbplattform byggd på öppna data för 

marknadsföring och samordning av kultursektorn samt för stöd till arrangörer i 
Örebro län vara påbörjat 
 

7.2 tillgängligheten till kulturupplevelser skapade av offentligt finansierade 
kulturaktörer ha ökat genom digital direktöverföring 
 

 
 

 
Senast 2018 bör 

 
7.3 offentligt finansierade verksamheter i länet som samlar, bevarar och 

tillgängliggör kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation ha antagit en 
gemensam plan för digitalisering och tillgänglighet i samverkan med andra 
berörda aktörer 

7.4 det finnas en gemensam regional bibliotekswebb för det allmänna 
biblioteksväsendet i Örebro län 
 

7.5 minst ett projekt i länet vara genomfört för att starta kreativa miljöer för 
skapande med hjälp av digitala verktyg 
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Länsstyrelsen i Örebro län och Region Örebro län ska samordna, underlätta, inspirera och 
följa upp genomförandet av målsättningarna i länets regionala digitala agenda. 
 
Länets kommuner, Örebro universitet och andra intressenter såsom företag och föreningar 
erbjuds att bli signatärer. Signatärskapet innebär att en avsiktsförklaring för Örebro läns 
regionala digital agenda undertecknas. 
  
Avsiktsförklaringens innebörd är att 

- vi delar målen i Örebro läns regionala digitala agenda, och 
- vi avser att bidra till och verka för att målen i Örebro läns regionala digitala agenda 

uppfylls 
 
För att lyckas med arbetet skapas en genomförandeorganisation där Länsstyrelsen och Region 
Örebro län är representerade. Viktiga samarbetspartners är Örebro Universitet och 
kommunerna. 
 
Genomförandet ska präglas av dialog och samverkan. Beslut om konkreta åtgärder ska sedan 
ske av den part som har rådighet. Vid planering, genomförande och uppföljning ska 
könsuppdelad statistik tas fram. 
 
Agendan ska användas som underlag vid Länsstyrelsens och Region Örebro läns  årliga 
verksamhetsplanering.  
 
Uppföljning av etappmålen ska genomföras år 2016, 2018 och 2020.  Eventuell revidering av 
den regionala digitala agendans etappmål och/eller revidering av tidpunkt för måluppfyllelse 
ska kunna göras vid behov. Genomförandeorganisationen tar initiativ till insatserna och 
rapporterar till respektive organisations ledning. 
 
Föreslagna åtgärder har i dagsläget inte en klar finansieringsplan. Möjligheten till finansiering 
kommer att påverka vilka åtgärder som kan genomföras och när. Beroende på vilken typ av 
åtgärd kommer beslut om finansiering, utifrån ordinarie budgetramar, att behöva fattas i 
respektive organisation. Kompletterande möjligheter till finansiering, kan finnas att söka till 
exempel via Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning 
Östra Mellansverige 2014-2020 (Regionalfonden), Landsbygdsprogrammet 2014-2020, 
Energimyndigheten, Tillväxtverket och EU:s ramprogram för forskning och innovation - 
Horisont 2020. 

Bilagor 
Bilaga 1: ÖReDA källor 

Vad betyder ÖReDA? 

Örebro Läns Regionala Digitala Agenda 
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Örebro läns regionala digitala agenda 
Modern digital teknik ska bidra till att skapa en jämställd, attraktiv och stark region, 
som kan möta framtidens utmaningar. 

Tekniken ska förenkla för företag och bidra till att skapa fler arbetstillfällen. 

Den regionala digitala agendan ska ge nya möjligheter till att bedriva och utveckla 
vård och omsorg. 

Barn som slutar skolan ska stå väl rustade för en arbetsmarknad som kräver goda 
IT-kunskaper. IT ska bidra till att miljöbelastningen minskar.
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IT och fantastiska möjligheter

Internet har inneburit fantastiska möjligheter för 
oss. Nya möjligheter att mötas. Nya möjligheter 
att förenkla vår vardag. Nya möjligheter att leva 
och bo var som helst i både tätorter och på lands-
bygden. Nya möjligheter att göra saker bättre och 
till lägre kostnader. 
 
Men när möjligheterna blir många, blir det också 
viktigt med en gemensam strategi, en karta som 
visar vilka vägar vi ska gå för att utnyttja det di-
gitala samhället på bästa sätt. Här kommer den 
digitala agendan in, den ger oss tydliga mål att 
sträva mot. 
 
Den här skriften är en populärversion av Örebro 
läns regionala digitala agenda. Den är framtagen 
som ett inspirationsmaterial, främst för dig som 

är förtroendevald eller arbetar inom kommun eller 
region. Men givetvis också till alla som engagerar 
sig på ett eller annat sätt i samhället. 
 
Vi är ett län som ligger i framkant på flera sätt, till 
exempel bredbandsutbyggnad och att använda digi-
tala kanaler inom vård och omsorg (eHälsa). Inom 
andra insatsområden behöver vi jobba hårdare.
 
Nu går vi vidare för att förverkliga strategin. Tack 
för att du deltar i arbetet!

Marie-Louise Forsberg Fransson
Regionstyrelsens ordförande samt Regionråd (S) 
Region Örebro län 

Maria Larsson  
Landshövding 
Länsstyrelsen i Örebro län
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En verktygslåda att plocka från

Den regionala digitala agendan i Örebro län tar 
sikte på år 2020. Åren går fort och vi är snart där. 
Vi kan inte sätta oss ned och vänta på att något 
händer. Vi måste gå från ord till handling.

Den digitala agendan ska vara ett levande  
dokument som regelbundet följs upp. Som  
diskuteras ute på arbetsplatserna. På möten 
och där människor möts. Det är lätt sagt, men  
svårare att följa. Risken med planer är alltid att 
de blir pappersprodukter som fastnar i byrålådan.

Från Bryssel till Kopparberg
Vi är inte ensamma. Såväl EU som Sverige natio-
nellt har skrivit motsvarande planer. Örebro- 
regionen har undertecknat att vi också är med 
på den nationella planen – ”Sverige ska bli bäst i 
världen på att använda digitaliseringens möjlig-
heter.” Kaxigt kanske, men bättre att sätta ribban 

högt. För det måste vi göra i den allt hårdnande 
konkurrensen från resten av världen.

Mycket är gjort, mycket återstår
Vi har kommit en bit på väg med digitalisering.  
Inom vissa områden tillhör vi elitserien, till  
exempel när det gäller bredbandsutbyggnad och 
e-tjänster inom vården. Inom andra område ligger 
vi efter andra län.
 
Vad händer nu?
Den regionala digitala agendan antogs i juni 2014 
av Länsstyrelsen, Regionförbundet och Örebro 
läns landsting. Länsstyrelsen och Region Örebro 
län håller ihop arbetet. Utmaningen är att få fram 
kraften, att få igång nätverk och arbetsgrupper så 
att vi kan gå från ord till handling.

VI TAR SIKTE PÅ ÅR 2020
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Vem ska betala?
Det finns inga öronmärkta pengar för den  
digitala agendan. Det mesta måste tas från våra  
gemensamma resurser och vanliga budgetar. Men 
det finns en rad möjligheter till finansiering via  
exempelvis EU-fonder, Landsbygdsprogram och 
från statliga verk.

Vad kan jag göra?
Ingen kan göra allt, men alla kan göra någonting. 
Vad är ditt specialområde? Vad brinner du för? 
Hur ser din situation ut idag och vart skulle du vil-
ja vara? Genom aktiva frågor till dig själv och till 
din närhet, kanske det kommer fram saker där du
skulle kunna kunna hjälpa till med någon liten del 
i den digitala agendan, antingen som privatperson 
eller i ditt yrke.

Genom att omsätta drömmar och mål kan vi 
åstadkomma handling.
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Tillgång till bredband

I Örebro län ska det finnas bredbandsnät i världs-
klass till alla hushåll och företag i såväl tätorterna 
som på landsbygden. 

Utbygganden av bredband i Sverige bestäms av 
marknadskrafterna. Varken stat eller kommun  
ansvarar för att du som boende får tillgång till 
bredband. Det innebär krasst att marknadskraf-
terna bygger ut bredband, där de kan tjäna pengar 
på det, vilket vanligtvis innebär i tätorterna. 

I Örebro län har vi hittat ett framgångskoncept för 
att stötta utbyggnaden på landsbygden. Genom ett 
samarbete mellan Länsstyrelsen, Region Örebro 
län, länets kommuner, byalag och andra förening-
ar bygger vi ut bredbandsfibernätet på landsbyg-
den, som annars kanske aldrig skulle ha fått det. 

En ständig kontakt med marknadsaktörerna är 
också betydelsefull. Utbyggnaden finansieras till 
stor del  av EU-medel.

Men ännu återstår mycket innan alla länsbor får 
tillgång till snabbt internet med minst 100 Mbit/s. 
Idag saknar en tredjedel av alla invånare möjlig-
het till fiberanslutning. 

Skillnaderna mellan kommunerna är stora. I en av 
länets kommuner har inte ens hälften av invånar-
na i tätorten möjlighet till fiberanslutning medan 
andra kommuner når ut till över 80 procent av sina 
invånare i tätorten med fiber. Skillnaden mellan 
tätort och landsbygd är också stor. Utanför länets 
tätorter har bara knappt 10 procent tillgång till  
fiberanslutning. 

BREDBAND TILL ALLA
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VAR VILL VI VARA 2020?

Minst 90 procent av hushållen och företagen i såväl tätorterna som 
på landsbygden har möjlighet att få en överföringshastighet på minst 
100 Mbit/s.

Alla hushåll och företag  i såväl tätorterna som på landsbygden har 
täckning av 4G-nät (eller bättre). 
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Hur får vi med alla?

Trots att de flesta av oss surfar, beställer varor på 
nätet, chattar och mejlar som aldrig förr, är det 
fortfarande över en miljon svenskar som sällan  
eller aldrig använder internet. Översatt till vårt län 
är det omkring 30 000 – 35 000 personer som står 
utanför dessa möjligheter. Det är lika många som 
invånarna i sex av länets minsta kommuner!

De som väljer ”det gamla traditionella sättet” får 
det också allt svårare och krångligare. Internet  
erbjuder exempelvis ofta översättningsmöjlig- 
heter till andra språk, vilket sällan finns i  
pappersformat eller på blanketter. De personer som  
skulle tjäna mest på e-tjänster, är ofta de som 
hamnar utanför.

Så hur får vi med alla? Studieförbund, bibliotek 
och folkhögskolor har en viktig roll i detta. De har 
spetskompetens att försöka utjämna bildnings-
klyftorna och göra det möjligt för alla att kunna 
påverka sin livssituation och vara med och delta i 
samhällsutvecklingen.

Men det räcker inte. Föreningslivet kommer att 
vara en mycket viktig aktör. Det når ut i hela länet 
och till alla samhällsgrupper.

DIGITALT UTANFÖRSKAP
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VAR VILL VI VARA 2020?

98 procent av länets invånare har tillräckliga kunskaper så att de kan använda 
internet för samhällsinformation, myndighetskontakter och eHälsa. 
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E-tjänster och öppna data

E-tjänster skapar nytta och förenklar vardagen 
för både privatpersoner och företag. Att kunna  
kommunicera digitalt med sin kommun, med  
Försäkringskassan eller andra myndigheter blir 
allt vanligare de kommande åren.

Vissa kommuner i länet har börjat använda e-le-
gitimation för e-tjänster. Men här finns mycket att 
göra innan vi kan känna oss nöjda och uppnå må-
let, att år 2020 är 80 procent av alla handlingar 
möjliga att skriva under med sin e-legitimation. 
Jämfört med flera andra län ligger vi långt efter.

De flesta kommuner har idag bara e-tjänster i 
form av ifyllningsbara blanketter på nätet, som 
sedan ändå måste knappas in manuellt. Bara fem 
av länets tolv kommuner erbjöd invånarna sök- 
bara diarium 2014. Att ansöka om bygglov via 
kommunens webb, gick bara i fyra kommuner.

Den digitala tekniken skapar nya möjligheter för 
en enklare dialog mellan invånare och politiker, 
vilket kan stärka jämställdhet och demokrati. IT 
ska också användas för att förenkla företagens 
kontakter med den offentliga verksamheten.

FÖRENKLA VARDAGEN
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VAR VILL VI VARA 2020?

80 procent av de ärendetyper där handlingar skickas mellan 
kommuner/länsorganisationer är möjliga att signera elektroniskt.

Öppna möten av allmänt intresse webbsänds och alla utskick 
inför beslutsmöten sker digitalt.

Information från respektive organisation, riktad till blivande 
eller etablerade företagare, finns tillgänglig via e-tjänster och 
självservicefunktioner.
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Skolan

Skolorna i Örebro län står inför stora utmaning-
ar. Alla elever når inte de mål vi satt upp och de  
lämnar idag skolan utan att vara rustade för arbets- 
livets krav eller framtida studier.

Att införa digital teknik i skolan är en del i 
det förbättringsarbete som nu behövs. Skolan  
behöver bli bättre på att använda digitala verktyg 
för att eleverna ska lära sig mer och nå de mål som  
läroplanen sätter upp.

Men det räcker inte att bara ge skolorna tillgång 

till bredband, datorer och läsplattor. För att ta  
tillvara på möjligheter och möta utmaningar krävs 
ett systematiskt utvecklingsarbete och ett tillåtan-
de klimat för nytänkande och innovationer.

En  IT-utbildning  behöver idag inte handla om 
programmering. Istället handlar det om att få in 
digital teknik och pedagogik i allt fler utbildning-
ar, till exempel vid lärarutbildningen vid Örebro 
universitet. Detta kan vara ett sätt att komma till-
rätta med den skeva könsfördelningen som råder 
inom IT-sektorn.

DIGITAL TEKNIK I SKOLAN
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VAR VILL VI VARA 2020?

Rektorernas digitala kompetens och strategiska ledarskap har stärkts.

Systematisk vidareutbildning inom IT-området för lärare bedrivs i hela 
länet, samt vid Örebro universitet. 

Digital kompetens är integrerad i alla ämnens kursplaner.
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eHälsa handlar om hur framtidens vård och om-
sorg som helhet ska fungera  och förbättras med 
hjälp av e-tjänster. Arbetet syftar till att skapa 
synliga och konkreta förbättringar inom folk- 
hälsa, barn- och elevhälsa, hälso- och sjukvården, 
tandvården,  omsorgen och socialtjänsten.

Individen ska i sin roll som invånare, patient, 
brukare och anhörig ha tillgång till lättillgäng-
lig och kvalitetssäkrad information om hälsa, 
vård och omsorg. Dokumentation från tidigare  
insatser och behandlingar ska gå att ta del av.  Hen ska  

eHälsa

erbjudas individuellt anpassad service och inter-
aktiva e-tjänster för att kunna utöva delaktighet 
och självbestämmande utifrån sina egna förut- 
sättningar. 

Invånare tar idag för givet gällande eget inflytan-
de och tillgång till e-hälsotjänster och information 
via internet. Vi måste gemensamt skapa förutsätt-
ningarna och släppa in invånaren för att tillföra 
egen information, kunna medverka i processerna 
och kunna ta del av information digitalt.

14

FRAMTIDENS VÅRD
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VAR VILL VI VARA 2020?

Samtliga kommuner och Region Örebro län tillgängliggör information till  
Nationell patientöversikt för att säkerställa en sammanhållen journal- 
information oberoende av huvudman.

Samtliga kommuner och Region Örebro län har mobil journal tillgänglig på 
ett säkert sätt.

Våra invånare är delaktiga i den egna vård- och omsorgen via e-hälsotjänster 
och kan nå journalinformation via nätet.

Alla kommuner har infört digitala trygghetslarm.
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Energi och klimat

Örebro län har satt målet att minska sina utsläpp 
av växthusgaser med en fjärdedel fram till år 
2020. Framförallt ska detta ske genom energief-
fektivisering och effektivare resursanvändning.

Den digitala tekniken kan användas på många 
sätt för att skapa ett hållbart samhälle. Till ex-
empel kan smarta lösningar för fastigheters styr- 
och reglersystem användas för att minska energi- 
förbrukningen.

Transporter är en stor källa till utsläpp. Genom 
att effektivisera transporter och resor med oli-
ka IT-lösningar kan vi skapa transportsystem för 

framtiden. Örebro län, som logistiskt nav för hela 
Sverige, har alla möjligheter att ligga i framkant i 
denna utveckling.

Den offentliga sektorn har stora möjligheter att 
ställa krav på att energieffektiv teknik och miljö-
vänliga material i första hand väljs när vi bygger 
bostäder, skolor och andra lokaler.

HÅLLBART SAMHÄLLE
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VAR VILL VI VARA 2020?

Digital teknik bidrar till minska den totala energianvändningen i  
byggnader med 15 procent jämfört med 2008.

Resfria möten med digital teknik är förstahandsval där det är lämpligt.

Miljöenergi och återvinningskrav ställs vid upphandling av digital teknik.

Den digitala tekniken tas tillvara i samband med renovering och  
nybyggnation av bostäder och lokaler.
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Kultur och kreativitet
Kulturella och kreativa näringar är ett område där 
IT kan bidra till att skapa nya marknader för 
affärer och entreprenörskap. En konsthantverkare 
i Åmmeberg eller Hällefors, har med internet hela 
världen som marknad.

Men för att kunna utveckla kulturen och ska-
pa nya marknader krävs samverkan. Hur kan vi 
med hjälp av internet skapa nya arenor för möten  
mellan kulturutövare?

Ytterligare ett målområde med den digitala agen-
dan handlar om att skapa och utveckla fysiska och 
virtuella kulturella och kreativa mötesplatser. 

Exempel på sådana mötesplatser kan vara inno-
vativa miljöer för eget skapande och för skapande 
tillsammans med andra. Hur och vad det kan vara 
gäller att hitta och experimentera sig fram genom 
att låta kreativiteten flöda.

För kultur är inte bara tillväxt och pengar. Kultu-
ren har också ett egenvärde i sig. Som en hälsokost 
för själen. Ny teknik gör det lättare att mötas över 
gränserna. Vi kan via nätet träffa likasinnade från 
hela världen, oberoende av geografiska avstånd.  

HÄLSOKOST FÖR SJÄLEN
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VAR VILL VI VARA 2020?

Tillgängheten till kulturupplevelser och kulturutbyten har ökat 
genom digital direktöverföring.

Verksamheter som samlar och tillgängliggör kulturarvsmaterial 
har en plan för digitalisering av sitt material.
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VILL DU LÄSA HELA DIGITALA AGENDAN FÖR ÖREBRO LÄN?

Denna skrift är ett sammandrag och en lättillgänglig version av Örebro läns digitala agenda. Den digitala agendan 
bestämmer vilken riktning Örebro län ska ha för att öka användningen av IT i samhället.

En digital agenda kräver engagemang av alla som bor i länet. I skriften får du veta mer om vilka utmaningar vi står inför 
och hur du kan bidra.

Den beslutade regionala digitala agendan för Örebro län finns i sin helhet på följande webbplatser: 

Region Örebro län 
www.regionorebrolan.se/digitalagenda

Länsstyrelsen i Örebro län 
www.lansstyrelsen.se/orebro/digitalagenda

Region Örebro län
Box 1613
701 16 Örebro 
 
tfn 019- 602 70 00
e-post regionorebrolan@regionorebrolan.se
www.regionorebrolan.se

Länsstyrelsen i Örebro län 
701 86 Örebro
 
tfn 010-224 80 00 
e-post orebro@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/orebro
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Datum: 2015-06-01 Dnr 340-2135-15 

 

Version Datum Författare Godkänd av Ändringshistorik 

0.1 2015-04-24 Boel Lindblom  Arbetsmtrl 

0.2 2015-05-22   Fortsatt arbete, kompletteringar intervjuer och 
synpunkter från kontaktpersonerna 

1.0 2015-05-29   Kompletteringar från styrgrupp. 
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 Rapport  4(27) 

 
 

Datum: 2015-06-01 Dnr 340-2135-15 

 

1 Sammanfattning 
Den digitala agendan för Örebro län är ett avstamp och en del av den process som ska skapa bästa 

möjliga framtid för människor och verksamheter i regionen.  

Den regionala digitala agendan har utarbetas i samverkan mellan Länsstyrelsen i Örebro län, 

Regionförbundet Örebro och Örebro läns landsting, samtliga kommuner i Örebro län och Örebro 

Universitet och omfattar sju regionala strategiska områden 

Syftet med denna förstudie är att identifiera lämpliga grupperingar för genomförandet av de olika 
etappmålen inom Regional digital agenda.  

Örebro läns digitala agenda 2014 – 2020, se www.lansstyrelsen.se/orebro/digitalagenda. 

 

1.1 Grupperingar för genomförande av den regionala digitala agendan - nuläge 

Naturliga grupperingar för genomförande av regional digital agenda finns inom följande områden: 

 Område 1 – Tillgång till bredband (Läns IT-gruppen). 

 Område 2 – Minska det digitala utanförskapet (nätverk bibliotekschefer, bildningsförbunden, 
Länsstyrelsen). 

 Område 3 – E-förvaltning: Område Förenkla för företag (Business Region Örebro). 

 Område 4 – E-hälsa (styrgrupp och arbetsgrupp för eHälsa). 

 Område 5 – Skolan: Förskola till och med gymnasium (nätverk skolchefer). Det finns dock 
behov av en regional aktör för att nå jämlikhet mellan kommunerna.   

 Område 6 – Energi och klimat. Klimat och energiprogrammets primära kontakt är klimat-
strategerna, men denna gruppering är inte helt lämpad för alla frågor inom digital agenda. 

 Område 7 – Kultur och kreativitet (grupperingar inom kulturområdet). 

 

Inom följande områden saknas naturliga grupperingar och organisationen behöver förstärkas: 

 Område 3 - E-förvaltning: Område Öppna data, E-legitimation, Högre kvalitet och 
tillgänglighet i offentlig verksamhet, Invånarinflytande. 

 Område 5 – Skolan: Universitet. Grupperingar finns inom område Informatik, men för några 
mål behöver man jobba på mer övergripande nivå, t ex för lärarutbildningen. 
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 Rapport  5(27) 

 
 

Datum: 2015-06-01 Dnr 340-2135-15 

 

1.2 Förslag till fortsatt arbete  

Styrgruppen för regional digital agenda kommer att komplettera rapporten med 
rekommendation till fortsatt arbete. 

 

2 Inledning  

2.1 Bakgrund 

Den digitala agendan för Örebro län är ett avstamp och en del av den process som ska skapa bästa 

möjliga framtid för människor och verksamheter i regionen.  

Modern digital teknik ska bidra till att skapa en jämställd, attraktiv och stark region som kan möta 

framtidens utmaningar. Tekniken ska förenkla för företag och bidra till att skapa fler arbetstillfällen. 

Barn som slutar skolan ska stå väl rustade för en arbetsmarknad som kräver goda IT-kunskaper. IT ska 

bidra till att miljöbelastningen minskar. 

Den regionala digitala agendan har utarbetas i samverkan mellan Länsstyrelsen i Örebro län, 

Regionförbundet Örebro och Örebro läns landsting, samtliga kommuner i Örebro län och Örebro 

Universitet och omfattar sju regionala strategiska områden: 

 Tillgång till bredband 

 Minska det digitala utanförskapet 

 e-förvaltning 

 e-Hälsa 

 Skolan 

 Energi och klimat 

 Kultur och kreativitet 

 

Den digitala agendan ska i nästa steg kompletteras med att ansvar för respektive strategiskt område 

och etappmål fördelas mellan aktörerna. Ansvarig aktör driver arbetet med att nå etappmålen. 

 

 

 

Page 107 of 284



                                                                                                              
  

 Rapport  6(27) 

 
 

Datum: 2015-06-01 Dnr 340-2135-15 

 

2.2 Syfte/ effektmål med förstudien 

Att genomföra en förstudie för att identifiera lämpliga grupperingar för genomförandet av de olika 
etappmålen inom Regional digital agenda.  

1. Genomföra en inventering av vilka grupperingar som idag finns inom Region Örebro län och 

Länsstyrelsen och utvärdera vilka av dessa grupperingar som kan användas vid 

genomförandet av aktiviteter inom digital agenda. 

2. Intervjua ansvariga/ sammankallande för de olika grupperingarna. Har man redan idag tagit 

med etappmålen för Regional digital agenda i sina genomförandeplaner?  

3. Identifiera var det saknas naturliga grupperingar. 

4. Ge förslag till fortsatt arbete.  

3 Genomförande  

Förstudien genomfördes april – maj 2015.  

Beställare av förstudien är styrgruppen för Region digital agenda: Anita Norén chef avd. för Samhälle 

Länsstyrelsen och Ulrika Landström strateg eHälsa/eSamhälle Region Örebro län.  

Boel Lindblom, e-man AB var förstudieledare.  

Följande personer har deltagit i förstudien: 

Namn och organisation Område Regional digital agenda Intervju, datum 

Åsa Lindin, Länsstyrelsen 1) Tillgång till bredband 2015-04-27 

Peter Alsbjer, Örebro kommun  

Elisabet Brynge, Region Örebro län 

2) Minska det digitala utanförskapet 2015-05-11,  

2015-04-22 

Björn Hagström, Örebro kommun 3.1) E-förvaltning - Öppna data 2015-04-22 

Cecilia Sundin, Region Örebro län 

Ingela Pihl, Business Region Örebro 

3.5) E-förvaltning - Förenkla för företag  2015-05-06 

Ulrika Landström, Region Örebro län 4) E-hälsa, Region Örebro län 2015-04-28 

Peter Morfeldt, Region Örebro län 5.1) Skolan - Förskola tom gymnasium 2015-05-05 

Hannu Larsson, Örebro Universitet 5.2) Skolan – Universitet  2015-05-18 

Åsa Ödman, Länsstyrelsen 6) Energi och klimat, Region Örebro län 2015-05-08 

Rikard Åslund, Region Örebro län 7) Kultur och kreativitet, Region Örebro län 2015-04-22 
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4 Målavstämning regional digital agenda – sju regionala strategiska 
områden 

4.1 Område 1 - Tillgång till bredband 

Arbete pågår och naturliga grupperingar finns. En gruppering med representanter från samtliga 

kommuner, Läns IT-gruppen, träffas varje månad och diskuterar främst strategiska frågor. Ett 

strategidokument håller på att tas fram, som ska presenteras före sommaren. I detta dokument 

kommer varje kommun peka ut vilka geografiska områden som man vill prioritera. 

 

Etappmål: Status mål maj 2015 
Senast 2016 bör   
1.1 minst 40 % av hushållen och företagen i såväl 
tätorterna som på landsbygden kunna erbjudas 
en överföringshastighet på minst 100Mbit/s   
 
Senast 2018 bör   
1.2 minst 70 % av hushållen och företagen i såväl 
tätorterna som på landsbygden kunna erbjudas 
en överföringshastighet på minst 100Mbit/s  
 
1.3 minst 98 % av hushållen och företagen i såväl 
tätorterna som på landsbygden ha täckning av 
4G-nät (eller bättre)  
 
1.4 tillgång till internet finnas i alla boendeformer 
inom stöd, vård och omsorg. 
   
Senast 2020 bör   
1.5 minst 90 % av hushållen och företagen i såväl 
tätorterna som på landsbygden kunna erbjudas 
en överföringshastighet på minst 100Mbit/s  
 
1.6 alla hushåll och företag i såväl tätorterna som 
på landsbygden ha täckning av 4G-nät (eller 
bättre) 

 
Pågår.  
Länsstyrelsen kommer att ta fram en 
statusrapport i höst med en avstämning av 
målen i den regionala digitala agendan.  
 
 
 
 
 
Detta mål har man inte jobbat aktivt med (1.3). 
Kan ev. prioriteras ner? I dagsläget löser 
marknaden detta själva? 
 
Viktigt att marknadsföra nyttan med t ex e-
hälsa för att få med sig alla parter i arbetet. 
 
 
 
 
 
 
Detta mål har man inte jobbat aktivt med (1.6). 
Kan ev. prioriteras ner? I dagsläget löser 
marknaden detta själva? 
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4.2 Område 2 - Minska det digitala utanförskapet 

Arbete pågår och naturliga grupperingar finns. Arbetet bedrivs främst via biblioteken.  

Målen finns tydligt inskrivna i den regionala kulturplanen för Örebro län 2016-2019 (nu ute på 
remiss, se Bilaga 3) och är väl integrerade med verksamheten. Målen för regional digital agenda 
kommer även att integreras med den regionala biblioteksplanen. 

Även Länsstyrelsen är engagerade i arbetet framför allt via uppdraget kring betaltjänster och 
kontanter där man träffar t ex pensionärsorganisationer för att informera om möjligheterna kring 
betaltjänster och Internet. 

 

Etappmål: Status mål maj 2015 
Senast 2016 bör 
2.1 samtliga folkbibliotek genomföra aktiviteter 
tillsammans med folkbildningen för att öka 
allmänhetens digitala delaktighet    
 
Senast 2018 bör   
2.2 informationsinsatser angående 
internetanvändning erbjudas i alla kommuner till 
personer med annan språklig bakgrund samt till 
personer med funktionsnedsättning    
 
Senast 2020 bör   
2.3 98 % av länets vuxna invånare ha tillräckliga 
kunskaper för att använda internet och de 
tjänster som erbjuds för samhällsinformation, e-
hälsa och myndighetskontakter 
 

Pågår. IT-guider, bildningsförbund mm.   

