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Tjänsteskrivelse 
2018-01-10 

Kommunstyrelsen 
 
 
Diarienr: KS-2018/00015 

KS Nämndsdialog kommunrevisionen 

Förslag till beslut 
Nämndsdialogen föranleder inte något beslut 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen ska all verksamhet granskas årligen och God 
revisionssed ger viss vägledning i hur granskningen ska anpassas. God 
revisionssed anger vad som bör ingå som övergripande frågeställningar i en 
grundläggande granskning. Enligt God revisionssed förväntas nämnder och 
styrelse ha: ”tolkat mål och uppdrag från fullmäktige och brutit ned dessa 
så att de fungerar som styrsignaler till verksamheten, gjort en egen 
riskanalys, uppföljning och rapportering av verksamhetens resultat, samt 
beslut om åtgärder vid avvikelser, ekonomistyrning samt ekonomisk 
uppföljning och rapportering, ett systematiskt arbete med sin interna 
kontroll samt tydliga beslutsunderlag och protokoll.”  
 

Revisorerna besöker kommunstyrelsens sammanträde den 16 januari. Inför 
sammanträdet önskar revisorerna en kortare redogörelse av följande:  
 

åtgärder satts in vid prognostiserade underskott?  

tar helhetsgreppet på de stora projekten och hur de bedrivs; gäller både 
kommun och bolag? Vem gör uppföljning av utfall jämfört med budget?  

för finansiell verksamhet” avsnitt 
1.2 kan utlåning ske till av fullmäktige godkända externa motparter. Är det 
KS uppfattning att den utlåning som skett till Hybricon om 12 mkr har 
beretts och beslutats i enlighet med gällande styrdokument inom Umeå 
kommun?  

målen formulerade på ett sätt som möjliggör ändamålsenlig uppföljning? 
Finns tydliga målindikatorer?  

– hur sker samverkan mellan kommun 
och bolag?    
 
 
Förnamn, Efternamn Anna Holmstedt 
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Information 

Enligt kommunallagen ska all verksamhet granskas årligen och God revisionssed ger viss vägledning i hur 
granskningen ska anpassas. God revisionssed anger vad som bör ingå som övergripande frågeställningar i en 
grundläggande granskning. Enligt God revisionssed förväntas nämnder och styrelse ha: ”tolkat mål och uppdrag 
från fullmäktige och brutit ned dessa så att de fungerar som styrsignaler till verksamheten, gjort en egen 
riskanalys, uppföljning och rapportering av verksamhetens resultat, samt beslut om åtgärder vid avvikelser, 
ekonomistyrning samt ekonomisk uppföljning och rapportering, ett systematiskt arbete med sin interna kontroll 
samt tydliga beslutsunderlag och protokoll.” 

Frågorna besvaras och analyseras inför revisionens träffar med nämnden så att svaren i sig också kan utgöra 
underlag för samtalet.  

Svaren ska kunna härledas till dokument som styrker svaret, d.v.s. planer, budget, protokoll mm. 
Dokumenten behöver inte skickas med i de fall de lätt går att hitta på exempelvis kommunens webb. Hänvisning 
till vilka dokument som åsyftas skall dock göras. 

Om du har frågor är du välkommen att ringa Petra Nylander (076-135 55 95) eller maila 
petra.nylander@se.ey.com 

Enkätsvaret skickas till ovan angiven kontaktperson innan mötet med nämnden. 
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1 Har nämnden/styrelsen tolkat mål och uppdrag från 

fullmäktige och brutit ned dessa så att de fungerar 
som styrsignaler till verksamheten 

Ja Nej Delvis Vet ej Kommentarer 

1.1 Har nämnden/styrelsen fastställt målen X    
Uppdragsplan 2017  
Beslutad KS 2017-02-14 

1.2 
Har nämnden/styrelsen konkretiserat målen så att de är 
mätbara X    

Se Uppdragsplan 2017  
Beslutad KS 2017-02-14 

1.3 
Har nämnden/styrelsen beslutat om åtgärder/analys vid 
avvikelser  X   

Medel går före mål, om väsentlig 
avvikelse uppstår rapporteras den 
till styrelse 
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2 Har nämnden/styrelsen en ekonomistyrning samt 

ekonomisk uppföljning och rapportering 
Ja Nej Delvis Vet ej Kommentarer 

2.1 Budget-prognos-utfall X    

Bifogat finns uppdelad 
budgetram för KS.  
Utfallet följs upp månadsvis då 
även prognos för respektive 
del görs. (Uppföljning med 
stadsdirektör-månadspuls). 
Tertialvis görs uppföljning i 
form av en rapport som 
skickas till KSau för beslut, se 
bifogad rapport för tertial 2. 