Följande mål finns inskrivet i Regional 
kulturplan 2016-2019:  

”Folkbiblioteken ska vara en självklar part i 
samhällets arbete med att överbrygga den 
digitala klyftan. Åtgärder i den 
länsövergripande digitala agendan kommer 
att implementeras av regionbiblioteket 
under perioden.” 
 
Skulle sociala investeringsfonder kunna 
användas för att ge alla kommuner tillgång till 
IT-guider? 

 

 

2015-05-21 presenteras en ny rapport om äldre och Internet. ”Hur ser pensionärernas situation ut 
idag? Hur många och vem använder internet? Hur ser de på informationssamhället och på surfplattor 
och smarta mobiler? Vad kan de och vad är de rädda för? Det är några av de frågor som kommer att 

beröras.” http://www.internetstatistik.se/artiklar/presentation-av-ny-rapport-om-aldre/ 
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4.3 Område 3 - E-förvaltning 

Idag saknas en sammanhållen organisation för e-förvaltning inom länet. Kommunerna jobbar med 
e-förvaltning var för sig, i samverkan med närliggande kommuner och till viss del i samverkan med 
Region Örebro län. Man har diskuterat en samordnade funktion på Örebro kommun för kommunala 
e-Tjänster inom Örebro län, men inga beslut är fattade.  

Det finns idag en nationell gruppering för e-Samhälle, och det finns behov av att skapa motsvarande 
gruppering regionalt inom Örebro län.  
 
SKL har i juni 2014 presenterat en rapport över kommunernas arbete med digitalisering, e-förvaltning 
och e-tjänster, se Bilaga 1,”E-tjänster och appar – hur är läget i kommunerna?”. 
Rapporten baseras på en enkätstudie som genomfördes bland Sveriges kommuner under den tidiga 
delen av våren 2014. Enkäten riktade sig till kommundirektören som med hjälp av personer ansvariga 
för e-förvaltningsfrågor i kommunen har besvarat enkäten.  
 
Enligt SKL är detta tänkt att vara en återkommande undersökning vartannat år, men det är inte 
säkert att undersökningen kommer ha samma form och indikatorer som tidigare år. 
 
 SKL:s rapport ligger till grund för sammanställning för länets kommuner nedan.  

 Samtliga länets kommuner har angivit att dom deltar i samarbetet kring den regionala 
digitala agendan. 

 Tre av länets kommuner har antagit SKL:s strategi för e-samhället (Askersund, Lekeberg och 
Örebro).  

 Ingen av länets kommuner har tagit fram en egen e-strategi, men arbete pågår på fem 
kommuner. 

 Sju kommuner i länet samverkar kring utveckling och/eller drift och förvaltning av e-Tjänster. 
Samverkan finns även inom Drift och förvaltning av IT-system, drift och förvaltning av IT-
infrastruktur och inom området upphandling. 

 Sju kommuner i länet erbjuder e-Tjänster (mellan 6 – 32 st.). Se Bilaga 2 ”eTjänster i Örebro 
län, utdrag från SKLs rapport 2014”. 

 
OBS att SKL:s rapport är från våren 2014 och nuläget troligtvis ser något annorlunda ut.  Inga 
intervjuer har genomförts med kommunerna i länet gällande e-förvaltning i denna förstudie. För att 
få aktuellt nuläge och mer detaljerad status för området e-förvaltning behöver förstudien 
kompletteras med intervjuer med länets kommuner.  
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4.3.1 E-förvaltning - Öppna data 

Arbete kring öppna data pågår i länet, främst på Länsstyrelsen och på Örebro kommun. Även 
Hällefors, Karlskoga och Lindesbergs kommun har publicerat öppna data, se 
http://oppnaorebrolan.se/oppna-data/ 

Varje år anordnas en tävling i Öppna data - ”Öppna Örebro län”. Ansvarig för tävlingen och 
sammanhållande för grupperingen som jobbar med tävlingen är Charlotta Nordenberg, Örebro 
Universitet.  
 
Dock saknas en länsövergripande gruppering för att jobba med målen kring Öppna data i regional 
digital agenda.  
Arbetet ska utföras av verksamheterna men det är viktigt att ha en central samordning och ett 
centralt driv. Enligt vidareutnyttjande.se ska alla offentliga organisationer ha en centralt ansvarig för 
öppna data. 

 

Etappmål: Status mål maj 2015 
Senast 2016 bör 
3.1.1   en länsövergripande handlingsplan finnas 
för perioden fram till år 2020 för 
vidareutnyttjande av offentlig information   
 

 
Ej påbörjat. Inget länsövergripande samarbete 
kring handlingsplan finns för närvarande.  

Inom Örebro kommun är tanken att Öppna data 
ska styras från verksamheten, dvs. aktiviteter 
kring Öppna data ska initieras av verksamheten 
och ligga med i verksamhetsplanerna.  
 
Kort checklista för att komma igång med att 
skapa och publicera öppna data: 
http://www.vidareutnyttjande.se/ 
 
Stöd, vägledning öppna data: 
http://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digit
alisering/oppnadata/stodvagledning.947.html 
 
Vägledning för behovsdriven utveckling: 
http://www.behovsdrivenutveckling.se/ 
 
Avhandling Öppna data Örebro Universitet:  

http://www.mynewsdesk.com/se/orebro_u
niversitet/pressreleases/saenk-troeskeln-
kring-oeppna-data-foer-fler-lyckade-
projekt-1154272 
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4.3.2 E-förvaltning - E-legitimation  

Länsövergripande gruppering saknas för område ”E-legitimation”.  

Enligt SKL:s rapport har två kommuner i länet inloggning som kräver två-faktor autentisering t ex 
eID/BankID (Örebro och Askersund). Även Region Örebro län har e-legitimation för säker inloggning 
till 1177 Mina Vårdkontakter (nationella tjänster). 

 

Etappmål: Status mål maj 2015 
Senast 2016 bör   
3.2.1 en nationell standard för e-legitimation 
användas av respektive organisation    
 
 
Senast 2018 bör   
3.2.2 40 % av de ärendetyper där handlingar 
skickas mellan kommuner/länsorganisationer och 
företag/privatpersoner och som kräver 
underskrift, vara möjliga att signera elektroniskt    
 
Senast 2020 bör   
3.2.3 80 % av de ärendetyper där handlingar 
skickas mellan kommuner/länsorganisationer och 
företag/privatpersoner och som kräver 
underskrift, vara möjliga att signera elektroniskt 

 
Nationell standard se; 
http://www.elegnamnden.se/ 
 
 
 
En kommun i länet har enligt SKL:s 
rapport funktionalitet för digitala 
underskrifter (Nora kommun).  
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4.3.3 E-förvaltning - Högre kvalitet och tillgänglighet i offentlig verksamhet. 

Länsövergripande gruppering saknas för område ”Högre kvalitet och tillgänglighet i offentlig 
verksamhet”.   

 

Etappmål: Status mål maj 2015 
Senast 2016 bör   
3.3.1 en gemensam organisation för samarbete 
mellan länets kommuner kring e-förvaltning och 
e-tjänster vara etablerad  
 
 
3.3.2 en utredning med kartläggning och 
prioritering för utveckling och införande av 
kommunala e-tjänster vara genomförd. 
Utredningen ska ge tydliga tidsatta och mätbara 
mål för det framtida arbetet.  
 
3.3.3 respektive organisations diarier vara 
digitaliserade och tillgängliga elektroniskt med 
den begränsning som till exempel 
personuppgiftslagen innebär      
 
Senast 2018 bör   
3.3.4 respektive organisation endast använda 
elektroniska upphandlingssystem     
 
 
Senast 2020 bör   
3.3.5 respektive organisationers alla utskick inför 
beslutsmöten ske digitalt 
 
 

 
Man har diskuterat en samordnade 
funktion på Örebro kommun för e-
Tjänster för samtliga kommuner i Örebro 
län, men inga beslut är fattade.  
 
Kartläggning gjord av SKL 2014, se 
rapport ”E-tjänster och appar – hur är 
läget i kommunerna?” 
 
 
 
Information om status saknas (mål 3.3.3). 
 
 
 
 
 
Elektroniskt upphandlingssystem används 
i dag på Region Örebro län samt enligt 
SKL:s rapport på sju kommuner (i mycket 
stor eller ganska stor omfattning). 
 
Alla politiker i Region Örebro län får idag 
en egen läsplatta, och utskick av 
handlingar görs i första hand digitalt. 
  
Enligt SKL:s rapport har kommunen 
försett sina förtroendevalda med läs- 
eller surfplattor enligt: 

 Fyra kommuner i samtliga 
styrelser och nämnder 

 Fem kommuner i vissa styrelser 
och nämnder 

 På tre kommuner pågår arbete. 
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4.3.4 E-förvaltning – Invånarinflytande 

Länsövergripande gruppering saknas för område ”Invånarinflytande”. 

 

Etappmål: Status mål maj 2015 
Senast 2016 bör    
3.4.1 det vara möjlighet att elektroniskt 
prenumerera på information från respektive 
organisations hemsidor      
 
Senast 2018 bör    
3.4.2 det finnas interaktiva mötesmöjligheter 
mellan politiker och invånare till exempel vid 
allmänna frågestunder i kommunfullmäktige, 
invånar- och ungdomsdialog och i angelägna 
frågor    
 
 
 
Senast 2020 bör   
3.4.3 respektive organisation webbsända alla 
öppna möten av allmänt intresse 
 

 
Nyhetsbrev finns på Region Örebro län, 
bl. a på Regionens kulturområde, 
anmälan via hemsidan.  
Uppgift saknas för kommunerna. 
Även 1177.se har nyhetsbrev. 

Enligt rapport SKL erbjuder sex 
kommuner dialog via sociala medier, tre 
kommuner via specifika IT-lösningar och 
på tre kommuner pågår 
förberedelsearbete. 
 
Område Kultur inom Regionen har en 
digital ungdomspanel. Ca 200 ungdomar, 
16-25. Givande dialog, mejl används.  
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4.3.5 E-förvaltning - Förenkla för företag 

Arbete pågår och naturliga grupperingar finns. Flera av delmålen är redan nådda, och arbete med 
övriga mål ligger med i Business Region Örebros verksamhetsplan för kommande år (tom 2018). 

Business Region Örebro är ett partnerskap mellan tio kommuner i Örebro län; Askersund, Hallsberg, 
Hällefors, Karlskoga, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Örebro. Region Örebro län 
är ägare. Business Region Örebro hanterar näringslivsfrågor och skapar tillväxt genom att fler företag 
startar, etablerar sig och växer i regionen.   

Kumla och Degerfors kommun har valt att stå utanför BRO. En uppföljning skulle därför behöva göras 
hur status för målen nedan är för dessa kommuner, eftersom dom behöver ta fram separata 
lösningar. 

Man behöver även få en koppling mellan målen i regional digital agenda till den Regionala 
översiktsplanen. 

 

Etappmål: Status mål maj 2015 
Senast 2016 bör   
3.5.1 det finnas en gemensam länsportal för 
näringslivets kontakter med offentlig verksamhet 
med information kring exempelvis tillgång till 
mark, industrilokaler, företagsstöd (bidrag) och 
tillstånd 
 
 
 
3.5.2 alla företag vara sökbara i ett gemensamt 
företagsregister som kommunerna tillhandahåller   
  
 
Senast 2018 bör   
3.5.3 företagen erbjudas alla ansökningar och 
tillstånd elektroniskt (EUs tjänstedirektiv) via den 
gemensamma länsportalen och den nationella 
kontaktpunkten Verksamt.se    
 
Senast 2020 bör   
3.5.4 information från respektive organisation, 
riktad till blivande eller etablerade företagare, 
finnas samlad och tillgänglig via e-tjänster och 
självservicefunktioner 

 
Länsgemensam portal för näringslivet, se 

http://businessregionorebro.se/ 
 
Information om mark, industrilokaler, se 
 ”Företagstjänster” och ” Ledig mark & lediga 
lokaler”. Leverantör av informationen är 
Objektvision. 
För företagsstöd finns sidan http://eupris.se/ 
 
Alla företag i de tio medlemskommunerna är 
sökbara på BRO:s hemsida, se 
”Företagstjänster” och ”Företagsregister”. 
Leverantör av informationen är UC 
Företagsregister. 
 
Aktiviteter för att skapa en länsanpassad 
startsida till www.verksamt.se kommer att 
finnas med i årets handlingsplan för BRO 
(handlingsplanen för 2015 blir klar till 
sommaren).  
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4.4 Område 4 – E-hälsa 

Arbete pågår och naturliga grupperingar finns. En styrgrupp för eHälsa finns, och en ny gruppering 
för Region Örebro län och kommunerna i länet håller på att sättas upp.   

Samma målformuleringar finns i de nationella planerna ”Nationellt program för eHälsa”, ”eHälsa i 
kommunerna 2013 – 2015”, i den regionala planen ”Regionalt program för eHälsa” samt i den 
regionala digitala agendan. Det finns en röd tråd genom samtliga måldokument.  

Det saknas dock en tydlig koppling mellan mål för eHälsa och den regionala utvecklingsstrategin. Ett 
arbete är påbörjat för en ny plan (RUP), och i detta arbete bör område eHälsa och E-samhälle tas 
med. 

 

Etappmål: Status mål maj 2015 
4.1  För individen 
Senast 2016 bör   

 4.1.1 samtliga kommuner, 
regionförbundet och länsstyrelsen 
marknadsföra 1177 Vårdguiden och Mina 
vårdkontakter som viktig 
samhällsinformation via sina respektive 
webbplatser  

 4.1.2 75 % av invånarna känna till 1177 
Vårdguiden, råd och vård via internet  

 4.1.3 45 % av invånarna vara anslutna till 
Mina vårdkontakter  

 4.1.4 100 % av invånarna ha möjlighet att 
nå delar av sin journal via Mina 
vårdkontakter  

 4.1.5 pilotprojekt kring e-hemtjänst vara 
genomfört    
 

Senast 2020 bör   

 4.1.6  journalinformation för all vård och 
omsorg finnas tillgänglig via Mina 
vårdkontakter  

 4.1.7 80 % av invånarna vara delaktiga i 
den egna vården via e-hälsotjänsterna  

 
 
 

Arbete pågår för samtliga delmål nedan (mål 
4.1) 
 
 
 
 
 
 
69 % av invånarna känner idag till 1177 
Vårdguiden. 
34 % av invånarna är idag anslutna till Mina 
Vårdkontakter 
Pågår. 
 
 
Pågår. 
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Etappmål: Status mål maj 2015 
4.2 För personal och beslutsfattare 
Senast 2016 bör   
4.2.1 alla berörda medarbetare inom 
socialtjänsten och inom skolhälsovården ha 
tillgång till säker roll- och 
behörighetsidentifikation via nationella 
säkerhetstjänster  
 
4.2.2 pilotverksamhet vara genomförd för 
mobilitet inom hälso- och sjukvård samt 
hemtjänst och hemsjukvård  
 
4.2.3 landstinget och 100 % av länets kommuner 
vara anslutna som konsumenter till Nationell 
patientöversikt för att säkerställa 
informationsöverföringen mellan olika huvudmän 
inom hälso- och sjukvård   
 
4.2.4 en av länets kommuner tillgängliggöra 
information till Nationell patientöversikt  
 
4.2.5 100 % av hälso- och sjukvårdspersonalen 
och vård- och omsorgspersonalen känna till 
vårdtjänster som vårdhandboken.se, vilket är 
kvalitetssäkrad information som går att nå via 
internet men även via mobil och surfplatta vid 
exempelvis hembesök     
 
Senast 2020 bör   
4.2.6 samtliga kommuner tillgängliggöra 
information till Nationell patientöversikt  
 
4.2.7 samtliga kommuner och landstinget har 
mobil informationsåtkomst och mobil journal 
tillgänglig på ett säkert sätt  
 
4.2.8 samtliga kommuner ha infört digitala 
trygghetslarm    

Arbete pågår eller är slutfört för samtliga mål 
nedan (mål 4.2) 
Pågår. 
 
 
 
 
 
Genomfört, rapport från pilotprojekt 
framtagen. 
 
 
Genomfört. 
 
 
 
 
 
Pågår (Örebro kommun) 
 
 
Pågår. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pilotprojekt genomfört. 
 
 
 
Pågår. Enligt SKL:s rapport har sju av länets 
tolv kommuner påbörjat omställningen från 
analoga till digitala trygghetslarm. 
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4.5 Område 5 - Skolan 

4.5.1 Skolan - Förskola till och med gymnasium, i kommunal regi 

Etablerat nätverk finns, skolcheferna i länet träffas regelbundet via Region Örebro län.  

Det finns behov av en regional aktör för att nå jämlikhet mellan kommunerna i länet. Idag har 
kommunerna olika kvalitet i sitt digitaliseringsarbete, t ex gällande uppkoppling, support mm.  

Inga särskilt riktade aktiviteter har genomförts kring målen inom digital agenda. Regionalt har man 
förmedlat de nationella satsningar som skett.  

Det pågår ett arbete med att ta fram en handlingsplan för skolan, projektledare är Sofia Hadders, och 
Peter Morfeldt ingår i projektgruppen. Peter tar med sig målen för regional digital agenda till denna 
handlingsplan för att knyta ihop dokumenten. 

Exempel på projekt inom området: 

 ”Innovativ miljö” i Karlskoga kommun (ansökan Vinnova). 

 ”Pedagogisk plattform” på Örebro kommun, ett digitalt nätverk för pedagoger. 

 I ett projekt kring skolavhopp i Nora kommer man att testa fjärrundervisning på 
gymnasieskolan som en del.   

 

Etappmål: Status mål maj 2015 
Senast 2016 bör    
5.1.1 rektorernas digitala kompetens och 
strategiska ledarskap ha stärkts genom ett 
regionalt stöd och genom samverkan mellan 
skolans huvudmän, Örebro universitet och det 
regionala skolutvecklingsarbetet. 
   
Senast 2018 bör 
5.1.2 lärarnas digitala kompetens ha stärkts 
genom ett regionalt stöd och genom samverkan 
mellan skolans huvudmän, Örebro universitet och 
det regionala skolutvecklingsarbetet. Stödet ska 
utgå från lokala erfarenheter och individuella 
behov.   

 
Inga särskilda aktiviteter har genomförts.  
 
Man bör påverka innehållet i 
rektorsutbildningen. 
 
 
”Pedagogisk plattform” (se ovan) kan på 
sikt bli ett bra digitalt nätverk för att 
utbyta erfarenheter och goda exempel. 
Lyckat införande i Göteborg. 
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4.5.2 Skolan - Universitet och kommunal vuxenutbildning 

Grupperingar finns för målen inom informatikenheten på Örebro Universitet. Däremot saknas en 
gruppering/kontaktpersoner på Örebro Universitet för att jobba med de mer övergripande målen, till 
exempel för lärarutbildningen.  

 

Etappmål: Status mål maj 2015 
Senast 2016 bör   
5.2.1 systematisk och tillräcklig didaktisk IT-
fortbildning av lärare bedrivas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2.2 könsrelaterad ojämlikhet inom IT-
utbildningar inom högskoleutbildningar och 
kommunala vuxenutbildningar ha minskat  
 
 
5.2.3 digital kompetens vara integrerad i alla 
ämnens kursplaner som en generisk kunskap  
 
 
 
5.2.4 ett länsgemensamt nätverk av IT-pedagoger 
vara etablerat för stöd och kompetensutveckling 
bland högskolelärare  
 
5.2.5 digitala kanaler för IT-pedagogik användas 
regelbundet av alla lärare  

 
 
5.2.6 en konferens med inriktning på IT-stöd för 

 
Pågår. 
Enheten för Universitetspedagogik, ITK och 
lärande (PIL) arbetar verksamhetsnära för att 
stödja lärare i sin pedagogiska utveckling. Vid 
PIL integreras IKT (informations- och 
kommunikationsteknik) i det 
universitetspedagogiska utvecklingsarbetet. 
PIL arbetar även strategiskt och 
universitetsövergripande med dessa frågor. 
Se: http://www.oru.se/Om-
universitetet/Kvalitet/PIL---enheten-for-
universitetspedagogik-IKT-och-larande/ 
 
Pågår. Nätverk tillsammans med företag finns 
etablerade, framför allt i syfte att behålla 
kvinnliga studenter på IT- och 
teknikutbildningar. 
 
Pågår. Alla studenter ska kunna använda 
modern teknik som ett verktyg för 
kunskapssökande, kommunikation, skapande 
och lärande. 
 
 
 
 
 
Uppfyllt. Blackboard används på alla enheter. 
Det finns även möjlighet att på ett enkelt sätt 
spela in föreläsningar mm. på video. 
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Etappmål: Status mål maj 2015 
lärande ha anordnats i länet    
 
Senast 2018 bör   
5.2.7 IT-utbildning ingå som en integrerad, 
genomsyrande och obligatorisk del av 
lärarutbildningen. Lärarutbildningen ska ha en IT-
profil  
 
5.2.8 implementering av rikligt med stipendier för 
internationella masterutbildningar med IT-
inriktning vara genomförd 

 

PILs ansvarsområde. 
 
 
Målet ligger utanför område Informatik, och 
andra kontaktpersoner behöver tas med i 
arbetet med detta mål. 
 
 
Hannu lyfter frågan till internationellt forum 
på Handelshögskolan.  

 

Ett projekt kring normkritiska eTjänster håller på att startas upp inom informatikenheten, ansökan till 
Vinnova ska lämnas in före sommaren. Detta projekt har kopplingar till flera områden inom regional 
digital agenda, såsom Minska det digitala utanförskapet och e-Förvaltning. Mer information om 
projektet, se: 
http://www.oru.se/Forskning/Forskningsamnen/HH/Informatik/Informatik/Forskningsprojekt-inom-
Informatik/Forskningsprojekt-inom-Informatik/?rdb=1291 

 

Ingen intervju/ avstämning av mål är gjord för kommunal vuxenutbildningen inom ramen för denna 
förstudie. Ev. behöver kompletteringar göras, se 6.3. 
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4.6 Område 6 - Energi och klimat 

Länsstyrelsen ansvarar för Energi- och klimatprogrammet. Programmet togs fram 2012 och är väl 
förankrat i länet. Detta program har delvis samma effektmål som den digitala agendan, men i Energi 
och klimatprogrammet har man inte samma fokus på att lösningen ska vara digital.  

Klimat och energiprogrammet kommer att skrivas om nästa år (2016), och i det arbetet kan valda 
delar av den digitala agendan läggas in. Det gäller de områden där Klimat och Energiprogrammet och 
Digital agenda har samma mål, t ex mål 6.2, 6.3, 6.7 och 6.8. Dock samspelar inte målen helt, och 
visst arbete med Digital agenda behöver göras utanför Energi och klimatprogrammet. 

Klimat och energiprogrammets primära kontakt är klimatstrategerna, men denna gruppering är inte 
helt lämpad för alla frågor inom digital agenda. Här är troligtvis IT-cheferna eller motsvarande mer 
lämpade.  

 

Etappmål: Status mål maj 2015 
Senast 2016 bör 
 
6.1 det finnas en gemensam öppen standard för 
hur digitala möten ska gå till hos länets offentliga 
verksamheter 
 
 
 
 
 
6.2 det finnas rese-/mötespolicys inom alla 
offentliga organisationer där det beskrivs hur 
organisationen tillhandahåller digital teknik för 
resfria möten, och att resfria möten beskrivs som 
ett förstahandsval där det är lämpligt 
 
6.3 offentliga verksamheter ställa miljö-, energi- 
och återvinningskrav vid upphandling av digital 
teknik   
 
6.4 realtidssystem ha införts för kollektivtrafikens 
hållplatser i stomnätet och stadstrafiken 
 
6.5 digital teknik användas för styrning och 
reglering av kommunal gatubelysning och på så 
sätt bidra till att dess elanvändning har minskat 

 
En rapport om nuläget är framtagen, ”Förstudie 
Resfria möten”.  Kartläggningen har visat att de 
flesta anser att Microsoft Lync (Skype for 
Enterprises) är de självklara tekniska 
lösningarna, men det finns även förespråkare 
för andra leverantörer. Dock ses inte Lync som 
en helt öppen standard idag. 
 
 
I rapporten ”Förstudie Resfria möten” saknar 
fyra kommuner planer för resfria möten. I övrigt 
bör detta finnas på de flesta offentliga 
verksamheter, men ingen uppföljning är gjord. 
 
 
Bör finnas på de flesta offentliga verksamheter 
idag, men ingen uppföljning är gjord.  
 
 
Arbete pågår på Länstrafiken.  

 
 
Pilotprojekt genomfört. 
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Etappmål: Status mål maj 2015 
med 25 % jämfört med 2008 
 
6.6 minst tre gemensamma projekt ha initierats i 
syfte att uppnå en effektiv energianvändning 
med hjälp av digitala lösningar     
 
Senast år 2018 bör   
6.7 digitala ruttoptimeringsprogram användas för 
de offentliga verksamheter där effekten bedöms 
vara störst   
 
Senast år 2020 bör   
6.8 digital teknik bidra till att den totala 
energianvändningen i byggnader per uppvärmd 
area-enhet har minskat med 15 % jämfört med 
2008 

 

 
 
 
Projekt: Skjutsgruppen, Vårdplanering på 
distans, ”Nattfrid” tillsyn via webbkamera. 
 
 
 
Informationsmöte initierat av Länsstyrelsen, 
hemtjänsten inbjuden. Det finns goda exempel i 

andra kommuner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7 Område 7 - Kultur och kreativitet 

Arbete pågår och naturliga grupperingar finns. Några mål är inte längre aktuella och kan prioriteras 
ner (mål 7.1 och 7.4). I övrigt är målen tydligt beskrivna i den regionala kulturplanen för Örebro län 
2016-2019 (nu ute på remiss, se Bilaga 1) och är väl integrerade med verksamheten. 
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Etappmål: Status mål maj 2015 
Senast 2016 bör   
7.1 arbetet med en länsövergripande 
webbplattform byggd på öppna data för 
marknadsföring och samordning av kultursektorn 
samt för stöd till arrangörer i Örebro län vara 
påbörjat   
 
 
7.2 tillgängligheten till kulturupplevelser skapade 
av offentligt finansierade kulturaktörer ha ökat 
genom digital direktöverföring      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Senast 2018 bör   
7.3 offentligt finansierade verksamheter i länet 
som samlar, bevarar och tillgängliggör 
kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation ha 
antagit en gemensam plan för digitalisering och 
tillgänglighet i samverkan med andra berörda 
aktörer 
  
7.4 det finnas en gemensam regional 
bibliotekswebb för det allmänna 
biblioteksväsendet i Örebro län   
 
 
 
 

 
Detta mål (7.1) är inte längre lika aktuellt och 
kan prioriteras ner. Idag finns det många andra 
bra sökmetoder på nätet, och behov och 
efterfrågan av en samlad webbplattform är inte 
lika stor. Fanns med som ett mål i kulturplanen 
2012 - 2015. 
 
Med i kulturplanen 2016-2019:  
”En utveckling av existerande kulturella 
mötesplatser kommer att ske i syfte att nå nya 
målgrupper, öka tillgängligheten och öka 
attraktiviteten hos platser som redan finns. 
Det handlar om att utveckla länets olika 
kulturmiljöer så att de blir attraktiva kulturella 
mötesplatser för nya målgrupper.  

 Ett utvecklingsarbete på länets 
biografer för att vidga 
användningsområdet genom den 
möjlighet den nya tekniken ger. Viktiga 
aktörer är biografarrangörer, 
filmkonsulenten och länets kommuner. 

 
Pågår. Möjligheter till digitalisering finns i arkiv i 
Arboga (samarbete med Västmanland). 
Arbete bör initieras för att ta fram en 
gemensam plan för: Länsmuseet, Arkivcentrum, 
Regionarkivet och de kommunala arkiven. 
 

 
 
 
Ej prioriterat. Gemensam lösning för hela landet 
är på gång (i Libris). Kluster har bildats i länet, 
ex i södra länsdelen har kommunerna gått ihop 
samt i Lindesberg och Nora.  
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7.5 minst ett projekt i länet vara genomfört för 
att starta kreativa miljöer för skapande med hjälp 
av digitala verktyg   

 

Olika mötesplatser ger möjlighet till detta,  
t ex Makerspace (se FB-sida). Ett kulturellt 
innovationscenter kommer också att skapas via 
ett samarbete mellan Örebro kommun och 
Universitetet.  
Någon behöver driva arbetet framåt, se t ex 
”Skaparbibblan” som finns i några andra län.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Hinder och möjligheter   

Följande risker har lyfts för genomförandet av målen i den regionala digitala agendan.  

 Risk Förslag på åtgärd 

1. Att vi inte får med kommunerna i 
genomförandet av den regionala digitala 
agendan. 

Kommunerna behöver bli signatärer.  
 
Förankra med kommunchefer och 
politiker: 
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 Regional chefssamverkansgrupp 
(KC och regiondirektör) 

 Regionalt samverkansråd 
(politiker) 
 

Gå ut med information till kommunerna 
med status om regional digital agenda 
och bjuda in dom till att jobba med den 
digitala agendan. 
 
Försök att hitta ”eldsjälar” ute på 
kommunerna som har kunskap och stort 
intresse för att driva dessa frågor. 
 
Kan man få SKL att driva frågan för att få 
mer tyngd mot kommunerna? 

2. Finansiering på kommunerna. Särskilda 
stimulansmedel har förut funnits för t ex 
eHälsa, men from 2015 saknas denna 
finansiering. 

Söka andra finansieringsformer? 
Förankra med kommunchefer och 
politiker. 
Samverkan mellan kommunerna. 

3. Det är en utmaning att kommunicera 
Regional digital agenda på ett bra och tydligt 
sätt till kommunchefer m fl. Detta eftersom 
agendan är så övergripande och kan 
upplevas lite ”luddig”. 

Ta fram pedagogiskt 
informationsmaterial. Fundera på vad det 
de viktigaste budskapen är till 
kommunerna? Ta fram en 
kommunikationsplan. 

 

6 Förslag till fortsatt arbete 

6.1 Slutsatser från förstudien 

 Skapa en regional gruppering för genomförande av målen för område e-Förvaltning. 
Undantag är delområde 3.5 Förenkla för företag, där finns redan idag en bra gruppering via 
Business Region Örebro.  

En nationell arena finns för e-Samhälle, skulle en regional arena för e-Samhället vara en 
lämplig gruppering? Man får då även en nationell koppling i sitt regionala arbete med e-
Förvaltning.  
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Försök att hitta ”eldsjälar” ute på kommunerna som har kunskap och stort intresse för att 
driva dessa frågor. 

 Skapa en regional gruppering för genomförande av målen inom Energi och klimat.   

 Koppla målen för regional digital agenda till den nya regionala översiktsplanen - RUP. Detta 
för att få en röd tråd i regionens utvecklingsarbete. 

 Koppla målen för regional digital agenda till den nya handlingsplanen för skolan. Peter 
Morfeldt ingår i projektgruppen för ny handlingsplan och tar med sig frågan till projektet.  

 Koppla mål för regional digital agenda till uppdaterat program för Energi- och 
klimatprogram. Nytt program tas fram 2016. 

 Lyft några av målen inom Skolan – Universitetet till övergripande nivå på Örebro 
Universitet. Idag ligger ansvaret för regional digital agenda på 
Handelshögskolan/Informatikenheten. 

 Förankra och informera om den regionala digitala agendan till kommunchefer och politiker 
i syfte att få med kommunerna som signatärer.  

 Ta fram en kommunikationsplan för hur vi på bästa sätt ska kommunicera agendan framåt. 
Ta med digitaliseringskommissionens rekommendationer (se avsnitt 6.2) i detta arbete. 

 Kumla och Degerfors kommun har valt att stå utanför Business Region Örebro (BRO). Därmed 
får dom inte nytta av de tjänster som erbjuds av BRO gällande mark, industrilokaler och 
företagsregister mm. Man skulle behöva stämma av status för dessa kommuner inom 
område ”Förenkla för företag”, och samtidigt visa Kumla och Degerfors kommuner på 
nyttan att gå med i BRO.  

 

6.2 Digitaliseringskommissionen, sju rekommendationer för det fortsatta 
digitaliseringsarbetet  

Digitaliseringskommissionen tog i december 2014 fram en rapport om regionala digitala agendor, och 
har lyft fram sju rekommendationer för fortsatt digitaliseringsarbete: 

 Utforma och hantera den regionala digitala agendan som ett ”levande dokument” med 
aktuella, konkreta och genomförbara insatser  

 Anlägg ett underifrånperspektiv på länets digitalisering genom breda diskussioner som tar sin 
utgångspunkt i kommunernas, näringslivets och akademins verksamheter, behov och 
sammanhang  

 Involvera nyckelpersoner som brinner för digitaliseringsfrågorna och som kan driva på och 
skapa engagemang för frågorna regionalt och lokalt  
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 Kom överens om en långsiktig struktur och organisation för att förvalta den regionala digitala 
agendan som kan hålla ihop, driva på och stötta involverade aktörer, men också följa upp på 
hur arbetet går i relation till agendans ambitioner   

 Säkerställ en bred basfinansiering för att genomföra samordnade utvecklingsinsatser och 
möjliggöra uppväxling med externa medel  

 Synliggör och sprid goda exempel inom länet för att skapa engagemang för 
digitaliseringsarbetet  

 Engagera personer på ledningsnivå och politisk nivå med mandat och kapacitet att driva och 
stödja förändringsarbete, inte minst på kommunal nivå 

Se även https://digitaliseringskommissionen.se/ny-rapport-om-regionala-digitala-agendor/ 

 

6.3 Avgränsningar i förstudien  

Några områden är inte inventerade inom ramen för denna förstudie och kompletteringar kan 
behöva göras:  

 Kommunal vuxenutbildning. Intervju Maria Svensson Hallberg, Region Örebro län. 

 Universitetet, kontakt med lärarutbildningen för att stämma av status kring mål ”IT-
utbildningen ingå som en integrerad, genomsyrande och obligatorisk del av 
lärarutbildningen. Lärarutbildningen ska ha en IT-profil”. 

 SKL:s Inventering gällande e-Förvaltning är från våren 2014 och nuläget troligtvis ser något 
annorlunda ut.  Inga intervjuer har genomförts med kommunerna i länet gällande e-
förvaltning inom ramen för denna förstudie. För att få aktuellt nuläge och mer detaljerad 
status för området e-förvaltning skulle förstudien kunna utökas med dessa delar.  

 Några områden saknas i SKL:s rapport. Det gäller bl. a digitalisering av diarier. Eventuellt 
behöver en inventering göras kring dessa mål. 

 

7 Överlämning/leverans av uppdrag 

Leverans av förstudierapport görs till styrgruppen för Regional digital agenda Örebro län. Rapporten 
kommer att vara ett underlag för planering av genomförandefasen av Regional digital agenda. 
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8 Bilagor och referenser  

Referenser (klickbara länkar): 

Örebro läns digitala agenda 2014 – 2020: www.lansstyrelsen.se/orebro/digitalagenda. 

 
Digitaliseringskommissionen, Nulägesanalys Regionala digitala agendor (dec 2014):  
https://digitaliseringskommissionen.se/ny-rapport-om-regionala-digitala-agendor/ 

 

eHälsa i Region Örebro län, handlingsplaner mm: 

http://www.regionorebrolan.se/sv/Halsa-och-vard/eHalsa/ 

 
E-tjänster och appar – hur är läget i kommunerna 2014 (rå-data från undersökningen): 
http://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/etjansterappar.4006.html 

 

 

Bilagor: 

Bilaga 1: E-tjänster och appar – hur är läget i kommunerna, rapport 2014  

Bilaga 2: e-Tjänster i Örebro län, utdrag från SKLs rapport 2014 

Bilaga 3: Regional kulturplan Örebro län 2016-2019, remissversion 
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Bilaga 1 ÖReDA källor    

 

Örebro läns regionala digitala agenda år 2014 - 2020 
 

Internationella och nationella källor:  

 
1. EU 2020: en digital agenda för Europa 

http://ec.europa.eu/digital-agenda/ 
 

2. IT i människans tjänst, en digital agenda för Sverige 
http://www.regeringen.se/sb/d/14216/a/177256 
 

3. SOU, En digital agenda i människans tjänst, Sveriges digitala ekosystem 

http://www.regeringen.se/sb/d/17075/a/216059 

 
4. Med medborgaren i centrum, Regeringens strategi för en digitalt samverkande förvaltning 

http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/206004 
 

5. Nationell eHälsa – strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg 
http://www.regeringen.se/sb/d/14914/a/148429 
 

6. Nytt landsbygdsprogram 2014-2020 
http://www.lansstyrelsen.se/orebro/SiteCollectionDocuments/Sv/lantbruk-och-
landsbygd/landsbygdsutveckling%20och%20landsbygd/Rapport_2012_15%202012-06-28.pdf 

 
7. Högskolelagen 

http://www.hsv.se/reglerochtillsyn/lagarochregler/hogskolelagen.4.539a949110f3d5914ec800062716.
html 
 

8. Sveriges klimatmål 
http://www.regeringen.se/sb/d/8756/a/123033 

 
9. SKL´s Strategi för eSamhället 

http://www.skl.se/vi_arbetar_med/e-samhallet 
 

10. Digitala vägen till morgondagens välfärd. SKL´s handlingsplan för e-samhället 2013-2015 
http://www.skl.se/BinaryLoader.axd?OwnerID=48276e00-5e91-4ef2-a2a8-
7aa693207bc1&OwnerType=0&PropertyName=EmbeddedImg_2ddc4354-2e57-47c3-8728-
0b7846dc216f&FileName=SKL+Handlingsplan+Cesam_WEBB.pdf&Attachment=False 

 
11. SKL´s eBlomlådan 

http://eblomladan.skl.se/ 
 

12. SKL, E-förvaltning och e-tjänster i Sveriges kommuner 2011 
http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-721-4.pdf 
 

13. SKL Kommunernas information till medborgarna, Information till alla? En uppföljande granskning 2013 
http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-000-9.pdf?issuusl=ignore 

 
14. SCB, Privatpersoners användning av datorer och internet 2011 

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/LE0108_2011A02_BR_IT01BR1201.pdf 
 

15. Olle Findahl, Svenskarna och Internet 2012 

http://www.internetstatistik.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2012/ 

 
16. Olle Findahl, Svenskarna och Internet 2013 

http://www.internetstatistik.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2013/ 
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17. Olle Findahl: De som står utanför. En rapport om digital delaktighet 
http://www.digidel.se/wordpress/wp-content/uploads/digidel_desomstarutanfor_web1.pdf 

 
18. The Web index 

http://www.webfoundation.org/projects/the-web-index/ 
 

19. World Economic Forum “The global information technology report 2013” 
http://www.weforum.org/reports/global-information-technology-report-2013/ 
 
 

 
Tidsåtgång för att starta ett företag: Sverige på 72 plats år 2013 
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Kvalitet på offentliga tjänster på nätet: Sverige på 16 plats 2013 

 
 

20. PSI-lagen:  
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-2010566-om-
vidareutnytt_sfs-2010-566/ 
 

21. E-delegationens vägledning för vidareutnyttjande av offentlig information 
http://feedback.edelegationen.se/vlpsi/ 
 

22. Nationell vägledning för webbutveckling 
http://www.webbriktlinjer.se/ 
 

23. E-legitimationsnämnden: Nationellt system för e-legitimation 
http://www.elegnamnden.se/ 
 

24. Verksamt.se 
http://www.verksamt.se/portal/web/guest/home?gclid=COOKh6zn-bUCFaF3cAodbgoAYA 
 

25. Nationella kulturpolitiska mål 
http://www.regeringen.se/sb/d/11265/a/132101 
 

26. Läroplan för förskolan 
http://www.skolverket.se/om-skolverket/visa-enskild-
publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%
2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2442 
 

27. Läroplan för grundskolan 
http://www.orebroll.se/minavardkontakter 
 

28. Läroplan för gymnasieskolan 
http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/amnes-och-laroplaner/laroplan-for-
gymnasieskolan-1.161294 
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Regionala källor:  

 
29. Utvecklingsstrategi för Örebroregionen 

http://www.regionorebro.se/download/18.2f642f15129c334e32e80007917/1288774571714/RUS+40si
d_webb.pdf 
 

30. Energi- och klimatprogram för Örebro län 
http://www.lansstyrelsen.se/orebro/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/energi/Pages/nytt-
program-for-energi-och-klimat-i-orebro-lan.aspx 
 

31. Regionalt program för eHälsa 
http://www.regionorebro.se/download/18.3721268e13c147ddb9bb7/1357568148600/Regionalt+progr
am+f%C3%B6r+eH%C3%A4lsa+mars+2011.pdf 

 
32. Örebro läns regionala kulturplan 

http://www.orebroll.se/Files-
sv/%C3%96rebro%20l%C3%A4ns%20landsting/Regional%20utveckling/Kultur/Kulturplan%202012-
14/Kulturplan_OLL.pdf?epslanguage=sv 
 

33. Regionalt serviceprogram 2010 – 2013 för Örebro län 
http://www.lansstyrelsen.se/orebro/Sv/publikationer/2010/Pages/2010_5.aspx?keyword=Regional+se
rviceprogram 
 

34. Örebro läns landsting folkhälsoplan 
http://www.orebroll.se/Files-
sv/%C3%96rebro%20l%C3%A4ns%20landsting/V%C3%A5rd%20och%20h%C3%A4lsa/Folkh%C3%A
4lsa/Folkh%C3%A4lsoplan/2012/Folkh%C3%A4lsoplan2012_2015_trycktversion_l%C3%A5guppl%C3
%B6st_hela.pdf 
 

35. Folkbildningens Vägval & Vilja, om studieförbundens och folkhögskolornas roll och uppgifter i dagens 
och morgondagens samhälle  
http://www.folkbildning.se/globalassets/aktuella-projekt/vagval-vilja-folkbildning.pdf 

 
36. Innovationer och entreprenörskap. Regional handlingsplan för Örebroregionen 

http://www.regionorebro.se/download/18.1da6fad31372dd278f549e/1345806988024/Handlingsplan+
Entrepren%C3%B6rskap+och+innovationer.pdf 
 

37. IT-strategi för Örebro län 
http://www.rfkl.se/documents/kurser/bredband_med_h%C3%B6g_kapacitet/kursdokumentation/4%2
0Bengt%20Larsson%20Lst%20%C3%96rebro.pdf 
 

38. Hur går det för Örebroregionen? 2013 års uppföljning av utvecklingsstrategi för Örebroregionen 
http://www.regionorebro.se/download/18.c176cfc13ea74369fd3f8/1369212772457/2013_04Hur_g%C
3%A5r_det_f%C3%B6r_%C3%96rebroregionen.pdf 
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Risk- och sårbarhetsanalys (RSA) för Lekeberg 2015

§145

KS 15-114
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Tjänsteskrivelse 2015-10-01 1 (1)

Dnr: KS 15-114

Tjänsteskrivelse - Risk- och sårbarhetsanalys
   

Ärendebeskrivning
En ny risk- och sårbarhetsanalys har arbetats fram för Lekebergs kommun av 
säkerhetskoordinator i samarbete med förvaltningschefer. Lekebergs har under åren 
varit förskonad från större krissituationer men det finns en medvetenhet om risker 
och sårbarheter och det bedrivs ett kontinuerligt förebyggande arbete gällande 
krisberedskaps- och säkerhetsfrågor. Syftet med denna risk- och sårbarhetsanalys 
(RSA) är att utgöra en grund i Lekebergs kommuns löpande krisberedskapsarbete. I 
analysen kartläggs hot, risker och sårbarheter inom kommunens geografiska område. 
Analysen syftar till att reducera risker, minska sårbarheter och att förbättra förmågan 
att förebygga, motstå och hantera kriser och extraordinära händelser.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar risk- och sårbarhetsanalysen för Lekebergs kommun.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Ewa Lindberg Gustav Olofsson Jessica Kärrlander
Kommundirektör Administrativ chef Handläggare
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Fortsättningen på Vättervattenprojektet

§146

10KS129
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Dnr: 10KS129

Beslut om Vättervattnetprojektets fortsättning 
2016/2017
   

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen i Örebro län har begärt kommunens ställningstagande gällande 
fortsättningen på vättervattenprojektet, vilket för Lekebergs kommun innebär ca 132 
534 kr under 2016 och lika mycket under 2017.

1 Bakgrund
Projektet om regional vattenförsörjning från Vättern syftar till att säkerställa en god 
vattenförsörjning till flera av länets kommuner. Projektet har pågått sedan 2010 och 
utgör en viktig pusselbit enligt den antagna vattenförsörjningsplanen. I och med att 
Lanna redan idag får sitt vatten från Örebro samt att Fjugesta planeras att få detta, 
behöver Lekeberg tillsammans med Örebro kommun säkerställa att en god 
vattenförsörjning finns till våra kommuner, det är särskilt viktigt då de 
reservvattentäkter som idag finns inte håller för de krav som ställs. 

Vättervattenprojektet har kommit till en punkt där styrgruppen nu begär in de 
medverkande kommunernas ställningstaganden avseende fortsatt utredning.

2 Analys

2.1.1 Övergripande konsekvenser
För att framöver säkra den framtida vattenförsörjningen är projektets förslag 
nödvändigt och skapar förutsättningar för en god vattenförsörjning. 

För den fortsatta utredningen föreslås fokus på:

- försörjning från Vättern med tunnel och nytt vattenverk,
Alt 4 i förstudien och,

- försörjning från Vättern med tunnel till nuvarande vattenverk (för behandling i 
befintliga anläggningar initialt i avvaktan på nytt verk),

- ta fram underlag inför en tillståndsansökan för vattenuttag från Vättern, samt 
genomföra provborrningar för bergundersökningar.
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Tjänsteskrivelse 2015-09-10 2 (2)

Dnr: 10KS129

2.1.2 Ekonomiska konsekvenser

Vättervattenprojektet innebär på sikt en stor investering för de inblandade 
kommunerna, men uppfattas som nödvändigt för att klara den framtida 
vattenförsörjningen. 

Styrgruppen förslår att Lekebergs kommun bidrar med en 4% andel vilket motsvarar 
132 534 kr. för år 2016 och 132 534 för år 2017.

3 Slutsats
Lekebergs kommun bör fortsätta i Vättervattensprojektet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom styrgruppens förslag till inriktning på fortsatt 
utredning samt anslår begärda medel på 132 534 kr. under år 2016 och 132 534 kr. 
under år 2017. 

LEKEBERGS KOMMUN
 

Ewa Lindberg Håkan Erlandsson
Kommundirektör Handläggare
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2015-06-25 Dnr: 537-6169-2011 
  
  

Peder Eriksson 
Direkt: 010-2248770 
peder.eriksson@lansstyrelsen.se 
 

 

 

POSTADRESS GATUADRESS TELEFON E-POST INTERNET ORG NR 
701 86  ÖREBRO Stortorget 22 010 - 22 48000 orebro@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/orebro 202100-2403 

1(3) 

Begäran om kommunens ställningstagande 
gällande Vätternvattenprojektet 
Översänder bifogat förslag enligt uppdrag från styrgruppen i projektet 
om regional vattenförsörjning från Vättern - Vätternvattenprojektet. 

Svar från kommunen önskas senast 2015-10-31 
 
 
 
 

Kjell Unevik  
Länsråd     
  Peder Eriksson  
  Enhetschef 
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2015-06-25 Dnr: 537-6169-2011 
  
  

2(3) 

 
Underlag till ställningstagande 
På mötet i styrgruppen i Vätternvattenprojektet den 2 juni 2015 så 
beslutades att ett underlag till ställningstaganden ska skickas till 
deltagande kommunerna för beslut.  

Kommunen behöver ta ställning till nedan listade uppgifter och den 
föreslagna kostnadsfördelningen. 
 
Under slutet av 2015 och början av 2016 behöver följande 
konsultuppdrag genomföras: 
• Kompletterande bergundersökningar och karteringar.  
• Utredning av nytt gemensamt vattenverk 
• Underlag för intagspunkt och hur övergången från Vättern till 

tunneln ska utformas 
• Färdigställande av systemhandling 
 

Ett arbete behöver genomföras för att skapa en gemensam 
samverkansorganisation för kommunerna i form av t.ex. ett bolag eller 
kommunalförbund. 
 
En tillståndshandling för vattenuttag mm inkl MKB behöver tas fram 
och samråd behöver inledas med de som berörs av verksamheten. 
 
De årliga vattenprovtagningarna behöver fortsätta. 
 
Kommunikationsinsatserna behöver ökas. Det gäller bland annat för de 
som konkret kan komma att beröras av projektet t.ex. markägare och de 
kommuner m.fl. runt Vättern som har intressen i sjön, samt övriga som 
kan beröras på olika sätt. 
 
Uppgifterna som tas upp ovan listas i tabellen nedan med en 
uppskattning av kostnad för respektive uppgift.  
 
Nedan redovisas också kostnaden fördelad per kommun per år och totalt. 
Det ska tilläggas att Lindesberg efter semesterperioden kommer att ta ett 
beslut om eventuellt deltagande i projektet. Vidare har Nora kommun 
aviserat att de efter semesterperioden kan komma att ta ett beslut om att 
höja sin insats per invånare (nyckeltal) till samma nivå som övriga 
kommuner, med undantag för Laxå. Kostnadsfördelningen som 
redovisas nedan kommer innan fakturering att justeras efter dessa beslut. 
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Uppgifter 
  2015 2016 2017 Uppskattad 
  1 2 1 2 1 2 Kostnad 
Systemhandling             400 
Kompl. bergundersökning             700 
Intagsutredning             1 200 
Vattenverksutredning             1 200 
Bilda samverkansorgan             200 
Tillstånd, MKB, samråd             3 300 
Vattenprovt. Vättern             500 
Kommunikationsinsatser             500 

 
            8 000 

 
 Kvarvarande medel   981 

  
            Nettokostnad 7 019 

 

 

Kostnadsfördelning 
Kommun Befolkning 

31 dec 2014 
 
Nyckeltal 

2016 
belopp 

2017 
belopp 

Total 
belopp 

% 

Hallsberg 15 315 18 275 670 275 670 551 340 8% 
Kumla 21 016 18 378 288 378 288 756 576 11% 
Laxå 5 664 9 50 976 50 976 101 952 1% 
Lekeberg 7 363 18 132 534 132 534 265 068 4% 
Nora 10 352 9 93 168 93 168 186 336 3% 
Örebro 142 618 18 2 567 124 2 567 124 5 134 248 73% 
Summa 202 328   3 497 760 3 497 760 6 995 520 100% 
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Tjänsteskrivelse 2015-10-01 1 (1)

Dnr: KS 15-420

Tjänsteskrivelse - Yttrrande kring Lekens badplats

   

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen Örebro län ger Lekebergs kommun möjlighet till yttrande avseende 
förslag på permanenta lokala vägföreskrifter om parkeringsförbud på enskild vägg 
28802 vid Lekens badplats, inom Lekebergs kommun.

1 Bakgrund
Då parkeringsmöjligheterna varit begränsade i anslutning till Lekens badplats har 
bilar parkerats längs väg 28802 och därmed inneburit oönskade begränsningar i 
framkomligheten.

Under 2015 genomför Lekebergs kommun en utbyggnad av parkeringsplatsen i 
anslutning till badet.

2 Analys
Utbyggnaden av parkeringsplatsen i kombination med reglering av 
parkeringsmöjligheter längs väg 28802 kommer att ge positiva effekter för 
framkomligheten i området. Detta innebär såväl en mer trivsam trafikstruktur som 
rätt möjligheter för t ex räddningstjänst och andra som med nödvändighet måste 
kunna ta sig fram i området.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens antar yttrandet gällande förslaget om att införa lokala 
trafikföreskrifter om parkeringsförbud på enskild väg 28802 vid Lekens badplats.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Ewa Lindberg Mats Turesson
Kommundirektör Handläggare
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Tillfälle till yttrande

258-6191-2014

Förslag på permanenta lokala trafikföreskrifter om parkeringsförbud på 
enskild väg 28802 vid Lekens badplats, inom Lekebergs kommun.

Förslag enligt bifogat har inkommit. 

Remissen skickas endast digitalt, med denna e-post.
 
Handlingar på papper kommer således inte att sändas ut.

Vid frågor i ärendet, vänligen kontakta handläggare Anna Leijonswärd.

Synpunkter önskas senast 2015-07-07.

REMISS

     

Anna Leijonswärd
Direkt: 010-224 83 07
anna.leijonsward@lansstyrelsen.se
Fax: 010-224 81 31

POSTADRESS GATUADRESS TELEFON E-POST INTERNET ORG NR
701 86  ÖREBRO Stortorget 22 010-224 80 00 orebro@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/orebro 202100-2403Page 145 of 284
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From: infolekeberg@Lekeberg.se
To: magnus.stensson@lekeberg.se
Cc:
Bcc:
Subject: VB: Remiss 258-3098-2015
Attachments: Ansökan 1 258-3098-2015.pdf; Ansökan 2 258-3098-2015.pdf; Ansökan 3
258-3098-2015.pdf; Remiss 258-3098-2015.docx
Embedded Attachments:

Med vänlig hälsning

Information Lekeberg

0585-48 700 (dir)
0585-48 702 (fax)
information.lekeberg@lekeberg.se

Lekebergs kommun
Bangatan 7
716 31 Fjugesta

0585-487 00 (vxl)
www.lekeberg.se

Från:Malm Christine [mailto:Christine.Malm@lansstyrelsen.se]
Skickat: den 28 maj 2015 11:53
Till: bernt.larsson@polisen.se; Trafikverket Eskilstuna; Information Lekeberg
Ämne: Remiss 258-3098-2015

Hej!

Se bifogade filer!

Vänliga hälsningar,

Christine Malm
Receptionist & Handläggare

Direkt: 010-2248248

Växel: 010-2248000

Fax: 010-2248131
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Tillfälle till yttrande

258-3098-2015

Förslag på permanenta lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på 
enskilda vägar i Kvistbro, Lekebergs kommun.

Förslag enligt bifogat har inkommit. 

Remissen skickas endast digitalt, med denna e-post.
 
Handlingar på papper kommer således inte att sändas ut.

Vid frågor i ärendet, vänligen kontakta handläggare Anna Leijonswärd.

Synpunkter önskas senast 2014-07-02.

REMISS

     

Anna Leijonswärd
Direkt: 010-224 83 07
anna.leijonsward@lansstyrelsen.se
Fax: 010-224 81 31

POSTADRESS GATUADRESS TELEFON E-POST INTERNET ORG NR
701 86  ÖREBRO Stortorget 22 010-224 80 00 orebro@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/orebro 202100-2403Page 153 of 284
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Promemoria: 

Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända 
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1 Sammanfattning 

Mottagandet av nyanlända flyktingar och andra skyddsbehövande i 
en kommun sker huvudsakligen genom att de nyanlända ordnar sitt 
boende på egen hand. De som inte ordnar boende på egen hand tas 
emot i kommuner efter frivilliga överenskommelser mellan 
kommunen och länsstyrelsen. Det mottagande som dessa 
överenskommelser leder till är inte tillräckligt för att möta det 
ökade behovet av kommunmottagande som följer av att allt fler 
flyktingar och andra skyddsbehövande beviljas uppehållstillstånd i 
Sverige.  

Följden av det otillräckliga mottagandet är långa väntetider på 
kommunanvisning. Det innebär att många nyanlända blir kvar på 
anläggningsboenden under långa tidsperioder, vilket försenar 
etableringen. För att säkerställa att nyanlända som har beviljats 
uppehållstillstånd snabbt kan påbörja etableringen på 
arbetsmarknaden och i samhällslivet föreslås i denna promemoria 
en ny lag som innebär att kommuner kan anvisas att ta emot 
nyanlända för bosättning oavsett om kommunen har en 
överenskommelse om mottagande eller inte.  

Flyktingmottagandet är ett gemensamt ansvar för samhället. 
När alla kommuner är med och tar emot nyanlända kommer 
fördelningen av mottagandet bli mer proportionerligt i förhållande 
till kommunernas arbetsmarknadsförutsättningar, 
befolkningsstorlek och annat mottagande. Det bedöms leda till 
förbättrade förutsättningar för nyanländas etablering på 
arbetsmarknaden och i samhällslivet. 
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2 Förslag till lag om mottagande av 
vissa nyanlända invandrare för 
bosättning 

Härigenom föreskrivs följande. 
 
 
1 §    Denna lag innehåller bestämmelser om mottagande av vissa 
nyanlända invandrare för bosättning genom anvisning till en 
kommun.  

Målgrupp 

2 §    Lagen gäller en nyanländ invandrare som har beviljats 
uppehållstillstånd 

1. enligt 5 kap. 1, 2, 4 eller 6 § utlänningslagen (2005:716),  
2. med stöd av bestämmelserna i 21 och 22 kap. utlänningslagen,  
3. med stöd av bestämmelserna i 12 kap. 18 § utlänningslagen, 

eller 
4. på grund av anknytning till en nyanländ som avses i 1–3. 
 

3 §    Lagen gäller inte barn under 18 år som vid ankomsten till 
Sverige är skilda från båda sina föräldrar eller från någon annan 
vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, eller som 
efter ankomsten står utan sådan ställföreträdare. 

Anvisning till en kommun 

4 §    En kommun är skyldig att efter anvisning ta emot en 
nyanländ för bosättning i kommunen. En anvisning innebär att 
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kommunen ska anses vara bosättningskommun för den nyanlände 
enligt 2 a kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453).  
5 §    Den eller de myndigheter som regeringen bestämmer får i 
enskilda fall besluta om anvisning enligt 4 §.  

Vid fördelning av anvisningar mellan kommuner ska hänsyn tas 
till kommunens arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek 
och det sammantagna mottagandet av nyanlända. Hänsyn ska också 
tas till att nyanlända som är registrerade och vistas vid 
Migrationsverkets anläggningsboenden eller har beviljats 
uppehållstillstånd enligt 5 kap. 2 § utlänningslagen (2005:716) ska 
prioriteras.  

Bemyndigande 

6 §    Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer 
får meddela ytterligare föreskrifter om anvisning enligt denna lag. 

Överklagandeförbud 

7 §     Beslut enligt denna lag får inte överklagas. 
                       