2.2 Bra frekvens och god kvalitet på rapporteringen X     

2.3 Fattas beslut om åtgärder vid avvikelser X    

Beslut om åtgärder har under 
året inte varit tillämpligt då 
Kommunstyrelsen har 
redovisat ett stort plusresultat. 
Inom verksamheterna tas 
beslut på åtgärder baserat på 
respektive verksamhets 
resultat. 
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3 Finns ett systematiskt arbete med intern kontroll 
avseende såväl verksamhet som redovisning 

Ja Nej Delvis Vet ej Kommentarer 

3.1 
Finns en övergripande struktur i kommunen 
(reglemente/riktlinjer) för intern kontroll X     

3.2 
Finns det en fastställd årlig plan för uppföljning av den interna 
kontrollen X    

Se bilaga Intern kontrollplan 2017 
Beslutad i KS 2017-11-04 

3.3 
Är internkontrollplanen ett resultat av genomförd risk- och 
väsentlighetsanalys X    

Se bilaga Intern kontrollplan 2017 
Beslutad i KS 2017-11-04 

3.4 
Rapporteras resultat från arbetet med intern kontroll till 
nämnden/styrelsen X    Rapporteras i samband med 

årsbokslut 

3.5 
Fattas beslut eller ges direktiv vid konstaterade 
avvikelser/brister X    Beslut fattas/direktiv ges när 

avvikelse/brist uppdagas.  

 
 

Övrigt  
Hur ser nämndens riskanalys och ”hot” mot verksamheten och måluppfyllnad ut, på kort och lång sikt? 
 
Se bilaga Intern kontrollplan 2017 



Mål/krav Riskbeskrivning Sanno-
likhet

Konse-kvens Risk-
värde

Rubrik Aktivitet/Åtgärd Ansvar Slutdatum

Umeås tillväxt ska klaras 
med bibehållen social, 
ekologisk och ekonomisk 
hållbarhet med visionen 
om 200 000 medborgare 
2050

Brist på tillgång till verksamhetsmark Möjligt Mycket 
allvarliga

12 Skapa förståelse och 
beredskap för behovet av 
planlagd mark

Dialog med kommunledning för att 
skapa förstålse och beredskap för 
behovet av planlagd verksamhetsmark.

Tillväxtdirektör 2017-12-31

Vi ska skapa 
förutsättningar för fler 
arbetstillfällen i Umeå 
genom tillväxt i 
näringslivet i samverkan 
med näringsliv, 
universitet mfl

Att nya utvecklingsprojekt 
finansierade genom EU-program inte 
kommer beviljas. EU-projekt är en 
viktig motor för att kunna genomföra 
utveckling samt personella- och 
materiella investeringar.

Troligt Mycket 
allvarliga

16 Bevaka strukturfonderna 
programperiod 2014-2020

Bevaka strukturfondernas 
programperiod 2014 - 2020 för de 
program som är lämpliga. Fånga upp 
utvecklingsidéer i regionen som kan 
vara lämpliga att bedriva i projektform 
och finna partners för det.

Nä-livs.chef 2017-12-31

Brist på kommunala ekonomiska 
medel för utvecklingsprojekt och 
särskilda satsningar.

Möjligt Allvarliga 9 Medverka till tillväxt och 
utveckling i kommunen

Dialog med kommunledningen för att 
skapa förståelse för enhetens betydelse 
för att medverka till tillväxt och 
utveckling i kommunen.

Nä-livs.chef 2017-12-31

Öka brukarnyttan och 
effektivisera servicen 
genom att utveckla 
processer, samordna, 
stödja och leda 
verksamheterna

Nyckelpersoner slutar (t ex 
pensioneringar)
Personal med rätt kompetens kan 
inte rekryteras, vilket resulterar i 
sämre kvalitet på utförda tjänster.

Möjligt Allvarliga 9 Plan för personalplanering 
som uppdateras löpande

Bra arbetsmiljö, god löneutveckling, 
utvecklande arbetsuppgifter, 
möjligheter till kompetensutveckling.