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016. 
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3 Gällande ordning 

3.1 Etableringen av vissa nyanlända invandrare 

Etableringsinsatser 

I lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända 
invandrare finns bestämmelser om ansvar och insatser som syftar 
till att underlätta och påskynda etableringen i arbets- och 
samhällslivet för vissa i lagen angivna invandrare. Målsättningen 
med insatserna är att ge nyanlända förutsättningar för 
egenförsörjning och att stärka aktivt deltagande i arbets- och 
samhällslivet.  

Målgruppen för lagen är nyanlända som har fyllt 20 men inte 65 
år och har beviljats uppehållstillstånd som flyktingar eller andra 
skyddsbehövande, på grund av synnerligen ömmande 
omständigheter, på grund av hinder mot verkställighet i vissa fall 
eller på grund av Sveriges internationella åtaganden. Även personer 
som har beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller efter 
tillfälligt skydd och tribunalvittnen omfattas. Anhöriga till dessa 
nyanlända omfattas också om de har ansökt om uppehållstillstånd 
inom sex år från det att den person som den anhörige har 
anknytning till först togs emot i en kommun. Anhöriga omfattas 
dock inte om den person som den anhörige har anknytning till är 
svensk medborgare vid tidpunkten för den anhöriges ansökan om 
uppehållstillstånd. Lagen gäller även för nyanlända som saknar 
föräldrar i landet och har fyllt 18 men inte 20 år när 
uppehållstillstånd beviljas och som beviljas uppehållstillstånd som 
flyktingar eller andra skyddsbehövande, på grund av synnerligen 
ömmande omständigheter, på grund av hinder mot verkställighet i 
vissa fall eller på grund av Sveriges internationella åtaganden. 

Arbetsförmedlingen har till uppgift att samordna 
etableringsinsatser enligt lagen och att vara stödjande och 
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pådrivande i förhållande till berörda parter. Kommunerna har bl.a. 
ansvar för att tillhandahålla samhällsorientering, utbildning i 
svenska för invandrare (sfi) och övrig grundläggande service till 
nyanlända som kommer till kommunerna.  

Så snart den nyanlände har beviljats uppehållstillstånd ska 
Arbetsförmedlingen genomföra etableringssamtal. Vid samtalet ska 
en kartläggning göras av den nyanländes utbildningsbakgrund, 
tidigare arbetslivserfarenhet, behov av utbildning och andra insatser 
samt andra förhållanden av betydelse för hans eller hennes 
etablering på arbetsmarknaden. Det framtida boendet ska också 
omfattas (Se 2 och 2 a §§ förordningen (2010:409) om 
etableringssamtal och etableringsinsatser för vissa nyanlända 
invandrare). 

Arbetsförmedlingen ska upprätta en etableringsplan för den 
nyanlände. Av 3 § förordningen (2010:409) om etableringssamtal 
och etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare framgår att 
för den som har uppehållstillstånd vid inresan till Sverige ska 
planen upprättas senast två månader från dagen för inresan i landet, 
eller från dagen för det första etableringssamtalet. För den som 
beviljas uppehållstillstånd efter inresan gäller att planen ska 
upprättas senast två månader från dagen för beslutet om 
uppehållstillstånd. Ett undantag gäller från de tidsgränser som 
angetts för det fall den nyanlände inte har tagits emot i en kommun 
utan fortfarande vistas på anläggningsboende efter beviljat 
uppehållstillstånd. I ett sådant fall ska en etableringsplan inte 
upprättas förrän den nyanlände blir kommunmottagen och då 
senast inom en månad från kommunmottagandet, se 3 a §. Om det 
finns särskilda skäl får planen upprättas senare, dock senast ett år 
efter det att den nyanlände första gången folkbokfördes i en 
kommun.  

De nyanlända som inte har rätt till en etableringsplan på grund 
av att de ännu inte tagits emot i en kommun kan ges möjlighet att 
delta i sfi genom kommunens försorg. Kommuner som 
tillhandahåller sfi under sådana förutsättningar har rätt till viss 
ersättning enligt förordningen (2014:946) om statlig ersättning för 
utbildning i svenska för invandare som ges till vissa utlänningar i 
Migrationsverkets anläggningsboenden. En översikt över 
kommunernas rätt till ersättning m.m. finns i avsnitt 3.4. 
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Etableringsplanen ska vara individuell och ska innehålla insatser 
för att underlätta och påskynda etableringen. Den ska utformas 
med utgångspunkt i den kartläggning som gjorts under 
etableringssamtalet och hänsyn ska tas till den nyanländes 
familjesituation och hälsa. Planen ska minst innehålla utbildning i 
svenska för invandrare, samhällsorientering och andra aktiviteter 
för att underlätta och påskynda den nyanländes etablering i 
arbetslivet. Planen får omfatta högst 24 månader och ska som regel 
motsvara verksamhet på heltid. Det finns i vissa fall möjlighet till 
förlängning av planen. 

Planen upphör att gälla när tiden för etableringsplanen har löpt 
ut eller när den nyanlände har haft ett förvärvsarbete på heltid i 
minst sex månader. Den kan också upphöra när den nyanlände 
påbörjar en utbildning på högskolenivå för vilken han eller hon 
erhåller studiemedel eller när den nyanlände utan godtagbart skäl 
avvisar ett erbjudet lämpligt arbete under vissa förutsättningar. 

Mottagande för bosättning 

I förordningen (2010:408) om mottagande för bosättning av vissa 
nyanlända invandrare framgår att ansvaret för bosättning av 
nyanlända som omfattas av etableringslagen är delat mellan 
Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och länsstyrelserna.  

Migrationsverket lämnar prognoser över hur många personer 
som beräknas beviljas uppehållstånd under de kommande åren. 
Utifrån det fastställer Arbetsförmedlingen efter samråd med 
länsstyrelserna och Migrationsverket en fördelning av 
mottagningsbehovet i varje län (länstal). Länsstyrelserna ska med 
länstalet som riktvärde träffa överenskommelser med kommuner 
inom länet om mottagande för bosättning av nyanlända 
(kommuntal). Länsstyrelserna ska hålla Arbetsförmedlingen och 
Migrationsverket underrättade om kommuntalen.  

När länstalen fastställs och vid överenskommelser om 
kommuntal ska utgångspunkten vara förutsättningarna för 
förvärvsarbete. Det ska också säkerställas att det finns kapacitet för 
att ta emot personer med särskilda behov av vård eller 
rehabilitering.  
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Arbetsförmedlingen ska vid behov anvisa bosättning i en 
kommun till en nyanländ som har rätt till en etableringsplan och 
som inte anvisas av Migrationsverket (se nedan). Anvisningen ska 
avse en kommun som har en överenskommelse med länsstyrelsen 
om mottagande för bosättning. Även andra som ingår i den 
nyanländes hushåll omfattas av anvisningen. En nyanländ som 
bosatt sig på egen hand och har behov av hjälp med bosättning ska 
anmäla detta till Arbetsförmedlingen inom sex månader från den 
dag då han eller hon beviljades uppehållstillstånd.  

Arbetsförmedlingen ska ta ställning till den nyanländes behov av 
bosättning utifrån vad som framkommit vid etableringssamtalet 
och förutsättningarna för arbete inom pendlingsavstånd. Den 
nyanlände som bor i eget boende får enbart anvisas bosättning i en 
annan kommun än den som han eller hon bor i och anvisningen ska 
utgå från arbetsmarknadsskäl.  

Migrationsverket anvisar bosättning i en kommun till nyanlända 
som har beviljats uppehållstillstånd med stöd av 5 kap. 2 § 
utlänningslagen (2005:716), s.k. kvotflyktingar och till nyanlända 
som inte har rätt till en etableringsplan enligt etableringslagen, t.ex. 
på grund av prestationsförmåga som understiger 25 procent av 
heltid. Även i dessa fall ska en anvisning avse en kommun som har 
en överenskommelse med länsstyrelsen om mottagande för 
bosättning. 

Fördelningsmodell 

Länstalen som Arbetsförmedlingen tar fram i samråd med 
länsstyrelserna och Migrationsverket utgår från en fördelning som 
främst baseras på arbetsmarknadens förutsättningar. Utöver det 
beaktas andra variabler, t.ex. folkmängd och demografiska 
förutsättningar.  

Som komplement till länstalen tas även ett planeringstal fram. 
Planeringstalet utgör en prognos över hur mottagandet av de 
nyanlända som bosätter sig på egen hand förväntas fördela sig per 
län. I planeringstalet inkluderas även ensamkommande barn och 
anhöriga som beviljas uppehållstillstånd.  

En viss omfördelning mellan län kan ske efter att länstalen 
beräknats enligt den första fördelningen. För 2013 omfördelades en 

Page 167 of 284



Ds         

13 

viss andel utifrån historiskt mottagande av nyanlända, och 2014 
gjordes en omfördelning utifrån antal personer inskrivna i 
Migrationsverkets mottagningssystem i respektive län. Utöver det 
görs även vissa andra manuella justeringar.  

Frivilliga överenskommelser om mottagande av nyanlända 

Systemet för mottagande av nyanlända bygger på frivilliga 
överenskommelser mellan länsstyrelserna och kommunerna. 
Länsstyrelserna ska även verka för att det finns beredskap och 
kapacitet hos kommunerna att ta emot nyanlända. Målsättningen är 
att antalet anvisningsbara platser i överenskommelserna om 
mottagande ska motsvara det beräknade behovet av anvisningsbara 
platser, dvs. länstalet. 

Länsstyrelserna arbetar utifrån regionala förutsättningar men 
överenskommelsearbetet är likartat i hela landet och genomförs 
genom dialog med kommunerna. I flera län används regionala 
fördelningsmodeller för att fördela länstalen på kommunnivå. Där 
sådana regionala fördelningsmodeller finns utgör de utgångspunkt i 
dialogen med respektive kommun.  

Överenskommelsen tecknas utifrån en av länsstyrelserna 
gemensamt framtagen mall. I överenskommelsen anges antalet 
anvisningsbara platser och ofta även mottagande av nyanlända som 
bosätter sig på egen hand och anhöriga. Det förekommer att avtal 
är sifferlösa. Överenskommelsen gäller som regel under ett 
kalenderår, men kan revideras vid behov. Många kommuner 
tecknar överenskommelser som gäller tillsvidare, med minst årliga 
dialoger om antalet platser. 

3.2 Mottagande av ensamkommande barn 

I lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) 
finns bestämmelser om sysselsättning för och bistånd till vissa 
utlänningar som befinner sig i Sverige. Lagen gäller utlänningar 
som  

1. har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige som flykting enligt 
4 kap. 1 § eller som annan skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 eller 

Page 168 of 284



  Ds       

14 

2 a § utlänningslagen (2005:716) eller motsvarande äldre 
bestämmelser (asylsökande), 

2. har beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller 
uppehållstillstånd efter tillfälligt skydd med stöd av 
bestämmelserna i 21 kap. 2, 3, 4 eller 6 § utlänningslagen och som 
inte är folkbokförda här i landet, eller  

3. har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige och av särskilda 
skäl medgetts rätt att vistas här medan ansökan prövas. 

Lagen omfattar inte barn under 18 år som saknar 
uppehållstillstånd, och som inte vistas på en anläggning, om de bor 
hos en vårdnadshavare som har uppehållstillstånd. 

Enligt lagen har Migrationsverket huvudansvaret för 
mottagandet av utlänningar som omfattas av punkterna 1 och 2 
ovan, och ska för detta ändamål driva förläggningar. Kommunerna 
har enligt lagen befogenhet att anordna boenden för 
ensamkommande barn.  

I 1 § femte stycket anges att de barn som är under 18 år och som 
vid ankomsten till Sverige är skilda från båda sina föräldrar eller 
från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas 
ställe, eller som efter ankomsten står utan sådan ställföreträdare, 
ska anses som ensamkommande barn. Alla ensamkommande barn 
som omfattas av lagen ska registreras vid en förläggning. 
Migrationsverket svarar för att bistånd lämnas enligt LMA.  

Migrationsverket har enligt 3 § andra stycket möjlighet att 
anvisa ensamkommande barn till en kommun. Det är i ett sådant 
fall kommunen som ska anordna boendet för barnet. När 
Migrationsverket har anvisat en kommun ska det anses att barnet 
vistas i den kommunen i den mening som avses i 2 a kap. 1 § 
socialtjänstlagen (2001:453). Socialnämnden i kommunen har 
ansvaret för att utreda barnets behov och att besluta om lämpligt 
boende för barnet. Boendet kan vara antingen ett särskilt boende 
för ensamkommande barn eller någon annan form av boende som 
efter utredning anses som lämpligt, t.ex. ett familjehem eller hos en 
anhörig1. Den anvisade kommunen ansvarar för att barnets stöd- 
och hjälpbehov tillgodoses under tiden barnets ansökan om 
uppehållstillstånd prövas eftersom barnets behov av hjälp anses ha 
uppkommit i den kommunen. Det finns dock möjlighet för en 
                                                                                                                                                          
1 Prop. 2005/06:46, s. 49. 
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kommun som beslutat om att barnet ska placeras i en annan 
kommun att överlåta ärendet om barnet till den andra kommunen 
efter överenskommelse, se 2 a kap. socialtjänstlagen. 

När Migrationsverket anvisar ensamkommande barn till en 
kommun ska barnets bästa tjäna som utgångspunkt för arbetet. 
Enligt förarbetena till bestämmelserna är det bästa för ett 
ensamkommande barn att snabbt bli anvisad till en kommun som 
ordnar boende och ger barnet det stöd det behöver.2 En kommun 
som har en överenskommelse med Migrationsverket om 
mottagande av ensamkommande barn anses ha bättre 
förutsättningar att förbereda mottandet. En anvisning ska därför 
som regel ske till en kommun med överenskommelse. Mottagande 
bygger på frivilliga överenskommelser mellan staten och 
kommunerna. Om det inte finns någon ledig plats i en kommun 
med överenskommelse anses det bättre för barnet att anvisas till en 
kommun utan överenskommelse än att bli kvar i 
ankomstkommunen. Migrationsverkets anvisning sker i omedelbar 
anslutning till barnets ankomst till Sverige. 

Närmare om anvisning av ensamkommande barn 

Den 1 januari 2014 infördes möjligheten för Migrationsverket att 
anvisa ensamkommande barn även till kommuner som inte har 
överenskommelser om mottagande. Principerna för fördelning av 
anvisningsbara platser mellan kommunerna liksom rutiner för 
anvisning utformas av Migrationsverket i samarbete med berörda 
myndigheter och aktörer.  

Länsstyrelserna tar fram fördelningstal för respektive län utifrån 
det platsbehov som Migrationsverket beräknar i anslutning till sina 
prognoser. Fördelningstalen fastställer hur många platser en 
kommun förväntas tillhandahålla för mottagande av asylsökande 
ensamkommande barn. Länsstyrelserna träffar sedan 
överenskommelser med kommunerna om mottagande.  
Överenskommelsen tecknas mellan kommunen och 
Migrationsverket, och Migrationsverket anvisar till de 
överenskomna platserna.  

                                                                                                                                                          
2 Prop. 2012/13:162, s. 25. 
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Anvisning till en kommun sker enligt något av följande fyra steg 
som anger i vilken turordning Migrationsverket ska anvisa en 
kommun att ordna mottagandet för ett ensamkommande barn: 

 
1. Anvisning till en kommun dit barnet anses ha viss 

anknytning, t.ex. där en släkting bor. 
2. Anvisning till kommun med överenskommelse och som har 

anmält en ledig plats. 
3. Anvisning till kommun med eller utan överenskommelse 

a.  kommuner utan överenskommelse, 
b.  kommuner med överenskommelse vars 

mottagande inte startat, eller 
c.  kommun med mottagande lägre än kommunens 

fördelningstal 
4. Anvisning till samtliga kommuner. 

 
Modellen för anvisningar är framtagen av Migrationsverket i 
samarbete med länsstyrelserna och i dialog med Socialstyrelsen och 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt med 
Barnombudsmannen. Under 2014 gjorde Migrationsverket 7 060 
anvisningar, fördelade på de olika stegen för anvisning enligt 
följande3: 

 
Steg 1: 2 818 anvisningar (40 procent) 
Steg 2: 2 263 anvisningar (32 procent) 
Steg 3: 1 600 anvisningar (23 procent) 
Steg 4:    379 anvisningar (5 procent) 
 
I vilken omfattning Migrationsverket behöver använda den 
utvidgade möjligheten att anvisa till en kommun (steg 3 och 4) 
beror på flera faktorer, bl.a. hur många ensamkommande barn som 
ansöker om asyl i landet och hur många överenskomna platser som 
finns lediga och har rapporterats in av kommunerna till 
Migrationsverket. 

                                                                                                                                                          
3 Källa: Migrationsverket 
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3.3 Ersättning till individen  

Ersättning under tiden ansökan om uppehållstillstånd prövas 

I lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. regleras 
frågor om bistånd till vissa utlänningar som ansökt om 
uppehållstillstånd i Sverige. Bistånd lämnas under förutsättning att 
utlänningen är registrerad vid en förläggning (8 §). Rätten till 
bistånd gäller också efter det att uppehållstillstånd har beviljats om 
utlänningen inte anvisats eller har kunnat utnyttja en anvisad plats i 
en kommun. För utlänningar som inte vistas på förläggning gäller 
rätt till bistånd även under en månad från den dag de har beviljats 
uppehållstillstånd. 

Bistånd lämnas i form av logi, bostadsersättning, särskilt bidrag 
och dagersättning.  

Utlänningar som inte själva ordnar bostad har rätt till logi på en 
förläggning. Den som ordnar sitt boende själv kan i särskilda fall få 
bidrag till bostadskostnad (bostadsersättning) som uppgår till 350 
kronor per månad. För att bostadsersättning ska lämnas krävs att 
utlänningen har beviljats arbetstillstånd eller undantag från 
skyldigheten att inneha arbetstillstånd eller har fått eller erbjudits 
en anställning om minst tre månader och måste flytta till en ort där 
Migrationsverket inte har möjlighet att erbjuda anläggningsboende. 
Om utlänningens familj flyttar med kan ersättning utgå med 850 
kronor per månad. Ett särskilt bidrag kan lämnas för annat 
angeläget behov som en utlänning har. 

Dagersättningen ska täcka kostnader för livsmedel, kläder och 
skor, fritidsaktiviteter, hygienartiklar och andra förbrukningsvaror. 
Även viss hälso- och sjukvård samt tandvård ska täckas av 
ersättningen. Ersättningens storlek varierar från 19 till 71 kronor 
per dag för vuxna ensamstående, beroende på om fri mat ingår i 
inkvarteringen. Barnfamiljer får även dagersättning per barn, och 
här varierar storleken beroende på bl.a. barnets ålder. 

Ersättning efter uppehållstillstånd 

Den som beviljats uppehållstillstånd, ingår i målgruppen för 
etableringsuppdraget och deltar i aktiviteter enligt en 
etableringsplan har rätt till etableringsersättning och under vissa 
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förutsättningar även etableringstillägg och bostadsersättning. 
Frågor om ersättning regleras i förordningen (2010:407) om 
ersättning till vissa nyanlända invandrare. Etableringsersättningen 
uppgår till 308 kronor per dag och utgår fem dagar per vecka. 
Ersättningen blir lägre vid deltagande på deltid.  

Etableringstillägg utgår med 800 kronor per månad för varje 
hemmavarande barn som inte har fyllt 11 år och med 1 500 kronor 
per månad för barn som har fyllt 11 men inte 20 år. Sådan 
ersättning kan lämnas för högst tre barn. Bostadsersättning lämnas 
till den som är ensamstående utan hemmavarande barn för den 
bostad där han eller hon är bosatt och folkbokförd. Ersättningen 
kan som mest utgå för den del av bostadskostnaden per månad som 
överstiger 1 800 men inte 5 700 kronor.  

En nyanländ som medverkar till upprättandet av en 
etableringsplan och som inte har rätt till bistånd enligt lagen 
(1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. har också rätt till 
etableringsersättning. Sådan ersättning uppgår till 231 kronor per 
dag fem dagar per vecka.  

Nedsättning av ersättningen kan ske vid viss frånvaro från 
aktiviteter som ingår i en etableringsplan. Etableringsersättningen 
får inte lämnas för samma tid som en nyanländ erhåller vissa 
förmåner enligt socialförsäkringsbalken.  

Arbetsförmedlingen prövar frågor om etableringsersättning och 
Försäkringskassan prövar frågor om etableringstillägg och 
bostadstillägg. Försäkringskassan ansvarar för utbetalningen av 
samtliga ersättningar. 

Nyanlända som bor kvar i anläggningsboende efter att 
uppehållstillstånd har beviljats har som nämnts ovan kvar samma 
ersättningar som under tiden de är asylsökande till dess att de blir 
kommunmottagna.  

En nyanländ som inte har rätt till etableringsersättning enligt 
etableringslagen eller bistånd enligt LMA och som inte själv kan 
tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt, 
har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin 
livsföring i övrigt, se 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453). Den 
enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. 
Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes 
möjligheter att leva ett självständigt liv.  
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3.4 Ersättning till kommuner och landsting 

3.4.1 Ersättning till kommuner för personer i 
Migrationsverkets mottagandesystem 

För personer i Migrationsverkets mottagandesystem har 
kommuner rätt till statlig ersättning enligt förordning (2002:1118) 
om statlig ersättning för asylsökande m.fl. och förordning 
(2014:946) om statlig ersättning för utbildning i svenska som ges 
till vissa utlänningar i Migrationsverkets anläggningsboenden.  

Ersättning för asylsökande ensamkommande barn 

En kommun som träffat en överenskommelse om mottagande av 
asylsökande ensamkommande barn får en årlig ersättning på 
500 000 kronor.  

En kommun har rätt till ersättning för kostnader för transport 
av ensamkommande barn till den kommun som anvisats av 
Migrationsverket. 

För asylsökande ensamkommande barn lämnas ersättning för 
vård som ges med stöd av socialtjänstlagen (2001:453). För en 
överenskommen plats får kommunen 1 600 kronor per dygn. För 
en belagd plats inom en överenskommelse får kommunen 
ytterligare 300 kronor per dygn. En kommun som inte har en 
överenskommelse får 1 900 kronor per dygn för vård i hem för vård 
eller boende eller ersättning för faktiska kostnader om barnet vistas 
i familjehem. Kommunen har rätt till ersättning för faktiska 
kostnader för vård enligt lagen (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga under förutsättning att kommunen 
flyttar barnet från den överenskomna platsen och uppger att de har 
en ledig överenskommen plats. Ersättningarna lämnas även för barn 
mellan 18 och 21 år om vården påbörjats före 18 års ålder.  

Kommunen har även rätt till ersättning för god man och 
stödinsatser av förebyggande karaktär.  

Ersättning för förskola och skola för asylsökande 

Kommunen får ersättning för skola och barnomsorg för 
asylsökande barn. Ersättning lämnas med schablonbelopp som för 
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2015 är 39 100 kronor per år för barn i förskola, 31 900 per år för 
en elev i förskoleklass, 62 600 kronor per år för en elev i 
grundskola, grundsärskola, specialskola eller sameskola och 71 100 
per år för en elev i gymnasieskola eller gymnasiesärskola. 
Ersättningen betalas med ett belopp som för varje påbörjad 
fyraveckorsperiod utgör en tiondel av det angivna beloppet. Efter 
särskild prövning får Migrationsverket betala ersättning för barn 
eller elever med behov av extra stöd.  

Ersättning för utbildning i svenska för invandrare 

Enligt förordningen (2014:946) om statlig ersättning för utbildning 
i svenska för invandrare som ges till vissa utlänningar i 
Migrationsverkets anläggningsboenden har en kommun rätt till en 
schablonersättning för kostnader för utbildning i svenska för 
invandrare. Ersättning lämnas för nyanlända som har beviljats 
uppehållstillstånd men fortfarande vistas i Migrationsverkets 
anläggningsboende. Den nyanlände ska också omfattas av 
etableringslagen, dock utan begränsning till viss ålder. Kommunen 
har rätt till ersättning med ett engångsbelopp om 7 000 kronor per 
deltagare i utbildningen.  

3.4.2 Ersättning till landsting för personer i Migrationsverkets 
mottagningssystem 

Ett landsting kan få ersättning för en genomförd 
hälsoundersökning av en asylsökande som vid tiden för 
hälsoundersökningen var registrerad i Migrationsverkets 
mottagningssystem. Ersättningen består av ett fastställt 
schablonbelopp, för år 2015 är beloppet 2 060 kronor, och betalas 
ut en gång per person. Ersättningen ska täcka kostnader för 
hälsoundersökning med hälsosamtal, samt eventuella tolkkostnader 
i samband med undersökningen. 

Landstinget får även ersättning för kostnader för hälso- och 
sjukvård samt tandvård till asylsökande. Ersättningen består av ett 
visst fastställt schablonbelopp som betalas ut per kvartal. 
Schablonbeloppet varierar beroende på personens ålder, för 2015 
från 3 545 kronor för personer 0-18 år till 5 335 kronor för 
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personer fyllda 61 år. Schablonbeloppet ska täcka kostnader för 
hälso- och sjukvård, tandvård samt landstingets kostnader för till 
exempel tolk, hjälpmedel, sjuktransport eller sjukresa i samband 
med vården. Landstingen har även rätt till sjukvårdskostnader som 
överstiger 100 000 kronor.  

3.4.3 Ersättning till kommunerna för mottagande av 
nyanlända invandrare 

Kommuner som tagit emot skyddsbehövande eller vissa andra 
utlänningar för bosättning har rätt till ersättning enligt förordning 
(2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.  

Grundersättning 

Kommuner som har tecknat en överenskommelse om mottagande 
av nyanlända får en grundersättning på fem prisbasbelopp per år, 
vilket 2015 innebär 222 500 kronor. 

Schablonersättning 

Kommunen får en schablonersättning för varje nyanländ person 
som tas emot. Schablonersättningen avser kommunens kostnader 
för mottagande och praktisk hjälp i samband med bosättning, 
särskilda introduktionsinsatser inom skola, förskola och 
fritidshem, utbildning i svenska för invandrare, 
samhällsorientering, tolkning och andra insatser för att underlätta 
etablering i samhället. För 2015 är schablonersättningen 83 100 
kronor för personer upp till 64 år och 52 000 kronor för personer 
över 65 år. Schablonersättningen betalas ut i omgångar under en 
tvåårsperiod och om den nyanlända flyttar får den nya kommunen 
återstoden av ersättningen.  

Prestationsbaserad ersättning 

En kommun som i förhållande till sin folkmängd tagit emot fler 
nyanlända föregående år jämfört med medianvärdet för samtliga 
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kommuner, har rätt till prestationsbaserad ersättning för varje 
nyanländ som tas emot under innevarande år. Den tredjedel av de 
ersättningsberättigade kommunerna som haft det högsta 
mottagandet i förhållande till sin folkmängd får 15 000 kronor per 
mottagen nyanländ, nästa tredjedel får 10 000 kronor per mottagen 
nyanländ och den sista tredjedelen får 5 000 kronor per mottagen 
nyanländ.  

Kommuner som via anvisning tar emot nyanlända från 
anläggningsboende eller kvotflyktingar får 15 000 kronor per 
mottagen nyanländ.  

Förutsättningen för att få ta del av prestationsbaserad ersättning 
är att kommunen har tecknat en överenskommelse om mottagande. 

Ersättning för initiala kostnader för ekonomiskt bistånd 

Eftersom etableringsersättningen betalas ut i efterskott har den 
kommun som en nyanländ först tas emot i rätt till ersättning för 
initiala kostnader för ekonomiskt bistånd. För nyanlända som har 
anvisats från ett anläggningsboende är ersättningen 7 500 kronor 
för den som är över 20 år. För nyanlända som är över 20 år och har 
bosatt sig på egen hand är ersättningen 4 000 kronor. För personer 
under 20 år är ersättningen 3 000 kronor oavsett boende.  

Ersättning för ekonomiskt bistånd, stöd och service samt hälso- och 
sjukvård 

För personer som har en sjukdom eller funktionsnedsättning vid 
mottagandet, får kommunen även ersättning för ekonomiskt 
bistånd och stöd och hjälp i boendet enligt socialtjänstlagen 
(2001:452). För denna grupp får kommunen även ersättning för 
kostnader som sammanlagt överstiger 60 000 kronor under en 
tolvmånadersperiod och avser insatser enligt lagen (1993:387) om 
stöd och service till vissa funktionshindrade, assistansersättning 
enligt socialförsäkringsbalken, bostadsanpassning enligt lagen 
(1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. och kostnader för 
hälso- och sjukvård.  
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Ersättning till landsting 

Landstingen har rätt till en schablonersättning för 
hälsoundersökning som görs inom tolv månader från att en person 
tagits emot i en kommun. Under 2015 uppgår ersättningen till 
2 060 kronor per hälsoundersökning.  

Landstingen har även rätt till ersättning för kostnader för hälso- 
och sjukvård till flyktingar och andra skyddsbehövande som har en 
sjukdom eller en funktionsnedsättning vid mottagandet under 
förutsättning att vårdbehovet bedöms vara minst tre år och 
kostnaderna överstigit 60 000 under en 12-månadersperiod. 

Ersättning för mottagande av ensamkommande barn med 
uppehållstillstånd 

Kommuner får även ersättning för mottagande av ensamkommande 
barn, dvs. barn som kommer utan vårdnadshavare före 18 års ålder. 
Ersättning för ensamkommande barn betalas ut enligt tre olika 
ersättningsformer som längst till och med barnet nått 21 års ålder.  

För ensamkommande barn som tas emot får kommunen en 
schablonersättning på 30 000 kronor.  

Kommunen ersätts utöver schablonen med 1 900 kronor per 
dygn för belagd plats inom särskilt överenskomna platser och med 
1 600 kronor per dygn för plats som inte är belagd.  

För platser utöver de överenskomna platserna får kommunen 
ersättning för faktiska kostnader för familjehemsboende eller 
boende och vård i hem för vård och boende enligt socialtjänstlagen 
samt vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om 
vård av unga. Kommunen kan dessutom få ersättning för kostnader 
för ekonomiskt bistånd till ungdomar som går i gymnasieskolan.  

Ersättning för vissa hyreskostnader 

Kommuner kan få ersättning på upp till 12 000 kronor för 
hyreskostnader som uppstått innan en nyanländ flyttat in i en 
bostad. Ersättning lämnas i mån av tillgång på medel. 
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Ersättning för att skapa beredskap och mottagningskapacitet samt för 
att utveckla samverkan 

Länsstyrelsen disponerar medel som får lämnas till kommuner och 
kommunalförbund för insatser för att skapa beredskap och 
tillräcklig mottagningskapacitet för mottagande av nyanlända. 
Ersättning lämnas i mån av tillgång på medel. 

Ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider 
och familjekontakter 

Länsstyrelsen disponerar medel som får lämnas till flyktingguider 
och familjekontakter som syftar till att underlätta etablering i 
samhället, skapa nätverk, stödja språkinlärning eller ge socialt stöd 
till ensamkommande barn. Ersättning lämnas i mån av tillgång på 
medel. 

3.4.4 Ersättning till landsting för insatser för nyanlända 
invandrare 

Ett landsting har rätt till ersättning för kostnader för hälso- och 
sjukvård för nyanlända om det gäller en sjukdom eller ett 
funktionshinder som den nyanlände hade när han eller hon först 
togs emot i en kommun, om vårdbehovet bedöms vara i minst tre 
år och de sammanlagda vårdkostnaderna överstiger 60 000 kronor 
under en tolvmånadersperiod.  

Ersättning med 2 060 kronor per person betalas för hälso-
undersökning som görs inom tolv månader från kommun-
mottagandet. Landsting kan också, efter ansökan till 
Migrationsverket, få ersättning för betydande särskilda kostnader 
för insatser för personer eller familjer som har särskilda behov eller 
extraordinära kostnader, som t.ex. vårdinsatser. Ersättning lämnas i 
mån av tillgång på medel. 
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3.5 Kommunernas ansvar i fråga om mottagande av 
nyanlända 

Kommunerna har en central och viktig roll i etableringen av 
nyanlända. Viktiga kommunala uppgifter och ansvarsområden av 
särskild betydelse för nyanländas etablering är bostadsförsörjning, 
sfi, annan vuxenutbildning, skola, förskoleverksamhet och 
skolbarnomsorg, andra insatser för barn och ungdomar samt 
insatser inom det sociala området och praktisk hjälp till nyanlända i 
samband med bosättning.4  

Bostadsförsörjning 

Det kommunala åtagandet i fråga om bostadsförsörjning baseras i 
allt väsentligt på kommunallagen (1991:900) och socialtjänstlagen 
(2001:453).  

En utgångspunkt för bostadspolitiken är att bostaden är en 
social rättighet. Målsättningen är att skapa förutsättningar för alla 
att leva i goda bostader till rimliga kostnader. Förverkligandet av 
denna målsättning förutsätter aktiva insatser av kommunerna. Plan- 
och bygglagen (2010:900) ger kommunen ett grundläggande ansvar 
för planeringen av markanvändningen i kommunen som också är av 
betydelse i sammanhanget. Kommunallagen ger kommunerna rätt 
att engagera sig i verksamheter av allmänt intresse som har 
anknytning till kommunens område eller medlemmar. Enligt 
socialtjänstlagen har kommunen det yttersta ansvaret för att de 
som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. 
Den som inte själv kan tillgodose sina behov, eller kan få dem 
tillgodosedda på annat sätt, har rätt till bistånd för sin försörjning 
och för sin livsföring i övrigt. Biståndet ska tillförsäkra den 
enskilde en skälig levnadsnivå. Plan- och bygglagen ger kommunen 
ett allmänt ansvar för användningen av mark och vatten samt för 
bebyggelseutvecklingen inom kommunens område. I detta ligger 
också ett ansvar för att goda boendemiljöer skapas.5 

Enligt lagen (2000:1383) om kommunernas 
bostadförsörjningsansvar ska varje kommun med riktlinjer planera 
                                                                                                                                                          
4 Prop. 2009/10:60, s. 52. 
5 Prop. 2000/01:26, s. 14 f. 
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för bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet med planeringen ska 
vara att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda 
bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för 
bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.  

Riktlinjerna ska innehålla uppgifter om kommunens mål för 
bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet, kommunens 
planerade insatser för att nå uppsatta mål, och hur kommunen har 
tagit hänsyn till relevanta mål, planer och program som är av 
betydelse för bostadsförsörjningen. Det innebär bl.a. att 
kommunen i riktlinjerna ska ta hänsyn till det nationella målet för 
bostadsmarknaden som omfattar långsiktigt väl fungerande 
bostadsmarknader där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud 
av bostäder som svarar mot behoven. Även det 
integrationspolitiska målet ska beaktas liksom ansvaret på den 
regionala nivån för integration och bosättning för nyanlända 
flyktingar och deras anhöriga.6 

Av 5 § följer att en kommun ska lämna regeringen de uppgifter 
om kommunens bostadförsörjningsplanering som regeringen 
begär. I 6 § anges att om kommunens riktlinjer för 
bostadsförsörjningen saknar uppgifter om hänsyn till relevanta mål, 
planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen, 
så får regeringen förelägga kommunen att anta nya riktlinjer. 

Utbildning i svenska och samhällsorientering 

Enligt skollagen (2010:800) är kommunerna skyldiga att erbjuda sfi 
till alla folkbokförda personer över 15 år som saknar sådana 
grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen syftar 
till att ge (22 kap.). Enligt skollagen ska varje kommun aktivt verka 
för att nyanlända som omfattas av lagen (2010:197) om 
etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare kan påbörja 
utbildningen inom en månad från det att den nyanlända anmält sig 
till sfi hos kommunen.  

Enligt etableringslagen och lagen (2013:156) om 
samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare ska 
kommunerna erbjuda samhällsorientering. Det gäller för nyanlända 

                                                                                                                                                          
6 Prop. 2012/13:178, s. 16. 
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som har beviljats uppehållstillstånd enligt vissa grunder i 
utlänningslagen (2005:716). Samhällsorienteringen ska påbörjas så 
snart som möjligt efter det att den nyanlände har folkbokförts i 
kommunen. I 2 § förordningen (2010:1138) om 
samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare anges att 
samhällsorienteringen ska ge en grundläggande förståelse för det 
svenska samhället och en grund för fortsatt kunskapsinhämtande. 
Målet ska vara att deltagarna utvecklar kunskap om de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna, 
den enskildes rättigheter och skyldigheter i övrigt, hur samhället är 
organiserat, och praktiskt vardagsliv. I förordningen finns vidare 
bestämmelser om hur utbildningen ska utformas och genomföras. 

Socialtjänstlagens bestämmelser om ansvarsfördelning mellan 
kommuner i fråga om stöd och hjälp 

Som grundprincip enligt socialtjänstlagen (2001:453) gäller att den 
kommun där den enskilde vistas har det yttersta ansvaret för att 
han eller hon får stöd och hjälp (2 kap. 1 § och 2 a kap. 1 §). 
Principen gäller dock inte oinskränkt. Om det står klart att en 
annan kommun har ansvaret för den enskildes stöd och hjälp 
ansvarar vistelsekommunen endast i akuta situationer (2 a kap. 2 §). 
Sådana situationer kan omfatta akuta vård- och stödinsatser, hjälp 
att arrangera en hemresa eller ett tillfälligt boende för den som 
utsatts för hot.7 

Om den enskilde är bosatt i en annan kommun än 
vistelsekommunen ska i stället bosättningskommunen ansvara för 
det stöd och hjälp som den enskilde behöver. Enligt 2 a kap. 3 § 
avses med bosättningskommun den kommun där den enskilde är 
stadigvarande bosatt, eller den kommun som den enskilde har sin 
starkaste anknytning till om det är en annan kommun än den där 
han eller hon är stadigvarande bosatt eller om den enskilde inte har 
någon stadigvarande bostad. Det är således bosättningskommunen 
som ansvarar för att utreda behovet av, besluta om, verkställa och 
finansiera de stöd och hjälpinsatser som den enskilde behöver. Så 
länge en kommun är bosättningskommun ansvarar kommunen för 

                                                                                                                                                          
7 Prop. 2010/11:49, s. 37. 

Page 182 of 284



  Ds       

28 

den enskildes behov, oavsett om han eller hon vistas i kommunen 
eller inte. 

Det anges ingen allmän definition i socialtjänstlagen av vad som 
menas med bosättningskommun. Vägledande för bedömningen av 
bosättningskommun är den kommun som den enskilde har starkast 
anknytning till. Om en enskild har ett stadigvarande boende kan 
man utgå ifrån att han eller hon har starkast anknytning till den 
kommunen, och att detta är den kommun där den enskilde är 
folkbokförd. Om folkbokföring saknas av någon anledning bör den 
enskilde i stället anses ha starkast anknytning till den kommun där 
han eller hon borde vara folkbokförd med tillämpning av 
bestämmelserna i folkbokföringslagen (1991:481) och den praxis 
som utvecklats i anslutning till lagen.  

Om en enskild inte har ett stadigvarande boende, vilket 
framförallt gäller hemlösa, men även de som flyttar mellan tillfälliga 
boenden, ska den kommun till vilken den enskilde i övrigt har 
starkast anknytning anses vara bosättningskommun. Även i denna 
fråga kan ledning sökas i folkbokföringslagen. Som övriga 
omständigheter bör exempelvis beaktas var den enskilde har sitt 
sociala nätverk och vilken uppfattning han eller hon själv har i fråga 
om sin anknytning till olika kommuner. 
 

3.6 Den kommunala självstyrelsen och 
proportionalitetsprincipen 

3.6.1 Regeringsformen 

I regeringsformen finns flera bestämmelser som har betydelse för 
den kommunala självstyrelsen. I 1 kap. 1 § anges att den svenska 
folkstyrelsen förverkligas genom ett representativt och 
parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse. I 1 
kap. 7 § regeringsformen anges att det i riket finns kommuner på 
lokal och regional nivå. Närmare bestämmelser om vilka uppgifter 
kommunerna har finns i kommunallagen (1991:900) och i 
speciallagstiftning. 

I 8 kap. 2 § första stycket 3 regeringsformen anges att 
föreskrifter ska meddelas genom lag om de avser grunderna för 
kommunernas organisation och verksamhetsformer och för den 
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kommunala beskattningen samt kommunernas befogenheter i 
övrigt och deras åligganden. Riksdagen har dock möjlighet att 
enligt 8 kap. 3 § första stycket regeringsformen bemyndiga 
regeringen att genom förordning meddela föreskrifter såvida dessa 
inte avser annan rättsverkan av brott än böter, skatt, utom tull på 
införsel av varor, eller konkurs eller utsökning.  

Särskilda bestämmelser för kommunerna finns i 14 kap. 
regeringsformen. I 1 och 2 §§ anges bl.a. att beslutanderätten i 
kommunerna utövas av valda församlingar och att kommunerna 
sköter lokala och regionala angelägenheter av allmänt intresse på 
den kommunala självstyrelsens grund. På samma grund sköter även 
kommunerna de andra angelägenheter som bestäms i lag. 
Kommunerna får ta ut skatt för skötseln av sina angelägenheter 
enligt 14 kap. 4 § regeringsformen. 

I 14 kap. 3 § regeringsformen behandlas inskränkningar i den 
kommunala självstyrelsen. Bestämmelsen innebär att en 
regelmässig prövning av de kommunala självstyrelseintressena ska 
göras under lagstiftningsprocessen med tillämpning av en 
proportionalitetsprincip. Enligt bestämmelsen bör inskränkningar i 
den kommunala självstyrelsen inte gå utöver vad som är nödvändigt 
med hänsyn till de ändamål som har föranlett dem. 

Någon formellt fastlagd definition av vad som avses med 
kommunal självstyrelse finns inte men den närmare innebörden av 
bestämmelserna om kommunal självstyrelse belystes i förarbetena. 
Av förarbetena till den tidigare lydelsen av regeringsformen (SFS 
1974:152, omtryckt i SFS 2003:593) framgår att det varken ansågs 
lämpligt eller möjligt att en gång för alla dra orubbliga och 
preciserade gränser i grundlag kring en kommunal 
självstyrelsesektor och att arbets- och befogenhetsfördelningen 
mellan stat och kommun i ganska vid omfattning i stället måste 
kunna ändras i takt med samhällsutvecklingen. Det uttalades vidare 
att det var av grundläggande betydelse för kommunernas 
kompetens att de utöver sina särskilda åligganden hade en fri sektor 
inom vilken de kunde ombesörja egna angelägenheter och att det 
inom detta område fanns utrymme för en kommunal initiativrätt. 
Det anfördes även att denna initiativrätt kunde sägas bilda en kärna 
i den kommunala självbestämmanderätten som borde komma till 
klart uttryck i regeringsformen (prop. 1973:90 s. 190). 
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Principen om kommunal självstyrelse har fått en tydligare 
markering i nuvarande bestämmelser i 14 kap. 2 § regeringsformen 
där det, som nämnts, anges att kommunerna sköter lokala och 
regionala angelägenheter av allmänt intresse och angelägenheter 
som bestäms i lag på den kommunala självstyrelsens grund. I 
förarbetena anförs att tydliggörandet inte innebar att den 
kommunala självstyrelsen utvidgades. Det skulle även i 
fortsättningen vara möjligt att föreskriva skyldigheter för 
kommuner och landsting i speciallagstiftning, i de fall detta 
motiverades av vikten att åstadkomma en reglering som gav 
likvärdig service för invånarna, oberoende av var de var bosatta. I 
dessa fall måste dock, anfördes det vidare, den föreslagna 
proportionalitetsprincipen i 14 kap. 3 § regeringsformen beaktas 
(prop. 2009/10:80 s. 211). 

Beträffande införandet av proportionalitetsprövningen vid 
inskränkning av kommunal självstyrelse anförde regeringen (prop. 
2009/10:80 s. 212–213) att det inte var ovanligt att den kommunala 
självstyrelsen i lagstiftningsärenden ställdes mot andra intressen 
och att det ibland uppstod en omfattande diskussion kring 
kommunernas krav på en lokal eller regional bestämmanderätt och 
nationella krav på en enhetlig reglering. Det ansågs viktigt i sådana 
sammanhang att den kommunala självstyrelsen blev föremål för 
ingående överväganden. Bestämmelser om 
proportionalitetsprövning ansågs därför fylla en viktig funktion till 
skydd för den kommunala självstyrelsen. Regeringen anförde att 
proportionalitetsprövningen därvid borde innefatta en skyldighet 
att undersöka om det ändamål som regleringen avsåg skulle kunna 
uppnås på ett för det kommunala självbestämmandet mindre 
ingripande sätt. Det framhölls att det huvudsakliga syftet med 
bestämmelserna var att åstadkomma en ordning som innebar att 
intresset av kommunal självstyrelse under beredningen av 
lagförslag regelmässigt ställdes mot de intressen som låg bakom 
lagförslaget. Regeringen anförde också att av bestämmelsens 
fakultativa utformning framgick det att riksdagens bedömning när 
det gäller konsekvenserna för den kommunala självstyrelsen inte 
kunde blir föremål för lagprövning i efterhand. 
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3.6.2 Kommunallagen 

Kommunallagen innehåller grundläggande bestämmelser om 
kommunerna och deras kompetens. 

Principen om kommunal självstyrelse finns i 1 kap. 1 §. Där 
anges att Sverige är indelat i kommuner och landsting och att dessa 
på demokratins och den kommunala självstyrelsens grund sköter 
de angelägenheter som anges i lagen eller i särskilda föreskrifter. 
Enligt 2 kap. 1 § får kommuner och landsting själva ta hand om 
sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till 
kommunens eller landstingets område eller deras medlemmar och 
som inte ska handhas enbart av staten, en annan kommun, ett annat 
landsting eller någon annan. Denna reglering brukar benämnas 
kommunernas allmänna eller generella kompetens. Av 
bestämmelsen framgår även att den allmänna kompetensen 
begränsas av att en angelägenhet måste bäras upp av ett till 
kommunen eller till dess medlemmar knutet intresse för att kunna 
bli föremål för kommunens omvårdnad (lokaliseringsprincipen). 
Av 2 kap. 2 § framgår dessutom att kommuner och landsting ska 
behandla sina medlemmar lika (likställighetsprincipen), såvida det 
inte finns sakliga skäl för något annat. 

Det framgår av 2 kap. 4 § att det finns särskilda föreskrifter om 
kommunernas befogenheter och skyldigheter på vissa områden. 
Vid sidan av kommunallagen finns ett stort antal lagar som 
innehåller bestämmelser om kommunernas befogenheter och 
skyldigheter på olika områden, exempelvis socialtjänstlagen 
(2001:453) samt plan- och bygglagen (2010:900). 
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4 Behov av förändring 

4.1 Inledning 

Bland riksdagspartierna och i samhället i stort finns en bred 
uppslutning bakom Sveriges migrationspolitik med en rättssäker 
asylprocess baserad på internationella konventioner och juridiska 
riktlinjer. Konflikter runt om i världen leder till att många 
människor söker asyl och beviljas uppehållstillstånd i Sverige. Av 
det följer ett ökat behov av kommunmottagande. Sveriges 
kommuners sammanlagda mottagande av flyktingar och andra 
skyddsbehövande samt deras anhöriga har ökat kraftigt de senaste 
åren men är ändå långt ifrån tillräckligt.  

Majoriteten av de asylsökande som beviljats uppehållstillstånd 
bosätter sig på egen hand, ofta redan under asyltiden. Av dem som 
ordnar sitt boende själva är det många som flyttar in hos anhöriga 
eller bekanta.  

Mottagande av nyanlända som inte bosätter sig på egen hand 
regleras i dag genom frivilliga överenskommelser. 
Överenskommelserna kan betraktas som avsiktsförklaringar som 
kommunerna varken är förpliktigade att teckna eller att följa. 
Nuvarande system kan därför varken säkerställa att alla kommuner 
tecknar en överenskommelse om mottagande av nyanlända eller att 
överenskommelsen leder till ett mottagande som motsvarar 
överenskommelsen. Systemet saknar därmed möjlighet att 
säkerställa att det frivilliga mottagandet blir tillräckligt.  

Riksrevisionen8 har i sin granskning av de statliga insatserna för 
mottagande och bosättning av nyanlända invandrare i kommunerna 
dragit slutsatsen att det finns utrymme för att effektivisera 
mottagandet. Bland annat framhöll Riksrevisionen behovet av 

                                                                                                                                                          
8 Nyanländ i Sverige - Effektiva insatser för ett snabbt mottagande, RiR 2014:15. 
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reformer för att få fler nyanlända med uppehållstillstånd att 
snabbare lämna Migrationsverkets mottagningssystem och anvisas 
en plats för bosättning i en kommun. Regeringens bedömning av 
och åtgärder med anledning av Riksrevisionens iakttagelser 
överlämnades till riksdagen i december 2014.9 Regeringen instämde 
i allt väsentligt i Riksrevisionens övergripande bedömning. I syfte 
att skapa ett långsiktigt hållbart och flexibelt system för 
mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända aviserade 
regeringen att boendeplanering inom asylmottagandet, liksom 
organisationen vid mottagande av nyanlända, ska ses över.  

Regeringen aviserade även i budgetpropositionen för 2015 
(prop. 2014/15:1) en översyn som ska leda till förslag som ger ett 
långsiktigt hållbart och flexibelt system för mottagande av 
asylsökande och nyanlända. Enligt budgetpropositionen ska 
översynen bl.a. leda till förslag som säkerställer att kommunernas 
mottagande av nyanlända flyktingar och andra skyddsbehövande 
motsvarar behovet, så att dagens situation, där många som beviljats 
uppehållstillstånd tvingas vänta alldeles för länge på en 
kommunplats, kan undvikas.  

För att hantera det ökade behovet av mottagande som beräknas 
under de kommande åren krävs dock förändringar redan innan den 
aviserade utredningen har genomförts och lämnat sina förslag. 

4.2 Mottagandet av nyanlända är ojämnt fördelat  

 
Tabellerna nedan (4.1 och 4.2) visar hur många nyanlända som 
anvisats respektive bosatt sig på egen hand mellan 2010 och 2014.  

                                                                                                                                                          
9 Riksrevisionens rapport om statliga insatser för mottagande och bosättning av nyanlända, 
Rskr 2014/15:31. 
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10

Källa: Migrationsverket  

Av de nyanlända som blev kommunmottagna under 2014 bosatte 
sig drygt 80 procent på egen hand i en kommun. Under perioden 
2010–2014 har i genomsnitt 70 procent av de nyanlända bosatt sig 
på egen hand och 30 procent har bosatt sig efter anvisning. 

11

Källa: Migrationsverket  

Både mottagandet av personer som bosätter sig på egen hand och 
som bosätter sig efter anvisning är ojämnt fördelat över Sveriges 
kommuner. I de tio kommuner där flest nyanlända bosatt sig på 
egen hand under perioden 2010–2014 rör det sig om 31–58 
nyanlända per 1 000 invånare12. I exempelvis Södertäljes fall 
motsvarar detta drygt 3 800 personer. De kommuner som har haft 
lägst mottagande av egenbosatta har tagit emot några enstaka 

                                                                                                                                                          
10 Statistiken bygger på uppgifter som avser kommunmottagna enligt ersättningsförordingen. 
Till egenbosatta räknas asylsökande som beviljats uppehållstillstånd och som på egen hand 
ordnat boende i en kommun – antingen redan under tiden som asylsökande eller i samband 
med att personen fått uppehållstillstånd. Som egenbosatta räknas här även ”anhöriga” och 
”övriga” enligt Migrationsverkets redovisningsgrupper. Till anvisade räknas asylsökande som 
beviljats uppehållstillstånd och som har bosatt sig i en kommun efter anvisning av 
Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket. Till anvisade räknas även kvotflyktingar. 
Ensamkommande barn särredovisas inte i tabellerna. Könsuppdelad statistik finns inte 
tillgänglig för alla år.  
11 Se föregående not.  
12 Befolkningen 1 november 2014. 
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personer. De kommuner som har ett högt mottagande av anvisade 
personer i förhållande till folkmängden är förhållandevis små sett 
till befolkningsstorlek. Sorsele, med en befolkning på knappt 2 600 
personer och ett mottagande på 213 personer, är den kommun som 
tagit emot flest nyanlända efter anvisning i förhållande till sin 
storlek.  

4.3 Mottagandet av nyanlända är otillräckligt  

Bosättningsanvisningar till nyanlända i anläggningsboende under 
2014 

Vid utgången av 2013 bodde ca 6 000 personer som hade anmält 
behov av bosättningshjälp från Arbetsförmedlingen i 
anläggningsboende13. Under 2014 begärde ytterligare 14 000 
personer boende i anläggningsboende hjälp med bosättning. Under 
året fick 5 500 personer i gruppen en anvisning varav 1 300 tackade 
nej till anvisningen och ordnade boende på egen hand. Ytterligare 
7 500 avbröt sitt bosättningsärende och ordnade boende på egen 
hand. Vid utgången av 2014 väntade ca 7 000 personer i 
anläggningsboende på anvisning enligt Arbetsförmedlingens 
statistik.  

Bosättningsanvisning under 2014 till nyanlända som inte bor i 
anläggningsboende 

Utöver de som bodde i anläggningsboenden fanns 4 500 personer 
som bosatt sig på egen hand som hade begärt hjälp med 
bosättningsanvisning vid utgången av 2013. Under 2014 tillkom 
5 000 personer. Sedan 2014 är bosättningshjälp för personer som 
bosatt sig på egen hand behovsprövad och enbart ca 200 i denna 
grupp fick en anvisning under 2014.  

Under 2014 anvisade Migrationsverket kommunplats till 1 900 
kvotflyktingar och 80 nyanlända med särskilda behov och utan rätt 
till etableringsplan. Migrationsverket anvisade därutöver 7 060 
ensamkommande barn.  

                                                                                                                                                          
13 Avsnittet baseras på statistik från Arbetsförmedlingen. 
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Behovet av anvisningsbara platser under kommande år är större än 
tillgången 

Vid utgången av 2014 bodde ca 9 600 personer med 
uppehållstillstånd kvar i Migrationsverkets anläggningsboende i 
väntan på att tas emot för bosättning i en kommun.14 
Migrationsverket bedömer att antalet kommer att öka till 10 900 
personer vid utgången av år 2015 och till 13 600 personer vid 
utgången av år 2016. Utöver dem som finns kvar på 
anläggningsboendena vid årets slut beräknas 9 500 personer under 
2015 och 12 900 under 2016 lämna anläggningsboendena innan de 
anvisas en kommun. Denna grupp har behov av hjälp med 
bosättning men bosätter sig på egen hand i takt med att 
väntetiderna ökar. Antalet personer som kommer att anvisas från 
anläggningsboenden beräknas vara 8 200 under 2015 och 9 000 
under 2016. Antalet personer som beräknas anvisas är därmed långt 
under det antalet som är kvar i anläggningsboenden vid årets slut 
och det antal som väntat på kommunplacering men lämnat 
anläggningsboendet och ordnat boende på egen hand innan de fått 
en anvisning.  

När det frivilliga mottagandet inte motsvarar behovet uppstår 
ett underskott av anvisningsbara platser som leder till att personer 
blir kvar i anläggningsboenden i stället för att bli 
kommunmottagna. Det innebär att etableringsprocessen för dessa 
nyanlända fördröjs och försvåras. Underskottet medför dessutom 
att nyanlända ger upp och ordnar boende på egen hand, vilket ofta 
resulterar i att de flyttar till kommuner som redan har ett högt 
mottagande av nyanlända.  

                                                                                                                                                          
14 Anledningen till att antalet är fler än utgående bosättningsärenden hos 
Arbetsförmedlingen är bl.a. att det finns personer som fått uppehållstillstånd som ännu inte 
hunnit bli registrerade hos Arbetsförmedlingen. En annan förklaring är att ett 
bosättningsärende avslutas hos Arbetsförmedlingen när det är avklarat, d.v.s. när en person 
tackat ja eller nej. Därefter kan det ta viss tid innan den som tackat ja flyttar till kommunen 
och innan den som tackat nej flyttar ut från anläggningsboendet. Ytterligare ett antal 
personer har inte rätt till etableringsplan och kan då bo på anläggningsboende utan att finnas 
med i Arbetsförmedlingens statistik. 
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4.4 Erfarenheter från försök att öka mottagandet 

Åtgärder för att stimulera kommunernas mottagande 

Flera åtgärder har vidtagits de senaste åren i syfte att stimulera 
kommunerna att öka det frivilliga mottagandet av nyanlända till en 
nivå som motsvarar behovet. Olika typer av ekonomiska styrmedel 
har använts. Ett exempel är att starten av etableringstiden för 
personer på anläggningsboende numera påbörjas först efter att den 
nyanlände är kommunmottagen. Förändringen innebär att de 
nyanlända som tas emot i kommunerna ännu inte har påbörjat sin 
etableringstid och att de därmed har rätt till etableringsersättning 
under upp till två år. För kommunen innebär det att risken för att 
behöva betala ut ekonomiskt bistånd till en nyanländ som inte 
längre har rätt till etableringsersättning minskar. En annan 
ekonomisk stimulans är den prestationsbaserade ersättningen till 
kommunerna som trädde i kraft 2014.15 Samtidigt infördes en 
möjlighet för kommuner att få ersättning för hyreskostnader som 
uppstår i väntan på att en nyanländ flyttar in i en bostad. Under 
2014 anslogs även en förstärkning av de medel för att skapa 
beredskap och mottagningskapacitet samt för att utveckla 
samverkan, som länsstyrelserna fördelar till kommunerna.  

Nationella samordnare för kommunalt flyktingmottagande 

I januari 2014 utsåg regeringen två nationella samordnare för 
kommunalt flyktingmottagande, Gunnar Hedberg (M) och Lars 
Stjernkvist (S). Samordnarna skulle genom dialog och spridning av 
goda exempel motivera kommunföreträdare att öka 
flyktingmottagandet. Efter att ha besökt samtliga län och träffat 
ledande företrädare för ungefär 250 kommuner var samordnarnas 
övergripande slutsats att ett jämnare ansvarstagande för 
flyktingmottagandet, mellan län och mellan kommuner inom län, 
skulle möjliggöra både ett större och bättre mottagande. I sin 
slutrapport föreslog samordnarna ett antal åtgärder för att nå ett 

                                                                                                                                                          
15 Ersättningen beskrivs i avsnitt 3.3 
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jämnare mottagande, bl.a. en lagstiftad skyldighet för kommunerna 
att ha beredskap för mottagande av nyanlända. 16  

Erfarenheter från den utvidgade möjligheten att anvisa 
ensamkommande barn 

Sedan den utvidgade möjligheten till anvisning av mottagandet av 
ensamkommande barn infördes den 1 januari 2014 sker 
mottagandet utan de väntetider som uppstod tidigare. Många 
kommuner och länsstyrelser vittnar om positiva erfarenheter av 
lagändringen eftersom de allra flesta kommunerna nu delar på 
ansvaret.17 Mottagandet grundas på överenskommelser i första 
hand vilket leder till bra planeringsförutsättningar för kommunerna 
och lagändringen har lett till att antalet överenskomna platser ökat.  

En stor del av mottagandet av ensamkommande barn sker via 
anvisning till en kommun där det finns en person som barnet har 
någon form av anknytning till. Den kritik som har framförts om 
tillämpningen av lagstiftningen har främst berört anvisning utifrån 
anknytning. Kommuner är kritiska till att anvisning på grund av 
anknytning görs utan att beakta huruvida boendet kan ordnas hos 
den person barnet har anknytning till. En annan kritik är att 
kommuners mottagande p.g.a. anknytning inte räknas av under 
innevarande år vid fördelning av ensamkommande barn enligt 
övriga kriterier.  

4.5 Ett gemensamt ansvar för flyktingmottagandet 

Bedömning: För att förbättra etableringen i samhället bör 
bosättning av nyanlända flyktingar och andra skyddsbehövande 
samt deras anhöriga ske snabbare och fördelningen mellan 
kommunerna vara mer proportionerlig i förhållande till 
arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek och annat 
mottagande. För att uppnå detta bör alla kommuner vara med 
och ta ansvar för mottagandet.  

                                                                                                                                                          
16 Samordnarna överlämnade en slutrapport till regeringen i november 2014 (A2104/232/IU) 
17 En kommun saknar ännu överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn.   
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Skälen för bedömningen: Enligt Migrationsverkets prognoser 
kommer ett stort antal personer att söka asyl i Sverige under de 
kommande åren. Givet läget i de ursprungsländer de asylsökande 
förväntas komma ifrån beräknas ett stort antal personer beviljas 
uppehållstillstånd och kommer därmed att vara i behov av 
bosättning i en kommun. Nuvarande mottagande av nyanlända som 
inte bosätter sig på egen hand bygger på att kommuner frivilligt 
erbjuder sig att ta emot nyanlända och vidtar åtgärder som 
möjliggör ett mottagande. Kommuner som i sin planering av 
bostadsförsörjning inte i tillräcklig utsträckning har beaktat 
ansvaret för etablering och bosättning av nyanlända kan därmed 
hävda att de inte har möjlighet att ta emot nyanlända.  

Trots flera förändringar som syftat till att stimulera 
kommunerna att frivilligt ta emot fler nyanlända beräknas antalet 
anvisningsbara platser bli långt ifrån tillräckligt under de 
kommande åren. När det frivilliga mottagandet är lägre än behovet 
uppstår långa väntetider i anläggningsboenden som fördröjer den 
nyanländes etablering på arbetsmarknaden och i samhället.  

Väntetiden leder också till att fler nyanlända ger upp och ordnar 
sitt boende själva, vilket ofta resulterar i att de flyttar till 
kommuner som redan har ett högt mottagande av nyanlända. 
Väntetiden leder därför till att den ojämna fördelningen av 
mottagandet i landets kommuner förstärks. En konsekvens av det 
befintliga systemet är därmed att mottagandet huvudsakligen sker i 
kommuner där de nyanländas landsmän bor, och inte nödvändigtvis 
i kommuner med bäst förutsättningarna för utbildning eller 
etablering på arbetsmarknaden.  

Nuvarande regler kan varken säkerställa att kommunerna tar 
emot nyanlända i den omfattning det behövs i dag eller att de har 
en beredskap för att möjliggöra ett mottagande på längre sikt. 
Systemet för mottagande av nyanlända behöver förändras så att det 
främjar en effektiv etableringsprocess för nyanlända. För att uppnå 
det måste väntetiderna i anläggningsboenden minska. Detta 
förutsätter att alla kommuner är med och bidrar till att nyanlända 
ska kunna etablera sig så snabbt som möjligt i Sverige.  
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5 Överväganden och förslag 

5.1 En ny lag som leder till att alla kommuner tar 
ansvar 

Förslag: En ny lag om mottagande av vissa nyanlända 
invandrare för bosättning ska införas.  

 
Skälen för förslaget: Enligt förordningen (2010:408) om 
mottagande för bosättning av vissa invandrare 
(bosättningsförordningen) får Arbetsförmedlingen och 
Migrationsverket anvisa vissa nyanlända invandrare plats för 
bosättning i en kommun. En anvisning får dock göras endast till en 
kommun som har träffat en överenskommelse om mottagande och 
som godtar anvisningen i det enskilda fallet. Många kommuner 
avböjer anvisningar för att det inte finns tillgängliga bostäder i 
kommunen. För att uppnå ett mottagande som motsvarar behovet 
och är proportionerligt fördelat i förhållande till kommunernas 
arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek och annat 
mottagande bör en kommun kunna anvisas att ta emot nyanlända 
oavsett om kommunen har en överenskommelse om mottagande 
eller inte. En sådan ordning berör den kommunala självstyrelsen 
och måste därför regleras i lag. Med hänsyn till att målgruppen bör 
omfatta nyanlända flyktingar och andra skyddsbehövande som har 
beviljats uppehållstillstånd passar frågan ur ett systematiskt 
perspektiv inte särskilt väl in i någon befintlig lag. Det bör därför 
införas en ny lag som reglerar mottagande av vissa nyanlända 
invandrare för bosättning.  

En inskränkning av den kommunala självstyrelsen bör enligt 14 
kap. 3 § regeringsformen inte gå utöver vad som är nödvändigt med 
hänsyn till de ändamål som har föranlett den. I avsnitt 5.6 redovisas 
övervägandena i detta avseende.  
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5.2 Lagens målgrupp 

Förslag: Lagen ska omfatta en nyanländ som har beviljats 
uppehållstillstånd 

1. enligt 5 kap. 1, 2, 4 eller 6 § utlänningslagen,  
2. med stöd av bestämmelserna i 21 och 22 kap. 

utlänningslagen, 
3. med stöd av bestämmelserna i 12 kap. 18 § 

utlänningslagen, eller 
4. på grund av anknytning till en nyanländ som avses i 1–3. 
Lagen ska inte gälla barn under 18 år som vid ankomsten till 

Sverige är skilda från båda sina föräldrar eller från någon annan 
vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, eller 
som efter ankomsten står utan sådan ställföreträdare. 

 
Skälen för förslaget: Målgruppen för den föreslagna lagen bör 
omfatta samma målgrupp som gäller för lagen (2010:197) om 
etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare med den 
skillnaden att någon begränsning till viss ålder inte bör göras 
eftersom alla åldersgrupper har lika stort behov av 
bosättningshjälp. Även nyanlända som är över 65 år bör därför 
omfattas av den föreslagna lagen. Även nyanlända som har nedsatt 
prestationsförmåga och därför inte får del av etableringsinsatser 
bör av samma skäl omfattas.  

Nyanlända under 18 år som saknar föräldrar eller annan 
ställföreträdare anvisas med stöd av lag (1994:137) om mottagande 
av asylsökande m.fl. och bör därför inte ingå i målgruppen för den 
nu föreslagna lagen. 

5.3 Anvisning 

Förslag: En kommun ska vara skyldig att efter anvisning ta 
emot en nyanländ för bosättning i kommunen. En anvisning ska 
innebära att kommunen ska anses vara bosättningskommun för 
den nyanlände enligt 2 a kap. 3 § socialtjänstlagen.  

Regeringen bemyndigas att bestämma vilken eller vilka 
myndigheter som i enskilda fall får besluta om anvisning.  

Page 197 of 284



Ds         

43 

Vid fördelning av anvisningar mellan kommuner ska hänsyn 
tas till kommunens arbetsmarknadsförutsättningar, 
befolkningsstorlek och det sammantagna mottagandet av 
nyanlända. Hänsyn ska också tas till att nyanlända som är 
registrerade och vistas vid Migrationsverkets 
anläggningsboenden eller har beviljats uppehållstillstånd enligt  
5 kap. 2 § utlänningslagen ska prioriteras.  

 
Skälen för förslaget: Till skillnad från en anvisning av ett 
ensamkommande barn medför en anvisning av övriga nyanlända 
enligt nuvarande bestämmelser ingen skyldighet för kommunen att 
ta emot den som anvisas. Nuvarande regler i kombination med att 
antalet nyanlända som beviljats uppehållstillstånd ökar leder till att 
väntetiderna i anläggningsboenden blir allt längre. För att 
målsättningen att etableringen av nyanlända ska ske snabbare än i 
dag ska nås måste väntetiderna i anläggningsboenden kortas 
väsentligt. En kommun som anvisas en nyanländ bör därför vara 
skyldig att ta emot honom eller henne för bosättning. Det bör inte 
vara möjligt för kommuner att avvisa en anvisning. Genom en 
skyldighet för kommunen att acceptera en anvisning kommer 
förutsättningarna för en snabb etablering förbättras avsevärt. 
Förändringen kommer att bidra till ett mottagande som är mer 
proportionerligt i förhållande till kommunens 
arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek och annat 
mottagande. Det innebär att resurserna i landets alla kommuner 
kommer att användas för att främja nyanländas etablering på ett 
bättre sätt än i dag.  

En anvisning av ensamkommande barn enligt gällande 
bestämmelser innebär att barnet ska anses vistas i den anvisade 
kommunen. Eftersom anvisning enligt detta förslag kommer att 
avse nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd bör i stället 
kommunen anses vara bosättningskommun. På så sätt blir det 
tydligt att den anvisade kommunen ansvarar för skola, barnomsorg 
och annan service den nyanlände har behov av. Det blir också 
tydligt att den nyanlände bör tas emot i den anvisade kommunen i 
syfte att bosätta sig där. Ansvaret för kommunen bör således 
inträda redan vid tidpunkten för anvisningen.  
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Eftersom den föreslagna lagen syftar till att bidra till en 
snabbare etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet genom 
ett gemensamt ansvar och en mer proportionerlig fördelning av 
mottagandet bör det inte vara möjligt för kommunen att fullgöra 
sin skyldighet genom att erbjuda en nyanländ som anvisats till 
kommunen boende i en annan kommun. En sådan möjlighet skulle 
kunna motverka den föreslagna lagens positiva effekt på de 
nyanländas etableringsförutsättningar. En sådan ordning skulle 
dessutom kunna leda till att en nyanländ tackar ja till en anvisning 
till en kommun men i praktiken erbjuds boende i en helt annan 
kommun. Det skulle skapa en osäkerhet för den nyanlände som 
inte är godtagbar.  

Den möjlighet som den enskilde har att själv välja bostadsort 
såväl innan som efter beviljat uppehållstillstånd bör inte påverkas av 
möjligheten till anvisning. För den enskilde kan förutsättningarna 
för en god etablering uppstå i en annan kommun än den kommun 
som anvisats att ta emot den nyanlände. Att begränsa möjligheten 
att bosätta sig på egen hand riskerar att begränsa dessa nyanländas 
förutsättningar för etablering i arbets- och samhällslivet. Den som 
omfattas av den nu föreslagna lagen bör därför även 
fortsättningsvis kunna tacka nej till en anvisning och ordna boende 
på egen hand.  

Vilken eller vilka myndigheter som ska ansvara för anvisningar 
bör regleras i förordning. En utgångspunkt bör vara att den 
nuvarande fördelningen av ansvaret för anvisning inte bör 
förändras när den nya lagen om mottagande för bosättning av vissa 
nyanlända invandrare införs. Det innebär att Arbetsförmedlingen 
liksom i dag bör anvisa personer som ingår i den föreslagna lagens 
målgrupp och omfattas av etableringslagen med undantag för 
vidarebosatta s.k. kvotflyktingar. Migrationsverket bör liksom i dag 
ansvara för att anvisa kvotflyktingar, ensamkommande barn och 
personer vars prestationsförmåga är så låg att de inte omfattas av 
etableringsuppdraget. Regeringen har aviserat en översyn av 
mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända som bl.a. 
ska leda till förslag som ger ett långsiktigt hållbart och flexibelt 
system för mottagande av nyanlända. Som ett resultat av översynen 
kan ansvaret för bosättning av nyanlända komma att förändras i 
framtiden.  
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För att förutsättningarna för etableringen ska bli så bra som 
möjligt bör hänsyn tas kommunens arbetsmarknadsförutsättningar, 
befolkningsstorlek och det sammantagna mottagandet när 
fördelning av anvisningarna görs. För att säkerställa att processen 
för bosättning och mottagande av nyanlända enligt den föreslagna 
lagen fungerar ändamålsenligt bör en prioritering inom målgruppen 
också kunna göras. Anvisningar av nyanlända med 
uppehållstillstånd som är registrerade och vistas vid 
Migrationsverkets anläggningsboenden samt kvotflyktingar bör 
prioriteras. Nyanlända som bosatt sig på egen hand bedöms ha 
bättre förutsättningar för att etablera sig på arbetsmarknaden och i 
samhället. Det motiverar att anvisningar till denna grupp bör 
komma i fråga först när det finns förutsättningar för kommunerna 
att ta emot fler nyanlända som anvisas. 

5.4 Sanktioner mot kommunerna bedöms inte 
nödvändiga 

Bedömning: Sanktioner bör inte införas i lagen om mottagande 
för bosättning av vissa nyanlända invandrare. 

 
Skälen för bedömningen: Lagen föreslås innebära att kommuner 
ska vara skyldiga att ta emot nyanlända för bosättning inom 
kommunen oavsett om kommunen har en överenskommelse om 
detta eller inte. En fråga som bör övervägas i sammanhanget är om 
det finns behov av sanktioner för den kommun som av någon 
anledning inte lever upp till denna skyldighet. 

Det förslag som nu lämnas har stora likheter med anvisning av 
ensamkommande barn enligt lagen (1994:137) om mottagande av 
asylsökande m.fl. I det lagstiftningsärendet ansåg regeringen att det 
inte fanns något som tydde på att det skulle finnas ett behov av 
sanktioner. Vidare anförde regeringen att den reglering som 
föreslogs inte borde utformas på ett sätt som går utöver vad som är 
nödvändigt med hänsyn till syftet med lagstiftningen (prop. 
2012/13:162 s. 20). 

Ett syfte med den föreslagna lagen är att mottagandet av 
nyanlända ska ske snabbare än vad som är fallet i dag. Det skulle 
därför kunna anses finnas ett behov av sanktioner för den kommun 
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som inte tillräckligt snabbt uppfyller sin skyldighet. Under den 
dialog som fördes under 2014 mellan regeringens samordnare för 
flyktingmottagande och kommunerna har det emellertid 
framkommit att många kommuner anser att ett gemensamt ansvar 
för mottagandet är nödvändigt för att etableringen av nyanlända 
ska fungera på bästa sätt. Med hänsyn till detta och i övrigt finns 
det för närvarande inget som tyder på att mottagande efter 
anvisning inte kommer att ske i kommunerna på det sätt som 
föreslås. Det kan heller inte anses nödvändigt med hänsyn till 
syftet med lagen att i nuläget föreslå sanktioner. I det fall den 
föreslagna lagen inte får avsedd effekt bör sanktioner övervägas.  

5.5 Beslut om anvisning ska inte kunna överklagas 

Förslag: Beslut enligt denna lag ska inte kunna överklagas. 

 
Skälen för förslaget: Flyktingmottagandet är ett gemensamt 
ansvar för samhället. Den lag som nu föreslås har till syfte att 
främja etableringen av nyanlända invandrare. För att nå detta syfte 
krävs att bosättningsprocessen snabbas på och att mottagandet av 
nyanlända fördelas mer proportionerligt mellan kommunerna.  

En förutsättning för ett snabbt mottagande är att såväl 
kommunen som den nyanlände kan förlita sig på att 
myndigheternas anvisning gäller. En möjlighet för kommunen att 
överklaga ett beslut om anvisning skulle kunna leda till att 
kommunmottagandet fördröjs orimligt länge, vilket skulle vara till 
stor nackdel för den enskilde eftersom hela etableringsprocessen 
fördröjs. Om ett beslut att en viss kommun ska ta emot en 
nyanländ skulle vara överklagbart riskerar den nyanlände att bli 
kvar vid anläggningsboendet under lång tid tills beslutet vinner laga 
kraft alternativt tvingas flytta om ett överklagande bifalls. Systemet 
för fördelning av mottagandet (se avsnitt 5.7) innebär att 
kommunen kommer att känna till antalet personer som kommer 
att behöva tas emot i kommunen under det kommande året. På så 
sätt kan kommunen planera och skapa förutsättningar för sitt 
mottagande. Av dessa skäl bör ett beslut om anvisning inte kunna 
överklagas av kommunen. 
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Den föreslagna lagen bör inte medföra någon skyldighet för den 
nyanlände att flytta till den kommun som anvisats. Detta innebär 
att den nyanlände inte heller bör kunna överklaga ett beslut om 
anvisning.  

5.6 Den kommunala självstyrelsen och 
proportionalitetsprincipen 

Bedömning: Förslaget innebär en inskränkning av den 
kommunala självstyrelsen. Inskränkningen bedöms inte gå 
utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål som 
föranlett den och är därmed godtagbar vid beaktande av 
proportionalitetsprincipen enligt 14 kap. 3 § regeringsformen. 

 

Skälen för bedömningen: Proportionalitetsprincipen i 14 kap. 3 § 
regeringsformen innebär att en inskränkning i den kommunala 
självstyrelsen inte bör gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn 
till de ändamål som har föranlett den. Vid 
proportionalitetsbedömningen ska dels en analys göras av de 
konsekvenser förslaget får för den kommunala självstyrelsen, dels 
ska en avvägning göras mellan de kommunala 
självstyrelseintressena och de nationella intressena som den 
föreslagna lagstiftningen ska tillgodose. 

Det förslag som nu lämnas innebär inte att ansvarsfördelningen 
mellan staten och kommunerna förändras. Däremot kommer 
förslaget medföra att mottagandet omfördelas mellan 
kommunerna. Av de nyanlända som blivit kommunmottagna under 
senare år (se avsnitt 4.2) har 70 procent av de kommunmottagna 
bosatt sig på egen hand. Mottagandet av nyanlända som bosätter 
sig i kommunen på egen hand kan kommunen inte styra över.  

Den föreslagna lagen innebär en skyldighet för kommuner att ta 
emot nyanlända som anvisas. Anvisning för mottagande av 
nyanlända sker i dag men bara till kommuner som tecknat 
överenskommelse om mottagande och som vid anvisningstillfället 
godtar anvisningen. Förslaget innebär att den eller de myndigheter 
som regeringen bestämmer kan anvisa nyanlända till en kommun 
oberoende av om den har träffat en överenskommelse. Det medför 
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att kommunernas handlingsutrymme påverkas på så sätt att det 
kommunala självstyret inskränks. 

För kommuner som redan har överenskommelser om 
mottagande och som frivilligt tar emot nyanlända i relativt hög 
omfattning innebär förslaget i praktiken inte någon större 
förändring. Kommuner som har ett högt mottagande av nyanlända 
som bosätter sig på egen hand har i praktiken tagit emot ett stort 
antal nyanlända oavsett omfattningen på kommunens 
överenskommelse. För dessa kommuner kommer förslaget inte 
leda till ett högre mottagande. Intentionen är att kommuner som i 
dag tar emot få nyanlända ska kunna ges ett större ansvar för 
mottagandet. I kommuner som har överenskommelser men ändå 
tar emot förhållandevis få nyanlända som anvisas till kommunen 
eller kommuner som inte alls tar emot nyanlända som anvisas till 
kommunerna kommer förändringen därför att bli större.  

Länsstyrelserna har allt sedan etableringsreformen trädde i kraft 
gjort stora ansträngningar för att förmå alla kommuner att ta emot 
nyanlända. Regeringens nationella samordnare (se avsnitt 4.4) har 
också haft i uppgift att genom bl.a. dialog med kommunerna främja 
mottagandet av nyanlända. I januari 2014 införde regeringen ett 
prestationsbaserat ersättningssystem för kommunerna i syfte att 
stimulera mottagandet. Dessa och andra åtgärder har emellertid 
inte varit tillräckliga för att tillgodose behovet av mottagande i 
kommunerna. Förslaget möjliggör ett snabbare 
kommunmottagande och en utjämning av mottagandet mellan 
kommunerna. En avvägning mellan det starka allmänna intresset av 
att förbättra förutsättningarna för nyanlända att snabbt etablera sig 
på arbetsmarknaden i syfte att bli självförsörjande och vikten av att 
den kommunala självstyrelsen inte inskränks ytterligare leder i 
detta fall till slutsatsen att det allmänna intresset väger över. 
Inskränkningen av den kommunala självstyrelsen bedöms därmed 
inte gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål 
som föranlett den. Den skyldighet som den föreslagna lagen 
innebär bedöms alltså som godtagbar även vid beaktande av 
proportionalitetsprincipen i 14 kap. 3 § regeringsformen. 
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5.7 Fördelning av mottagandet 

5.7.1 Lagen kompletterar systemet med frivilliga 
överenskommelser 

 

Förslag: Regeringen eller den myndighet som regeringen 
bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om anvisning 
enligt lagen. 

Bedömning: Det nu gällande systemet med länstal och 
frivilliga överenskommelser bör behållas när den nya lagen om 
mottagande för bosättning av vissa nyanlända invandrare införs.  

 
Skälen för förslaget och bedömningen: Närmare föreskrifter om 
anvisning bör regleras i förordning eller myndighetsföreskrifter. 

Den nuvarande ordningen som gäller för beräkning av länstal 
och frivilliga överenskommelser enligt bosättningsförordningen 
bör gälla även i fortsättningen. Det finns både vilja och kapacitet i 
majoriteten av landets kommuner att ta ansvar för mottagandet av 
nyanlända. De frivilliga överenskommelserna bedöms bidra till att 
skapa goda planeringsförutsättningar för kommunerna. 
Kommunernas handlingsutrymme och möjligheter att anpassa sin 
verksamhet efter lokala förutsättningar säkerställs och uppmuntras. 
Detsamma gäller möjligheterna till regionalt samarbete eller 
samarbete mellan enskilda kommuner.  

Bristerna i det nuvarande systemet med frivilliga 
överenskommelser om mottagande är främst att det inte 
säkerställer ett mottagande som motsvarar behovet. Det befintliga 
systemet med överenskommelser och frivilligt mottagande har 
bortsett från det, stora förtjänster och bör därför kvarstå även vid 
införande av den föreslagna lagen om mottagande för bosättning av 
vissa nyanlända invandrare.  

5.7.2 Fördelning genom länstal och kommuntal 

Bedömning: När länstalet fastställs bör även kommuntal som 
anger fördelning av mottagningsbehovet på kommunnivå 
fastställas.  
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När läns- och kommuntal fastställs bör 
arbetsmarknadssituation och folkmängd beaktas. Även annat 
mottagande bör beaktas. 

Läns- och kommuntal bör fastställas i förväg för ett år i taget. 
Vid stora förändringar av mottagningsbehovet bör läns- och 
kommuntalen kunna revideras under innevarande år.  

 
Skälen för bedömningen: När den föreslagna lagen om 
mottagande för bosättning av vissa nyanlända invandrare införs bör 
Arbetsförmedlingen även fortsättningsvis, efter samråd med 
länsstyrelserna och Migrationsverket, fastställa en fördelning av 
mottagandebehovet i varje län (länstal). I det nuvarande systemet 
baseras kommuntalen på de frivilliga överenskommelserna. I det 
system som bör gälla när den föreslagna lagen införs bör det i 
stället fastställas en fördelning på kommunnivå (kommuntal) som 
inte baseras på överenskommelser. Detta bedöms vara en 
förutsättning för att den föreslagna lagen ska leda till en tillräcklig 
mottagningskapacitet och därmed bidra till snabbare etablering.  

Kommuntalen bör, på samma sätt som länstalen, fastställas av 
Arbetsförmedlingen efter samråd med länsstyrelserna och 
Migrationsverket. Kommuntalen bör sedan ligga till grund för 
dialoger som syftar till att kommuntalen fylls med överenskomna 
platser i så stor utsträckning som möjligt (se vidare under avsnitt 
5.7.4).  

För att de nyanländas förutsättningar för att etablera sig på 
arbetsmarknaden och i samhället ska bli så bra som möjligt bör 
arbetsmarknadssituation och folkmängd beaktas när läns- och 
kommuntalen fastställs. För att den föreslagna lagen ska bidra till 
ett mer proportionerligt fördelat mottagande bör dessutom annat 
mottagande i kommunen beaktas när läns- och kommuntalen 
fastställs.  

Förslaget bör ge kommunerna de planeringsförutsättningar som 
behövs för att de ska kunna tillhandahålla de bostäder som behövs 
för att ta emot det antal nyanlända som motsvarar kommuntalen. 
Läns- och kommuntal bör därför fastställas i förväg för ett år i 
taget.  

Läns- och kommuntal som varierar under året skulle försvårara 
planeringsarbetet i kommunerna. Migrationsverkets prognos som 
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ligger till grund för läns- och kommuntalen och revideras vid flera 
tillfällen under ett år. När mottagandet inte motsvarar behovet 
ökar väntetiderna i anläggningsboenden och fler personer blir kvar i 
boendena vid utgången av året utan att kunna påbörja sin 
etablering. En viss utgående balans kommer att kunna accepteras 
även i det nya systemet. Läns- och kommuntalen bör därför enbart 
revideras under innevarande år om prognosen för 
mottagningsbehovet förändras betydligt.  

5.7.3 Prioritering av anvisningar  

Bedömning: Vid fastställande av läns- och kommuntal bör den 
närmare prioriteringen av anvisningar bestämmas. 
Utgångspunkten bör vara möjligheten att åstadkomma en 
effektiv och ändamålsenlig bosättningsprocess. 

 
Skälen för bedömningen: Kommunernas möjligheter att bygga 
upp den mottagandekapacitet som krävs kommer att ske successivt. 
Berörda myndigheter bör därför ha möjlighet att bestämma den 
närmare prioriteringen av anvisningar enligt den föreslagna lagen.  

Prioriteringen bör tydliggöra hur många nyanlända, utöver dem 
med uppehållstillstånd som är registrerade och vistas vid 
Migrationsverkets anläggningsboenden samt kvotflyktingar, som 
kommunerna kommer att anvisas att ta emot under nästkommande 
år. De fastställda läns- och kommuntalen bör bestå under hela året. 
I praktiken bör det innebära att det på förhand anges hur stor del 
av kommuntalet som avser anvisningar av den prioriterade gruppen 
och hur stor del som avser anvisningar av nyanlända som bosatt sig 
på egen hand. Vid förändringar som är så stora att kommuntalen 
revideras under innevarande år bör även fördelningen mellan 
grupperna kunna förändras. I normalfallet bör dock antalet 
nyanlända i de båda grupperna, i likhet med läns- och 
kommuntalen, ligga fast för ett år i taget.  

Nuvarande regler som gäller för anvisning av nyanlända som 
ordnat boende på egen hand regleras i förordning och bör upphävas 
när den föreslagna lagen införs. Eftersom få i gruppen har fått 
bosättningsanvisningar enligt nuvarande bestämmelser innebär 
förslaget enbart en marginell förändring. När 
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mottagningskapaciteten i landets kommuner har byggts upp och 
nyanlända som bosatt sig på egen hand kan anvisas med stöd av den 
föreslagna lagen kommer det att medföra ökade möjligheter till 
bättre boende även för denna grupp.  

 

5.7.4 Överenskommelser om mottagande av nyanlända 

Bedömning: Länsstyrelsen bör träffa överenskommelser med 
kommuner inom länet om anvisningsbara platser för bosättning 
av nyanlända som avses i lagen om mottagande för bosättning av 
vissa nyanlända invandrare. 

Kommuntal bör efter överenskommelser mellan kommuner 
kunna omfördelas mellan kommuner inom länet. Om de 
överenskomna platserna inte motsvarar länstalet bör de 
kommuner vars mottagande inte motsvarar kommuntalet kunna 
få anvisningar till dess att kommuntalet nås. 

 
Skälen för bedömningen: För att skapa bästa möjliga 
förutsägbarhet för kommunerna bör anvisningar enligt den 
föreslagna lagen om mottagande för bosättning av vissa nyanlända 
invandrare så långt som möjligt utgå från frivilliga 
överenskommelser.  

Kommuntalen bör ange det antal nyanlända som respektive 
kommun bör ta emot under ett år. Kommuntalen bör ligga till 
grund för länsstyrelsernas dialog med kommunerna. Dialogen 
syftar till att kommunerna ska teckna överenskommelser om att 
tillhandahålla anvisningsbara platser.  

Genom att läns- och kommuntal tas fram av 
Arbetsförmedlingen i samverkan med Migrationsverket och 
länsstyrelserna kan myndigheternas samlade kunskaper tillvaratas. 
Det skapas utrymme för att få samsyn kring hur olika variabler som 
används för fördelningen ska beaktas. Ett viktigt syfte är att 
minimera de anvisningar som görs utanför överenskommelserna. 
Bedömningen är att förutsättningarna för det skapas om 
fördelningen tas fram i en process som ger flexibilitet i och 
legitimitet för det underlag som länsstyrelsen kommer att använda 
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för att få till stånd frivilliga överenskommelser med de enskilda 
kommunerna.  

Kommuntalen bör kunna omfördelas mellan kommuner i ett län 
efter överenskommelser mellan kommunerna. Om en kommun 
t.ex. samråder med en annan kommun om att ha ett högre 
mottagande än sitt kommuntal och därmed möjliggör för en annan 
kommun att ha ett mottagande som är lägre än sitt kommuntal bör 
det vara möjligt. Möjligheten till omförhandling kommunerna 
emellan kan leda till att fördelningen påverkas av andra faktorer än 
de som Arbetsförmedlingen, i samråd med Migrationsverket och 
länsstyrelserna har beaktat vid fastställandet av kommuntalen. 

Om de överenskomna platserna inte motsvarar kommuntalen 
kan de kommuner vars mottagande inte motsvarar kommuntalet få 
anvisningar tills dess att kommuntalet nås. I det fall det skett 
omfördelningar mellan kommuner bör anvisning kunna ske upp till 
det kommuntal som gäller efter omfördelning.  

5.7.5 Vissa ersättningar till kommunerna 

Bedömning: Migrationsverket bör, till en kommun som har 
anmält en anvisningsbar plats inom en överenskommelse, lämna 
ersättning för kommunens hyreskostnader till dess att en 
nyanländ som omfattas av den föreslagna lagen flyttar in.  

Anvisningsersättningen inom den prestationsbaserade 
ersättningen bör omfatta nyanlända som anvisas med stöd av 
den föreslagna lagen.  

 
Skälen för bedömningen: Enligt den lag som föreslås i denna 
promemoria bör en kommun kunna anvisas att ta emot ett visst 
antal nyanlända personer varje år. För att fullgöra denna skyldighet 
behöver kommunen tillgängliggöra bostäder som nyanlända kan 
erbjudas. Staten bör finansiera de hyreskostnader kommunen har 
från det att kommunen anmäler en anvisningsbar plats inom en 
överenskommelse tills dess att en nyanländ flyttar in. Enligt 
nuvarande regler ersätts kommunerna för tomhyror med högst 
12 000 kronor per bostad och i mån av tillgång på medel. För att 
staten ska ersätta kommunerna för dessa kostnader fullt ut bör 
dessa begränsningar tas bort när den nya lagen införs.  
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Enligt nuvarande regler får en kommun som tar emot en person 
som anvisas från anläggningsboende eller tas emot som 
kvotflykting, utöver övriga ersättningar, 15 000 kronor per 
mottagen person. Detta motsvarar den grupp som bör prioriteras i 
den föreslagna lagen om mottagande för bosättning av vissa 
nyanlända. Eftersom den föreslagna lagens målgrupp även 
inkluderar nyanlända som bosatt sig på egen hand, som kommer att 
anvisas när förutsättningar finns, bör anvisningsersättningen 
omformuleras så att den ges till kommuner som tar emot 
nyanlända med stöd av den föreslagna lagen oavsett vilken del av 
målgruppen de tillhör. 

5.8 Kommunersättningarna bör ses över 

Bedömning: Alla kommuner ska vara med och bidra för att 
nyanlända ska kunna etablera sig så snabbt som möjligt. En 
översyn av kommunersättningarna eller andra typer av 
statsbidrag som ökar kommunernas förutsättningar för att 
erbjuda bra etablering av nyanlända bör göras i syfte att förslag 
ska kunna presenteras i budgetpropositionen för 2016. 

 
Skälen för bedömningen: Kommunersättningar för 
flyktingmottagande regleras i förordningen (2010:1122) om statlig 
ersättning för insatser för vissa utlänningar. Den ersättning 
kommunen i huvudsak får är en schablonersättning på för 
närvarande 83 100 kronor per person som ännu inte fyllt 65 år. 
Ersättningen syftar till att täcka kommunens kostnader för 
mottagande.  

Förändringar av kommunersättningarna eller övriga statsbidrag 
som behövs för att kommunerna ska kunna erbjuda ett bra 
mottagande när den föreslagna lagen införs bör hanteras i 
budgetpropositionen för 2016. 
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6 Ikraftträdande  

Förslag: Lagen ska träda i kraft den 1 juli 2016. 

 
Skälen för förslaget: Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 
2016. Några särskilda övergångsbestämmelser bedöms inte vara 
nödvändiga.  
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7 Konsekvenser  

7.1 Ekonomiska konsekvenser för staten 

I denna promemoria går det inte att redovisa antalet personer som 
kommer att anvisas med stöd av den föreslagna lagen om 
mottagande för bosättning av vissa nyanlända invandrare. Antalet 
är beroende både av antalet nyanlända och av de antaganden som 
myndigheterna kommer att göra när läns- och kommuntalen 
fastställs. I detta avsnitt redovisas uppgifter om antalet under 2016-
2018 givet ett antal antaganden samt Migrationsverkets och 
Arbetsförmedlingens prognoser från april 2015.  

Under denna tidsperiod är bedömningen att enbart den 
prioriterade gruppen, d.v.s. nyanlända som vistas vid 
anläggningsboende samt kvotflyktingar kommer att anvisas. De 
uppgifter som använts och de antaganden som har gjorts 
presenteras i tabellen nedan.  

 

2016, 
halvårs-
effekt 2017 2018 

Nyanlända med PUT i anläggningsboende 
vid årets slut 6 800 10 900 3 400 

Antal som avbryter under året enligt aktuell 
prognos 6 450 15 700 9 200 

Antal som skulle ha anvisas med nuvarande 
regler 4 500 9 000 9 000 

Summa 17 750 35 600 21 600 

Avbryter innan de får en anvisning  -3 550 -7 120 -4 320 

Tackar nej till anvisning -888 -1 780 -1 080 
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Kvar vid årets slut -2 663 -5 340 -3 240 

kvotflyktingar 950 1 900 1 900 

Summa 11 600 23 260 14 860 

 
De antaganden som gjorts är att 20 procent kommer att avbryta 
innan de får en anvisning, att 5 procent kommer att tacka nej till 
den anvisning de får och att antalet nyanlända som inte hunnit 
anvisas under året blir 15 procent. Givet dessa antaganden och den 
aktuella prognosen skulle antalet som anvisas med stöd av den 
föreslagna lagen vara 11 600 under andra halvåret 2016 och 23 260 
under 2017 och 14 860 under 2018.  

Under 2014 var den summerade målgruppen beräknad på detta 
sätt 22 610 personer varav 9 600 var kvar i anläggningsboende vid 
årets slut, 7 510 hade avbrutit och bosatt sig på egen hand innan de 
fått en anvisning, 5 500 bosätts efter anvisning och 1 300 tackade 
nej till en anvisning. Det innebär att 33 procent avbröt, 6 procent 
tackade nej och 42 procent var kvar i anläggningsboende vid 
utgången av året. Eftersom den nya lagen kommer att leda till att 
väntetiderna minskar avsevärt är bedömningen att andelen som 
avbryter bosättningsärendet och ordnar boende på egen hand 
kommer att minska.  

De ekonomiska konsekvenserna för staten består i de ökade 
kostnader som förslaget beräknas medföra för tomhyror och 
ersättning vid mottagande efter anvisning. Kostnader för tomhyror 
har beräknats utifrån antagandena att 2,1 personer bor i varje 
hushåll och att kommunerna kommer att söka ersättning för två 
månadshyror för 25 procent av dem som anvisas. Den 
genomsnittliga hyreskostnaden antas vara snitthyran i riket 2013 
som var 5 479 kronor per månad. Hyran har sedan räknats fram 
med KPI. Givet antagandet om antalet personer som kommer att 
anvisas kan de ökade kostnaderna för tomhyrorna uppskattas till 16 
miljoner kronor 2016 och 2017 och 21 miljoner kronor 2018.  

Utöver detta tillkommer kostnader till följd av att fler personer 
anvisas när den nya lagen införs. Kommunerna får 
anvisningsersättning på 15 000 kronor för alla som anvisas. 
Kostnadsökningen har beräknats på en volymökning där de som 
enligt Migrationsverkets prognos beräknas få en anvisning genom 
det frivilliga mottagandet räknas av från den grupp som beräknas få 
en anvisning när den nya lagen införs. Utöver det har det beaktats 
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att den prestationsbaserade ersättningen till kommuner som har ett 
högt mottagande kommer att minska något när fler anvisas till 
andra kommuner. Sammantaget uppskattas kostnadsökningen till 
71 miljoner kronor 2016, 143 miljoner kronor 2017 och 59 miljoner 
kronor 2018.  

7.2 Ekonomiska konsekvenser för myndigheterna 

Länsstyrelsen kommer att behöva intensifiera sitt 
förhandlingsarbete med kommunerna för att kommuntalen i så 
stor utsträckning som möjligt ska motsvaras av överenskommelser 
om anvisningsbara platser. Det kommer även att krävas insatser för 
att informera om det nya regelverket och att stödja kommunerna. 
Länsstyrelsernas resurser kan därmed behöva ses över inför 
budgetpropositionen för 2016.  

Det system som används för att länsstyrelserna ska hålla 
Arbetsförmedlingen och Migrationsverket underrättade om 
överenskommelserna kommer att behöva vidareutvecklas. De 
kommuntal som Arbetsförmedlingen föreslås ta fram ska avse både 
nyanlända som anvisas av Arbetsförmedlingen och 
Migrationsverket. Myndigheterna behöver därför utveckla 
ändamålsenliga strukturer och verktyg för att dokumentera 
överenskommelser om anvisningsbara platser och anvisningar från 
de båda myndigheterna.  

Länstalen baseras i dag på en fördelningsnyckel som 
Arbetsförmedlingen har utarbetat i samråd med länsstyrelserna och 
Migrationsverket. Fördelningen ska i det föreslagna systemet, 
utöver de variabler som används idag, ta hänsyn till övrigt 
mottagande vilket till viss del görs redan i dag. Dessutom ska 
fördelningen göras på kommunnivå. Varken fördelningen på 
kommunnivå eller de tillkommande variablerna bedöms påverka 
den resursåtgång som uppgiften kräver hos Arbetsförmedlingen på 
något betydande sätt.  

Förslaget innebär inte någon förändring av den målgrupp som 
Migrationsverket har bosättningsansvar för. De ökade kostnader 
förslaget leder till för Migrationsverket kommer att handla om att 
vara med och bygga upp de strukturer och verktyg som krävs för 
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tillämpningen av lagstiftningen. Detta bedöms rymmas inom 
myndighetens anslag.  

För Arbetsförmedlingen kommer förslaget att leda till att fler 
nyanlända anvisas inom myndighetens bosättningsansvar. 
Resursåtgången per anvisad bedöms dock bli lägre när kommunen 
inte har möjlighet att säga nej till en anvisning. Med nuvarande 
regler behöver Arbetsförmedlingen ofta anvisa en och samma 
person till fler kommuner innan en kommun till slut tackar ja till 
anvisningen. Dessutom kommer Arbetsförmedlingens arbete med 
att upprätta bosättningsunderlag till personer som bosatt sig på 
egen hand att förändras. Under år då nyanlända som bosatt sig på 
egen hand inte är inkluderade i kommuntalen kommer 
Arbetsförmedlingen inte att behöva upprätta några 
bosättningsunderlag för gruppen. Sammantaget är bedömningen att 
de resurser Arbetsförmedlingen behöver för att klara 
bosättningsuppdraget inte kommer att förändras i någon betydande 
omfattning.  

Bedömningen är att både uppbyggnaden av 
myndighetsgemensamma strukturer och verktyg samt de 
administrativa resurser som kommer att krävas när den nya lagen 
införs ryms inom myndighetens anslag.  

7.3 Konsekvenser för kommunerna 

Kommunerna kommer att få full kostnadstäckning för 
hyreskostnader som avser tiden från det att kommunen har anmält 
en anvisningsbar plats inom en överenskommelse tills dess att en 
nyanländ hinner flytta in. Nyanlända är efter inflyttning själva 
betalningsansvariga för sina hyreskostnader. När de blivit 
kommunmottagna har de rätt till statlig etableringsersättning, 
precis som i dag. Nyanlända som har barn kan ha rätt till statligt 
bostadsbidrag och de som inte har barn kan i stället få tillägg för 
bostadskostnaderna via etableringsersättningen.  

Förslaget innebär en inskränkning av den kommunala 
självstyrelsen. Inskränkningen bedöms dock inte gå utöver vad som 
är nödvändigt med hänsyn till de ändamål som föranlett den och är 
därmed godtagbar vid beaktande av proportionalitetsprincipen 
enligt 14 kap. 3 § regeringsformen (se vidare avsnitt 5.6).  
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De långa väntetiderna i det nuvarande systemet leder till en 
förstärkning av den ojämna fördelningen av mottagandet, där vissa 
kommuner står för en betydande andel av mottagandet. I princip 
alla nyanlända blir för eller senare kommunmottagna. Förslaget 
kommer att korta väntetiderna och leda till en mer proportionerlig 
fördelning av mottagandet men innebär på sikt inte att fler 
personer blir mottagna i landets kommuner än vad som varit fallet 
utan föreslagen lag. Förslaget innebär att nyanlända som i dag är 
inskrivna i Migrationsverkets mottagandesystem snabbare kommer 
att tas emot i kommunerna vilket t.ex. innebär att vissa 
investeringar kan behöva göras. Det kan i sin tur leda till ökade 
kostnader för kommunsektorn. Kommunersättningarna för 
flyktingmottagandet eller andra typer av statsbidrag bör ses över i 
syfte att förslag ska kunna presenteras i budgetpropositionen för 
2016. 

Den mer proportionerliga fördelningen kan minska kostnader i 
vissa kommuner för t.ex. förskola och skola som följer av ett 
mycket högt och ibland svårförutsett mottagande. Samtidigt kan 
vissa kommuner komma att behöva förstärka sitt bostadsbestånd. 
Den utvidgade anvisningsmöjligheten innebär utöver det ingen 
förändring i förhållande till kommuners åtaganden gentemot 
nyanlända som bosätter sig i kommunen själva eller tas emot i 
kommunen frivilligt. De merkostnader kommunerna har för att ta 
emot nyanlända ersätts av staten via schablonersättningen och 
anvisningsersättningen.  

 

7.4 Övriga konsekvenser  

Förslaget kommer att ha en återhållande effekt på väntetiderna i 
anläggningsboenden vilket påverkar utgifterna på utgiftsområde 8 
Migration. Effekterna på utgiftsområde 8 kommer att hanteras i 
budgetpropositionen för 2016.  

Eftersom förslaget syftar till att korta väntetiderna för personer 
som annars hade blivit kvar i anläggningsboenden har förslaget viss 
betydelse för landstingen. För personer som befinner sig i 
mottagandesystemet får landstingen en schablonersättning per 
kvartal på 3 545 kronor för personer upp till 18 år, 4 200 kronor för 
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personer upp till 60 och 5 335 kronor för personer över 61 år. 
Motsvarande ersättning finns inte för nyanlända som har blivit 
kommunmottagna. För personer som är kommunmottagna 
finansieras sjuk- och hälsovård av landstingen själva med vissa 
undantag. Hur stor ersättning landstingen får i schablonersättning 
är beroende av det totala antalet personer i Migrationsverkets 
mottagandesystem. Även om den föreslagna lagen kommer att viss 
återhållande effekt på antalet tyder de aktuella prognoserna på att 
det antalet kommer att öka under de kommande åren. Det bedöms 
inte vara rimligt att ersätta landstingen för regeländringar som 
förändrar antalet personer i mottagandesystemet. Principen att 
landstingen får ersättning för personer som befinner sig i 
mottagandesystemet men inte för personer som är 
kommunmottagna bör gälla även fortsättningsvis.  

Förslaget bedöms inte ha några nämnvärda konsekvenser för 
organisationer. Förslaget bedöms inte ha några nämnvärda 
konsekvenser för varken små eller stora företag.  

Förslaget kommer att ha positiv effekt för de nyanlända vars 
väntetider i anläggningsboenden minskar. Detta kan leda till 
snabbare etablering på arbetsmarknaden och i samhället och 
därigenom bidrar förslaget till att uppnå de integrationspolitiska 
målen.  

Långa väntetider är lika skadliga för kvinnor som för män, 
flickor och pojkar. Förslaget bedöms vara bra för såväl kvinnor 
som män och bedöms inte ha några nämnvärda konsekvenser för 
jämställdheten. Med kortare tid i anläggningsboende förväntas 
barnen snabbare kunna etablera sig i en mer permanent situation 
med skola och vänner.  
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8 Författningskommentar 

Förslaget till lag om mottagande av vissa nyanlända 
invandrare för bosättning 

1 § 

I paragrafen anges lagens innehåll. 

2 § 

I paragrafen anges lagens tillämpningsområde. Övervägandena 
finns i avsnitt 5.2. 

Av första stycket framgår målgruppen för lagen som 
överensstämmer med målgruppen för lagen (2010:197) om 
etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare med den 
skillnaden att för den nu föreslagna lagen gäller ingen begränsning 
till viss ålder.  

Punkt ett avser en person som har beviljats uppehållstillstånd 
enligt 5 kap. 1, 2, 4 eller 6 § utlänningslagen. 

I 5 kap. 1 § föreskrivs att uppehållstillstånd ska beviljas för 
flyktingar, alternativt skyddsbehövande och övriga 
skyddsbehövande. I 5 kap. 2 § föreskrivs en rätt till 
uppehållstillstånd för utlänningar som tagits emot i Sverige inom 
ramen för ett beslut som regeringen har meddelat om överföring av 
skyddsbehövande till Sverige (vidarebosättning). Härmed avses de 
vidarebosatta personer som överförs till Sverige i samarbete med 
FN:s flyktingorgan, UNHCR, och som kommer direkt till Sverige 
från ett annat land, ofta ett flyktingläger. De har som regel 
permanent uppehållstillstånd redan vid ankomsten till Sverige och 
bosätts genom Migrationsverkets försorg direkt i en kommun.  
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 I 5 kap. 4 § föreskrivs att uppehållstillstånd på grund av Sveriges 
internationella åtaganden i vissa situationer ska beviljas om det inte 
föreligger synnerliga skäl. I 5 kap. 6 § föreskrivs att 
uppehållstillstånd får beviljas på grund av synnerligen ömmande 
omständigheter. För barn får uppehållstillstånd beviljas om 
omständigheterna är särskilt ömmande. 

Punkt två avser personer som har beviljats uppehållstillstånd 
med tillfälligt skydd eller efter tillfälligt skydd enligt 21 kap. 
utlänningslagen. Bestämmelsen omfattar även de vittnen och deras 
anhöriga som i enlighet med 22 kap. och efter framställan från en 
internationell tribunal eller domstol har beviljats uppehållstillstånd 
i Sverige. 

Punkt tre avser personer som har beviljats uppehållstillstånd 
enligt 12 kap. 18 § utlänningslagen på grund av 
verkställighetshinder, t.ex. för att det finns skälig anledning att anta 
att utlänningen skulle vara i fara att straffas med döden, eller att 
utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller 
förnedrande behandling eller bestraffning om han eller hon 
återvänder till sitt hemland. 

Punkt fyra avser nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd 
grund av anknytning till en utlänning som har beviljats 
uppehållstillstånd med stöd av någon av de bestämmelser som 
anges i punkterna ett till tre. Uppehållstillstånd på grund av 
anknytning ska under vissa förutsättningar ges till en utlänning 
som är anhörig till någon som är bosatt i Sverige eller som har 
beviljats uppehållstillstånd för bosättning här, den s.k. 
anknytningspersonen. De anhöriga som kan få uppehållstillstånd på 
grund av anknytning är bl.a. medlemmar ur kärnfamiljen, dvs. 
make, sambo och ogifta barn under 18 år till anknytningspersonen, 
se 5 kap. 3 § utlänningslagen. 

 

3 § 

I paragrafen föreskrivs ett undantag från lagens 
tillämpningsområde. Övervägandena finns i avsnitt 5.2.  

Lagen gäller inte för barn under 18 år som vid ankomsten till 
Sverige är skild från sina föräldrar eller annan vuxen person som får 
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anses ha trätt i föräldrarna ställe, eller som står utan sådan 
ställföreträdare efter ankomsten till Sverige, dvs. ensamkommande 
barn.  

4 § 

I paragrafen anges att en kommun är skyldig att efter anvisning ta 
emot en nyanländ för bosättning och att kommunen då ska anses 
vara bosättningskommun. Övervägandena finns i avsnitt 5.3. 

I och med anvisningen uppstår således en skyldighet för 
kommunen att ta emot den nyanlände för bosättning. Några 
särskilda krav på typ av bosättning ställs inte. Det är upp till 
kommunen att avgöra hur skyldigheten ska fullgöras i ett enskilt 
fall.  

Anvisningen innebär att kommunen ska anses vara 
bosättningskommun enligt 2 a kap. 3 § socialtjänstlagen 
(2001:453). Detta innebär att den kommun som den nyanlände 
anvisats till ansvarar för stöd och hjälp till den nyanlände även om 
hon eller han vistas i en annan kommun. Ansvaret som 
bosättningskommun medför också en skyldighet att utreda 
behovet av, besluta om, verkställa och finansiera de stöd- och 
hjälpinsatser som den enskilde kan behöva.  

5 § 

I paragrafen anges att den eller de myndigheter som regeringen 
bestämmer får i enskilda fall besluta om anvisning enligt 4 §. 

Av andra stycket framgår de principer som ska styra 
fördelningen av anvisningar mellan kommunerna. 
Förutsättningarna för en snabb arbetsmarknadsetablering för den 
nyanlände ska vara en utgångspunkt. Vidare ska det sammantagna 
mottagandet för kommunen beaktas och kommunens 
befolkningsmängd. En nyanländ som är registrerad och vistas vid 
Migrationsverkets anläggningsboende eller har beviljats 
uppehållstillstånd enligt 5 kap. 2 § utlänningslagen (2005:716) ska 
prioriteras när anvisningar beslutas. Av detta följer att nyanlända 
som bor i eget boende kan anvisas först när det enligt 
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kommunernas planering finns förutsättningar att ta emot 
nyanlända som redan är kommunplacerade. 

Något krav på den nyanlände att acceptera en anvisning till viss 
kommun ställs inte enligt paragrafen. Om den nyanlände skulle 
tacka nej till anvisningen följer av 8 § lagen (1994:137) om 
mottagande av asylsökande m.fl. att rätten till bistånd enligt den 
lagen upphör. Detta innebär att den nyanlände inte längre har rätt 
till bl.a. logi, dvs. att bo kvar i anläggningsboendet. Därmed tillhör 
den som tackat nej till en anvisning inte längre målgruppen för 
lagen och han eller hon har inte möjlighet att få en ny anvisning till 
en annan kommun. 

6 § 

I paragrafen ges ett bemyndigande till regeringen eller den 
myndighet som regeringen bestämmer att meddela ytterligare 
föreskrifter om anvisning enligt lagen. Övervägandena finns i 
avsnitt 5.7. 

 7 § 

Av paragrafen framgår att beslut som fattas med stöd av lagen inte 
får överklagas. Övervägandena finns i avsnitt 5.5. 
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Departementspromemoria Ett gemensamt ansvar för mottagande av 
nyanlända 
 
 
Remissinstanser: 
 
1 Kammarrätten i Stockholm 
2 Förvaltningsrätten i Malmö 
3 Förvaltningsrätten i Växjö 
4 Förvaltningsrätten i Härnösand 
5 Borås tingsrätt 
6 Luleå tingsrätt 
7 Migrationsverket 
8 Socialstyrelsen 
9 Barnombudsmannen 
10 Skatteverket 
11 Statskontoret 
12 Länsstyrelsen i Stockholms län 
13 Länsstyrelsen i Kronobergs län 
14 Länsstyrelsen i Skåne län 
15 Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
16 Länsstyrelsen i Norrbottens län 
17 Länsstyrelsen i Gävleborgs län 
18 Statens skolverk 
19 Stockholms universitet (Linnécentrum för integrationsforskning)  
20 Boverket 
21 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk 

utvärdering, IFAU 
22 Diskrimineringsombudsmannen 
23 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF 
24 Svenska ESF-rådet 
25 Arbetsförmedlingen 
26 Region Jönköpings län 
27 Region Skåne 
28 Stockholms läns landsting 
29 Västernorrlands läns landsting 

  

Remiss  
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Arbetsmarknadsdepartementet 
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30 Region Östergötland 
31 Borlänge kommun 
32 Falköpings kommun 
33 Faluns kommun 
34 Filipstads kommun 
35 Flens kommun 
36 Gotlands kommun 
37 Gävle kommun 
38 Göteborgs kommun 
39 Halmstads kommun 
40 Karlskrona kommun 
41 Karlstad kommun 
42 Kramfors kommun 
43 Kungälvs kommun 
44 Lekebergs kommun 
45 Lessebo kommun 
46 Lidingö kommun 
47 Malmö kommun 
48 Norbergs kommun 
49 Norrköpings kommun 
50 Nässjö kommun 
51 Oskarhamns kommun 
52 Oxelösunds kommun 
53 Piteå kommun 
54 Sorsele kommun 
55 Stockholms kommun 
56 Staffanstorps kommun 
57 Söderhamns kommun 
58 Södertälje kommun 
59 Trollhättans kommun 
60 Täby kommun 
61 Umeå kommun 
62 Uppsala kommun 
63 Ödeshögs kommun 
64 Örebro kommun 
65 Östra Göinge kommun 
66 Sveriges Kommuner och Landsting 
67 Folkbildningsförbundet 
68 Landsorganisationen i Sverige, LO 
69 Mångkulturellt centrum Botkyrka 
70 Rädda Barnen 
71 Svenska Röda Korset 
72 Sveriges allmännyttiga bostadsföretag, SABO 
72 Svenskt Näringsliv 
74 Sveriges Akademikers Centralorganisation, SACO 
75 Tjänstemännens Centralorganisation, TCO 
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Remissvaren ska ha kommit in till Arbetsmarknadsdepartementet senast 
den 28 september 2015. Vi ser gärna att remissvaren även skickas i 
elektronisk form via e-post i både word- och pdf-format till 
a.registrator@regeringskansliet.se. Filnamnet bör vara: A2015/1726/IU 
och remissinstansens namn. I remissvaret ska Regeringskansliets 
diarienummer A2015/1726/IU anges. 
 
I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller 
materialet i betänkandet. 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.  
 
Remissvarens disposition bör om möjligt ansluta sig till dispositionen i 
betänkandet. Råd om hur remissyttranden utformas finns i 
Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB 
PM 2003:2). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats 
www.regeringen.se. 
 
Frågor under remisstiden kan ställas Lena Ljungberg (e-postadress: 
lena.ljungberg@regeringskansliet.se) med telefonnummer 08-405 14 30. 
 
 
 
Catharina Nordlander 
Tf. expeditions- och rättschef 
 
 
Kopia till: 
Fritzes kundservice, 106 47 Stockholm 
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Delårsrapport 2015

Sydnärkes miljönämnd
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Sydnärkes miljönämnd, Delårsrapport 2015, nämnder 2(13)

1 Sammanfattning

Sydnärkes Miljönämnd är en gemensam nämnd för Laxå, Lekeberg och 
Askersunds kommun med Laxå kommun som huvudman. Delårsrapporten 
beskriver miljöförvaltningens arbete i samtliga tre kommuner. Miljönämnden har 
antagit en tillsynsplan för miljöarbetet och en kontrollplan inom 
livsmedelsområdet. Dessa planer motsvarar nämndens verksamhetsplan och 
innehåller såväl åtgärder inom nämndens myndighetsutövning som det 
miljöstrategiska arbetet. Miljönämnden har en miljömålsbaserad tillsynsplan som 
är kopplad till de nationella miljömålen. Under första halvåret har på 
miljötillsynssidan bl a  följande genomförts: Inventering av oljeavskiljare i 
Askersunds kommun, tillsyn av större husbehovstäkter, tillsyn på kommunernas 
skolor och provtagning av strandbad. Tillsynen har i övrigt inriktats på 
tillståndspliktiga objekt. Inventering av enskilda avlopp har koncenterats till 
Svartåns avrinningsområde i Lekebergs kommun.

Inom livsmedelstillsyn har ca 20 nya verksamheter registerats. Kontrollbesök har 
utförts på 37 anläggningar, vilket är något under målet i tllsynsplanen.

Inom det miljöstrategiska arbetet har miljöutredningar reviderats för Laxå och 
Askersunds kommun. Uppföljning av klimatstrategi och en slutrapport för 
energieffektivitetsstödet har tagits fram för Laxå kommun. Guidningar har 
genomförts till Öudden och en vandringsled planerats.

Resultatet för delåret visar ett bättre resultat än budget med 124 tkr.  Främsta 
orsak är att intäkterna från tillsynsavgifter har ökat mer än budgeterat.
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Sydnärkes miljönämnd, Delårsrapport 2015, nämnder 3(13)

2 Årets verksamhet
Under första halvåret har på miljötillsynssidan bl a följande genomförts: 
Inventering av oljeavskiljare i Askersunds kommun, tillsyn av större 
husbehovstäkter, tillsyn på kommunernas skolor och provtagning av strandbad. 
Tillsynen har i övrigt inriktats på tillståndspliktiga objekt. Inventering av enskilda 
avlopp har koncenterats till Svartåns avrinningsområde i Lekebergs kommun. 
Totalt har 124 avlopp inventerats, vilket är något lägre än planerat. I gengäld har 
ca 80 tillståndsansökningar handlagts vilket är mer än beräknat. Även antal 
ansökningar om värmepumpar är fler än beräknat.  Inom förorenade områden har 
bidragsansökningar lämnats in till Länsstyrelsen dels  för projektering av sanering 
för Rönneshytta sågverk och dels  för förstudie om Askersunds läderfabrik.

Ett antal anmälningar om miljöfarlig verksamhet har prövats av miljönämnden, t 
ex en ny anläggning för återvinningscentral i Askersund och anmälan om 
krossning i samband med utbyggnad av dubbelspårig järnväg. Nämnden har även 
yttrat sig i ett antal tillståndsärenden, t ex utökad deponi för svensk 
glasåtervinning.

Inom livsmedelstillsyn har ca 20 nya verksamheter registerats. Kontrollbesök har 
utförts på 37 anläggningar, vilket är något under målet i tillsynsplanen.

Inom det miljöstrategiska arbetet har miljöutredningar reviderats för Laxå och 
Askersunds kommun. Uppföljning av klimatstrategi och en slutrapport för 
energieffektivitetsstödet har tagits fram för Laxå kommun. Guidningar har 
genomförts till Öudden och en vandringsled planerats.
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3 Framtid
Under hösten kommer miljöförvaltningen göra en miljöutredning i Lekebergs 
kommun och utbilda anställda i kommunen i samband med att Lekeberg ska 
miljödiplomeras. Även nyanställda i Askersund och Laxå erbjuds miljöutbildning. 
Naturvårdsprogram i Laxå och Lekebergs kommun ska revideras. Grönstrukturplan 
ska fastställas i Askersunds kommun och i Lekeberg har miljöförvaltningen fått i 
uppdrag att genomföra bildande av naturreservat vid Hidinge skola.

Inom tillsynsområdet planeras bl a uppföljning av tillsynsprojektet i kommunernas 
skolor. Tillsyn kommer även att göras på lantbruk inom Vätterns 
vattenskyddsområde. En informationskampanj om radon planeras inför 
mätsäsongen.
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4 Måluppfyllelse
4.1 Laxå kommun ska nå de av kommunfullmäktige fastställda 
miljömålen enligt fastställd tidsplan (2020 och 2021).

Beskrivning av målet
Mål för miljö

4.2 Nationella miljökvalitetsmål

Beskrivning av målet
Laxå kommun har 14 övergripande miljömål som ansluter till de nationella 
miljökvalitetsmålen (14 av 16 st. är relevanta för Laxå kommun). Mer information 
och länkar nås via kommunens hemsida.

4.2.1 Begränsad klimatpåverkan             
Laxå kommun ska minska klimatpåverkan med 25 % till år 2020 jämfört med år 
2009.

Kommentar
Inom ramen för miljödiplomeringen har miljöutredning reviderats. Såväl i 
Askersunds som i Laxå kommun har klimatpåverkan från kommunorganisationens 
klimatpåverkan minskat. Dock ökar bränsleförbrukningen vid tjänsteresor. 
Åtgärder kommer att inriktas på att minska koldioxid till följd av tjänsteresor.

Nyckeltal Utfall Målvärde Måluppfyllelse 2015

Minskad klimatpåverkan

Aktiviteter Status

1: Kommunens verksamheter ska genom 
olika aktiviteter bidra till att kommunen 
minskar sin klimatpåverkan med totalt 
2,5% varje år.

Pågående 

uppföljning av klimatplan Avslutad

Aktiviteter i miljöplan för respektive 
verksamhet Pågående 

4.2.2 Frisk luft                 
Luften i kommunen ska inte försämras till år 2020 jämfört med år 2013.

Aktiviteter Status

Vedeldning med skadliga utsläpp ska ha 
minskat med 50% till år 2017. Ej påbörjad
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4.2.3 Bara naturlig försurning                                                  
De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida 
gränsen för vad mark och vatten tål senast år 2020.

Kommentar
Kalkning av sjöar och våtmarker har genomförts enligt kalkningsplan i Askersund, 
Laxå och Lekebergs kommun.

Aktiviteter Status

Kalkningsåtgärder enligt kalkningsplan Avslutad

4.2.4 Giftfri miljö                                                                                                
Exponeringen för kemiska ämnen via alla exponeringsvägar ska till år 2020 ligga 
på en nivå som inte är skadlig för människor eller den biologiska mångfalden.

Kommentar
Projekt om giftfri förskola påbörjat i samarbete med folkhälsopedagogen i 
Lekeberg. Vägledningsmaterial med förslag på åtgärder finns.

Inom förorenade områden har bidragsansökningar lämnats in till Länsstyrelsen 
dels för projektering av sanering för Rönneshytta sågverk och dels för förstudie 
om Askersunds läderfabrik.

Aktiviteter Status

1. Sanering av förorenade områden inom 
riskklass 1 ska ha påbörjats senast år 
2020.

Pågående 

4.2.5 Skyddande ozonskikt                                                                                 
Användandet av ozon nedbrytande ämnen ska vara utfasade senast år 2020 i 
kommunen.

4.2.6 Säker strålmiljö                                                                                     
Hälsoskadliga stråldoser för människan ska åtgärdas så långt det är tekniskt 
möjligt och hälsomässigt motiverat senast år 2020.

Kommentar
Sydnärkes Miljönämnd har deltagit i nationella tillsynsprojket för förskolor och 
skolor. I samband med dessa har höga radonhalter uppmärksammats på några 
förskolor repsektive skolor. Miljönämnden har begärt att åtgärder ska vidtas.

Aktiviteter Status

1: Senast år 2015 ska samtliga förskolor ha 
en radonhalt som understiger 200 bq/m3 
luft.

Pågående 

2: Radonhalten i lokaler för allmänheten 
ska senast år 2016 understiga gällande 
riktvärde.

Ej påbörjad

3: Senast år 2015 ska samtliga förskolor ha 
tillgång till skugga på lekytor där små barn 
vistas

Pågående 

Tillsynsprojekt förskolor och skolor Pågående 
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4.2.7 Ingen övergödning                                                                                                
Alla sjöar i kommunen ska ha god status avseende övergödning senast år 2021.

Kommentar
Syremätningar har genomförts i Toften.  Mätningarna visade inte på några 
anmärkningsvärt låga syrehalter.

Inom projekt värna Tisaren har Hallsberg och Askersunds kommun tagit fram en 
tillståndsansökan för sjöförlagd kabel som ska göra det möjligt att ansluta 
fritidsboende omkring sjön till det kommunala ledningsnätet.

Inom projekt värna Alsen planeras ytterligare åtgärder med fosfordammar och 
kalkfilterbäddar tillsammans med markägare.

Nyckeltal Utfall Målvärde Måluppfyllelse 2015

Andel sjöar med god status

Aktiviteter Status

Mätning av syrehalter i sjön Toften Avslutad

Projekt värna Alsen Pågående 

Projekt Värna Tisaren Pågående 

4.2.8 Levande sjöar och vattendrag                                                                            
Alla vattenförekomster i kommunen ska ha god ekologisk status senast år 2021.

Kommentar
Åtgärder genomfördes i Fräserbäcken som mynnar i Unden under 2014 som 
innebar att vandringshinder togs bort.

Nyckeltal Utfall Målvärde Måluppfyllelse 2015

God ekologisk status på alla 
vattenförekomster i 
kommunen.

Aktiviteter Status

Vandringshinder ska tas bort så att minst 
200 meter vandringsvägar frigörs i 
vattendrag i anslutning till Unden senast 
2015.

Pågående 
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4.2.9  Grundvatten av god kvalitet                                                                             
Samtliga grundvatten i kommunen ska bibehålla god kemisk- och kvantitativ 
status till år 2020.

Kommentar
Statusen är god för samtliga grundvattenförekomster i Lekeberg, Laxå och 
Askersunds kommun.

Nyckeltal Utfall Målvärde Måluppfyllelse 2015

God kemisk- och kvantitativ 
status.

Aktiviteter Status

1: Från och med år 2016 ska insatta 
åtgärder ha lett till att inga föroreningar 
från kommunens täkter läcka ut i 
grundvattnet.

Pågående 

2: Samtliga 50/10-anläggningarna inom 
miljöförvaltningens ansvarsområde ska 
vara inventerade senast år 2016.

Pågående 

3: Arbetet med att utreda skyddsbehov 
för inventerade 50/10-anläggningar ska ha 
påbörjas år 2017.

Ej påbörjad

4.2.10   Myllrande våtmarker                                                                                 
Arealen våtmarker i kommunen ska bibehållas på minst 2013 års nivå till år 2020 
och dess ekologiska och vattenhållande funktion ska hållas oförändrad.

Aktiviteter Status

Senast år 2016 ska totalt 3 hektar våtmark 
ha anlagts i respektive kommun. Pågående 
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4.2.11  Levande skogar                                                                                               
Arealen skyddad skog ska öka jämfört med år 2013 till år 2020.

Kommentar
Utredningar om bildande av naturreservat pågår i Hidingeskogen i Lekebergs 
kommun samt Stadsparken/Solhagen i Askersunds kommun

Aktiviteter Status

1: Från och med år 2016 ska Laxå 
kommuns skogar skötas så att värdefulla 
områden för friluftsliv, rekreation och 
biologisk mångfald bevaras.

Pågående 

2: Senast år 2016 ska minst ett 
kommunägt markområde ha långsiktigt 
skydd i respektive kommun.

Pågående 

uppföljning och revidering av 
naturvårdsprogram Pågående 

vandringsled Öudden Pågående 

4.2.12  Ett rikt odlingslandskap                                 
Arealen jordbruksmark ska vara oförändrad eller öka till år 2020 jämfört med år 
2013.

Aktiviteter Status

Senast år 2016 ska arealen ängsmark ha 
ökat med minst 3 hektar i respektive 
kommun med utgångspunkt från år 2013.

Ej påbörjad

Uppföljning och revidering av 
naturvårdsprogram Pågående 

4.2.13   God bebyggd miljö                             
Byggande och fysisk planering ska senast från och med 2020 ta sitt avstamp från 
en hållbar, arkitektonisk och estetisk grund, där miljöklassade material, 
energihushållning och korta transporter är ledord.

Kommentar
Sydnärkes byggförvaltning har tagit fram ett förslag på övergripande mål för god 
bebyggd miljö.

Aktiviteter Status

1.Att senast år 2018 införa rutiner i 
bygglovshandläggningen som påtalar 
vikten av att bygga hållbart och estetiskt.

Ej påbörjad

Ansvarig funktion Sydnärkes Byggnämnd

2. Att senast år 2018 ha en bred 
informationsspridning avseende 
energihushållning och hållbart byggande.

Ej påbörjad

Ansvarig funktion Sydnärkes Byggnämnd
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4.2.14   Ett rikt växt- och djurliv                                                    
Senast år 2020 ska bevarandestatusen för hotade arter i kommunen ha 
förbättrats så att andelen arter som klassificeras som hotade har minskat med 
10%  jämfört med år 2013, utan att antalet försvunna arter har ökat.

Nyckeltal Utfall Målvärde Måluppfyllelse 2015

Andelen hotade arter 
minskar.

Aktiviteter Status

1: Från och med år 2016, så ska 
grönområdena i respektive kommun 
skötas på ett sådant sätt att den 
biologiska mångfalden i områdena gynnas.

Pågående 

2: Från och med år 2015 återställs alla 
avslutade täkter biologiskt. Pågående 

Uppföljning och revidering av 
naturvårdsprogram Pågående 
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5 Intern kontroll 

Intern kontroll

Granskningsområde Metod Resultat Åtgärd

Rutinen för 
registrering av 
allmännahandlingar

Stickprov Ingen avvikelse

Rutinen för 
fakturering 

Stickprov Fakturaunderlag vid 
fakturering av fasta 
avgifter har saknat 
objektsnamn på 
fakturan, vilket 
medfört att det varit 
oklart för 
organisationer med 
flera verksamheter (t 
ex kommuner) vilken 
verksamhet som 
avses.

Förändringar görs i 
rutinen för 
debitering av fasta 
avgifter

Rutinen för 
redovisning

Stickprov Redovisning av 
motpart behöver 
förbättras.

Ekonomi och 
förvaltningens 
nämndsekreterare 
går igenom 
rutinerna 
tillsammans

Rutinen för 
handläggning av 
enskiltavlopp

Stickprov Rutinen för hur 
information till 
slamtömningsregister 
registreras behöver 
förbättras

Ändring av 
rutinbeskrivning

Rutinen för 
registrering 
avkontroller -
 livsmedel 

Stickprov Utan avvikelse
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6 Ekonomi
Resultatet för delåret visar ett bättre resultat än budget med 124 tkr. Hänsyn har 
tagits till periodisering av årsavgiftersintäkter med 394 tkr. Främsta orsakerna är 
att intäkterna har ökat mer än budgeterat och att personalkostnaderna ligger på 
en budgetad nivå. Övriga kostnadsslag har ett utfall som ligger bättre än 
budgeterat.

6.1 Prognos

Helårsprognosen för år 2015 beräknas till ett överskott på 0 tkr. Prognosen bygger 
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på att intäkterna kommer att öka utöver budget via mer utförande personal på 
inventering och handläggning av avlopp. Även personalkostnader kommer att öka 
utöver budgeterade medel. Övriga kostnadsslag kommer resultera runt 
budgetnivå.

 

6.2 Investeringar

Inga investeringar har gjorts hittills under året och inga investeringar beräknas 
genomföras under resterande del av år 2015.
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Protokoll 2015-09-28

Centrala samverkansgruppen

Tid
Mötestid  10:00-11:30 
Plats
Leken  

Närvarande
Peter Brändholm (vice ordförande)
Linda Calson (Personalsekreterare)
Jan Hörman (Lärarförbundet)
Ingemar Wennlöf (Vision)
Lena Nyströmer (Kommunal)
Linda Kirrander (SACO)

Ordförande
Peter Brändholm

Justerare
Jan Hörman, Lärarförbundet

Nämndsekreterare
Linda Calson
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Ärendelista
§39 Val av justerare
§40 Föregående protokoll

§41 Information om tillsättning av arbetsgrupp - arbete med lönekriterier, mall för 
utvecklingssamtal och policy för medarbetarskap och ledarskap

§42 Information om påbörjat arbete - "Attraktiv arbetsgivare"
§43 Information om organisation på tekniska avdelningen
§44 Övrigt
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§39- Val av justerare

Ärendebeskrivning
Till justerare valdes Jan Hörman.
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§40- Föregående protokoll

Ärendebeskrivning
Inget att erinra föregående protokoll.
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§41- Information om tillsättning av arbetsgrupp - arbete med 
lönekriterier, mall för utvecklingssamtal och policy för 
medarbetarskap och ledarskap

Ärendebeskrivning
En utvärdering av lönekriterna pågår, synpunkter har samlats in och det är hittills ungefär som 
förväntat.

En arbetsgrupp är sammansatt på uppdrag av politiken för att jobba fram ett förslag på revierade 
kriterier. Gruppen består av representanter från fack och arbetsgivare. Facken representeras av Inger 
Sundblad, SACO, Jan Hörman, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund, Ingemar Wennlöf, Vision 
och Britt Gelin (eller Lena Nyströmer) för Kommunal. För arbetsgivaren deltar Maria Bäcklin, 
förvaltningschef KUB, Anneli Carlsson, förvaltningschef VON samt Peter Brändholm, 
KS. Lönekriterierna, policyn för medarbetarskap- och ledarskap och mallen för utvecklingssamtal 
hänger ihop, därför tittar rman på helheten.  Peter Brändholm har gjort ett förslag att utgå i från i 
arbetet. 

Arbetsgruppen ska vara klara till den 20 oktober med möjlighet till ytterligare justeringar till den 27 
oktober då det ska finnas ett färdigt förslag. 
Arbetet med detta innebär att man behöver skjuta på utvecklingssamtalen och även lönesamtalen. 
Lärarfacken har inget att erinra mot senareläggningen, Kommunal återkommer i frågan.

För att eftersträva en transparens i arbetet kommer information på intranätet om att det pågår ett 
arbete med kriterierna.
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§42- Information om påbörjat arbete - "Attraktiv arbetsgivare"

Ärendebeskrivning
Arbetsgivaren har ett pågående arbete i hur vi ska vara en attraktiv arbetsgivare, hur vi ska kunna 
attrahera och behålla kompetent arbetskraft. Diskussioner och ett aktivt arbete fördes på den 
senaste chefsdialogen när kommunens alla chefer träffades. Nästa steg är att verkställa utifrån 
diskussionerna, alla åtgärder medför inte ökade kostnader. Några områden är prioriterade för 
att lyckas vara en attraltiv arbetsgivare bla arbetsmiljö, chefsutveckling, kompetensutveckling. Ska vi 
åstadkomma något och omsätta diskussioner till praktik så är det viktigt att arbetet pågår i 
verksamheterna och förankaras där, men även centralt.
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§43- Information om organisation på tekniska avdelningen

Ärendebeskrivning
För närvarande är Mats Turesson tf teknisk chef tillika serviceenhetschef oktober ut.

Förslaget är att faställa organisationen tillsvidare, det vill säga att Mats anställs som teknisk chef 
tillsvidare vilket medför att serviceenhetschefstjänsten infaller i tjänsten som teknisk chef.

Inget att erinra mot förslaget  från fackliga organisationer.
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§44- Övrigt

Ärendebeskrivning
Inga övriga frågor.
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Protokoll 2015-08-24

Centrala samverkansgruppen

Tid
Starttid  10:00  Sluttid:11:00
Plats
Leken  

Närvarande
Peter Brändholm
Linda Calson, personalsekreterare
Lena Nyströmer, Kommunal
Ingemar Wennlöf, Vision
Lotta Bergsten, SACO

Arbetsgivaren
Peter Brändholm

Facken
Lotta Bergsten

Sekreterare
Linda Calson
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Ärendelista
§32 Val av justerare
§33 Föregående mötesprotokoll
§34 Utvärdering av lönekriterier/löneöversyn 2015
§35 Planering inför löneöversyn 2016
§36 Information inför medarbetarenkät hösten 2015
§37 Redovisning av sjukstatistik
§38 Övrigt
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 32 - Val av justerare

Ärendebeskrivning
Till justerare av protokollet valdes Lotta Bergsten.
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 33 - Föregående mötesprotokoll

Ärendebeskrivning
Inget att erinra föregående mötesprotokoll.
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 34 - Utvärdering av lönekriterier/löneöversyn 2015

Ärendebeskrivning
Frågeställningar inför utvärderingen har skickats ut till samtliga chefer att diskuteras på APT och ett 
svar förväntas vara inne till personalavdelningen senast den 30/9. 
Vissa synpunkter och frågor har kommit upp under chefsdialogen och Peter Brändholm har redan nu 
börjat fundera på vissa förändringar i kriterierna, dock ska synpunkter hämtas in först innan några 
förändringar genomförs.  Ett förslag kommer att lyftas fram för samverkan innan fastställande. 
Diskussion om hur nuvarande kriterier ser ut.

SACO ställer frågan om det finns någon plan på hur de ska användas? Menar att de bör 
impelmenteras på riktigt sätt. Som det ser ut just nu verkar det som om man använder dem på lite 
olika sätt mellan förvaltningarna.
Tanken är att det ska finnas en koppling mellan kriterier och lön, man ska förstå kopplingen till sitt 
arbete/prestation och lönökning i förhållande till lönekriterna, och även förstå syftet med dem. En 
del av syftet är att premiera dem som jobbar mot uppsatta mål och bidrar till ökad måluppfyllelse.

Utvärderingen handlar i första hand om utformningen av kriterierna, vi bör också ta ställning till hur 
de ska användas, ska vi göra lika, eller är det okej att de används på olika sätt?

Bör troligtvis också jobbas med några år innan det går att utvärdera helt.

Peter Brändholm har för avsikt att göra ett förslag på revidering av kriterierna (framförallt 
definitionen av formuleringarna) och skickar till fackliga organisatioenr för samverkan. Målsättningen 
är att försöka göra klart detta för att kunna använda i löneöversyn 2016.
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 35 - Planering inför löneöversyn 2016

Ärendebeskrivning
Målsättningen är att vara klara med lönesamtalen för att kunna vara redo att sätta lön den 1 april 
2016.  Vissa avtalsområden har tillsvidareavtal medan andra håller på att förhandla om nytt inför 
nästa år. Oavsett hur de centrala löneavtalen kommer att se ut ska vi sträva efter att  genomföra och 
bli klara med lönesamtalen så att löneöversynen inte drar ut på tiden. Förhandlingarna bör vara 
klara  första veckan i april , detta kräver god en planering från arbetsgivaren. 
Det kan dock vara svårt att få fram statistik frå SKL i tid inför samtalen. 
Ett alternativ kan vara att inte titta på lönebilden hos andra alls innan utan att titta på vilka grupper 
vi vill satsa på , vilka som kan vara svårrekryterade o.s.v.

Vi behöver göra en lönekartläggning och en analys av ev könsrelaterade löneskillander. Vi gjorde en 
mera genomgripande genomgång 2014, i år kommer vi att göra en mera översiktlig genomgång. Vi 
tittar också på eventuella generella skillander, inte bara på kön.

Peter har för avsikt att arbeta fram ett förslag till cheferna på en tidplan för lönesamtalen, då ska 
också lönekartläggningen vara klar. Peter kommer att kalla fackliga till förberedande samtal inför 
löneöversyn 2016.
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 36 - Information inför medarbetarenkät hösten 2015

Ärendebeskrivning
Enkäten planeras att göras under 2-3 veckor i oktober.  Linda Calson kommer att påbörja planeringen 
av arbetet med enkäten. Metodicum är de som kommer att administrera enkäten likt tidigare år, 
dock ska vi undersöka om det är möjligt att få ut enkäten till medarbetarna t.e.x via intranätet istället 
för e-post, vilket ger väldigt mycket merarbete för personalavdelningen då det är svårt att få 
fram rätt e-postadresser. Det faktum att många inte ens använder eller öppnar sin e-post försvårar 
också administrationen av enkäten.

Det finns en målsättning att få högre svarsfrekvens än tidigare år. 
Diskussion om hur man kan påverka svarsfrekvensen - kan cheferna avsätta tid till att svara på 
enkäten, tex på APT? Kan man ha en "belöning" på något sätt för en hög svarsfrekvens och vem ska 
sätta den, närmaste chef eller centralt? En del av att höja svarsfrekvensen är att syftet med enkäten 
är tydligt.
Arbetsgivaren undrar hur tidigare enkäter och dess resultat har följts upp? Enligt fackliga 
organisationer har det sett olika ut, vilket till viss del kan bero på att de små gruppernas 
resultat "förvinner in i" den större enhetens resultat, vilket gör att det i viss mån känns meningslöst 
att delta då man ändå inte får något resultat att jobba med i sin grupp.

Linda har för avsikt att påbörja arbetet med enkäten genom att kontakta Metodicum snarast för 
fortsatt planering.
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Protokoll 2015-08-24

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 37 - Redovisning av sjukstatistik

Ärendebeskrivning
Redovisningen av sjukstatistiken per förvaltning för kvartal 1 och 2 visar att samtliga förvaltningar har 
ökad sjukfrånvaro i jämförelse med samma perioder 2014, förutom Kommunstyrelseförvaltningen.

Totalt för samtliga förvaltningar låg sjukfrånvaron för kvartal 1 2015 på 7,67 % och kvartal 2 på 7,37 
%, vilken är en miskning med 0,3 procentenheter.
I statistiken ingår alla tillsvidareanställda samt kort- och långstidsfrånvaro.

Diskussioner förs omkring vad den generella ökningen överlag kan bero på, vilket det kan finnas flera 
orsaker till. Man uppfattar att det redan finns en medvetenhet om problematiken  i förvaltningarna , 
kanske har man redan satt in åtgärder? I så fall, vad är reslutatet?
Hur ska redovisningen se ut framöver, mera deltaljerad?

Statistiken i sin helhet, se bilaga.

Beslutsunderlag
 Sjukfrånvaro totalt kvartal 1 och 2 2014-2015
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Protokoll 2015-08-24

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 38 - Övrigt

Ärendebeskrivning
Inga övriga frågor
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Sjukfrånvaro redovisad i % av arbetad tid per kvartal 2014
tillsvidareanställda, inkl kort- och långstidsfrånvaro

Totalt samtliga förvaltningar

Kvartal 1 Kvartal 2

Kvinnor 8 Kvinnor 6,43
Män 5,34 Män 1,1
Totalt 7,65 Totalt 5,64

KSF Kvartal 1 KSF Kvartal 2

Kvinnor 6,95 Kvinnor 7,59
Män 5,69 Män 0,69
Totalt 6,51 Totalt 5,28

KUB Kvartal 1 KUB Kvartal 2

Kvinnor 6,27 Kvinnor 4,9
Män 4,37 Män 0,77
Totalt 6,02 Totalt 4,36

Sydnärke IT Kvartal 1 Sydnärke IT Kvartal 2

Kvinnor Kvinnor 0
Män Män 2,67
Totalt Totalt 2,18

VON Kvartal 1 VON Kvartal 2

Kvinnor 10,08 Kvinnor 7,71
Män 7,47 Män 0,5
Totalt 9,96 Totalt 7,43
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Sjukfrånvaro redovisad i % av arbetad tid per kvartal 2015
tillsvidareanställda, inkl kort- och långstidsfrånvaro

Totalt samtliga förvaltningar

Kvartal 1 Kvartal 2 Jmf samma period
med föregående år

Kvinnor 8,16 Kvinnor 7,92
Män 4,91 Män 4,13 Diff kv 1 Diff kv 2
Totalt 7,67 Totalt 7,37 Ökat 0,02 ökat 1,73

KSF Kvartal 1 KSF Kvartal 2

Kvinnor 3,64 Kvinnor 3,63
Män 6,2 Män 5,13 Diff kv 1 Diff kv 2
Totalt 4,53 Totalt 4,08 minskat 1,98minskat 1,2

KUB Kvartal 1 KUB Kvartal 2

Kvinnor 7,4 Kvinnor 6,54
Män 3,18 Män 1,02 Diff kv 1 Diff kv 2
Totalt 6,84 Totalt 5,8 ökat 0,82 ökat 1,44

Sydnärke IT Kvartal 1 Sydnärke IT Kvartal 2

Kvinnor 0 Kvinnor 1,08
Män 1,29 Män 4,73 Diff kv 1 Diff kv 2
Totalt 1,1 Totalt 4,06 Start 140401ökat 1,88

VON Kvartal 1 VON Kvartal 2

Kvinnor 10,09 Kvinnor 10,49
Män 12,58 Män 11,21 Diff kv 1 Diff kv 2
Totalt 10,2 Totalt 10,52 ökat 0,24 ökat 3,09
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Protokoll 2015-08-31

Kommunstyrelseförvaltningens samverkansgrupp

Tid
Mötestid  10:00-10:30 
Plats
Leken  

Närvarande
Peter Brändholm (vice ordförande)
Linda Calson (Personalsekreterare)
Lena Nyströmer (Kommunal)
Ingemar Wennlöf (Vision)
Lotta Bergsten (SACO)

Arbetsgivaren
Peter Brändholm

Facken
Ingemar Wennlöf

Sekreterare
Linda Calson
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Protokoll 2015-08-31

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Ärendelista
§30 Val av justerare
§31 Föregående protokoll
§32 Aktuella KSF-frågor
§33 KSAU/KS-ärenden
§34 Övriga frågor
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Protokoll 2015-08-31

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§30- Val av justerare

Ärendebeskrivning
Till justerare valdes Ingemar Wennlöf.
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Protokoll 2015-08-31

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§31- Föregående protokoll

Ärendebeskrivning
Inget att erinra föregående protokoll.
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Protokoll 2015-08-31

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§32- Aktuella KSF-frågor

Ärendebeskrivning
Inga aktuella frågor för närvarande.
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Protokoll 2015-08-31

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§33- KSAU/KS-ärenden

Ärendebeskrivning
Peter Brändholm föredrar aktuella ärenden KSAU-ärenden.

KSF- samverkansgrupp har inget att erinra ärendelistan.
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Protokoll 2015-08-31

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§34- Övriga frågor

Ärendebeskrivning
Närvarande fackliga representanter tar upp frågon om det finns en möjlighet att lägga mötestiderna 
för Central samverkan och KSF-sam gemensamt. Detta för att effektivisera mötena och uppbokade 
mötestider.

Peter Brändholm tar upp frågan med samverkansgruppens ordförande, Ewa Lindberg.
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Anmälan av delegationsbeslut

§151

KS 15-647
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Tjänsteskrivelse 2015-10-08 1 (1)

Dnr: KS 15-647

Tjänsteskrivelse - anmälan av delegationsbeslut

   

Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen får en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller 
ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndernas vägnar i ett 
visst ärende eller i en viss grupp av ärenden. Beslut som har fattats enligt detta ska 
anmälas till nämnden. Delegeringsbeslut ses rättsligt sett som beslut på nämndens 
vägnar och är därför överklagbara. 

Fattade delegationsbeslut

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Ewa Lindberg Anna Nilsson
Kommundirektör Handläggare

Vad När Av vem
Förlängning av avtal mellan 
Avonova Hälsa AB och 
Lekebergs kommun gällande 
företagshälsovård 2015-09-07 Peter Brändholm
Yttrande över ansökan om 
tillstånd för uppställning av 
partytält för politisk kampanj 2015-10-05 Håkan Erlandsson
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Informationsärende - Information angående flyktingsituationen

§152
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