Mex-chef 2017-12-31

Specialiserade nyckelpersoner 
medför hög sårbarhet

Troligt Allvarliga 12 Minska sårbarheten på 
grund av specialisering

I så stor omfattning som möjligt 
undvika att endast en person i 
kommunen kan en specifik 
arbetsuppgift.

Mex-chef 2017-12-31

1
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Bostäder Målvärde 1000 1500 2000

Utfall/Prognos: 1050 898 1500

Verksamheter Målvärde 200000 300000 400000

Utfall/Prognos: 600000 600000 220000

Sjukfrånvaro (%) Målvärde 6,5 6,0        5,5        

Utfall/Prognos: 6,3 6,8 7,3

Målvärde 0,2 1,0 1,2

Utfall/Prognos: -0,01 -0,7 1,3

Sjukfrånvaro
KS

Ekonomiskt resultat
Resultat i förhållande till skatteintäkter, 

generella statsbidrag och utjämning ska uppgå 

till 1 procent år 2020 (%).

KS

2017 2018
Nämnd/

Bolag

B
yg
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n

d
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Planberedskap

Detaljplanberedskap på kommunal mark för 

bostäder, varav 50% byggklart (antal) 

(omfattar ca två års produktion)

KS

Detaljplanberedskap på kommunal mark av 

verksamhetslokaler (kvm)                   (omfattar 

ca  två års produktion)

KS

Fokus: Namn: Målvärde: 2014 2015 2016



Ramuppdelning Kommunstyrelsen 2017

2017

Krafthandel -44 000

Bidrag och kommungemensamma kostnader 704 281
- Avskrivningar 412 000
- Kollektivtrafik 108 475
- Bostadsförsörjning 5 600
- Buffert flyktingmottagande 20 000
- Drift resecentras och NLC terminal 10 000
- Holmö- och kvarkentrafiken 2 999
- Kommungemensamma avgifter 12 525
- Konferensbidrag 505
- Kulturväven -411
- Förvaltning och försäljning mark -22 400
- Norrbyskärs museum 202
- Norrlandsoperan 26 270
- Omställningsfond 6 300
- Pensioner 92 481
- Postdistribution 2 260
- Umevatoriet och Konstnärligt campus 2 850
- Umeå Folkets hus 21 706
- Västerbottens museum 14 719
- Besparingar -11 800

Anslag för oförutsedda behov 34 352
- Utvecklingsanslag 24 015
- Anslag för övriga oförutsedda behov 10 337

Stödfunktioner 168 795
- Kommunledning 3 221
- Administration och kommunikation 45 997
- Personal 68 997
- Ekonomi 47 104
- Utveckling 3 476

Tillväxt 72 653
- Ledning och stab Tillväxt 4 202
- Näringslivsservice 34 056
- Övergripande planering 17 090
- Mark och exploatering 12 667
- Internationella enheten och mänskliga rättigheter 4 639

Summa Kommunstyrelse 936 081

Summa Kommunstyrelse (beslut) 936 081

Differens 0
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Strategisk plan  

Kommunstyrelsen 

Nämnd: Ordförande: 

Kommunstyrelsen Hans Lindberg(s) 

Uppdrag 

Kommunstyrelsen arbetar för goda livsvillkor där jämställdhet och barnperspektivet är viktiga 

hörnpelare. Genom en bra dialog med medborgare och näringsliv samt strategiska allianser skapas 

förutsättningar som bidrar till en hållbar tillväxt. 

Område Tillväxt ska samordna och leda det övergripande tillväxtfrämjande arbetet som ska leda till att 

Umeå blir en attraktiv och hållbar plats att bo och verka i. Detta utförs av verksamheterna 

näringslivsservice, övergripande planering, mark- och exploatering, internationellt och MR samt VIVA 

(som dock ligger under gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ansvarsområde). Tillväxt roll är att 

samordna och leda ett kommungemensamt strategiskt arbete som bidrar till hållbar tillväxt. 

De kommungemensamma stödfunktioner, Administration och Kommunikation, Ekonomifunktionen 

samt Personalfunktionen, skapar förutsättningar så den kommunala verksamheten har rätt 

förutsättningar att göra ett gott arbete för sina medborgare. 

Särskilda uppdrag denna period: 

1. Att inrätta en kommission för ett socialt hållbart Umeå. Kommissionen ska analysera skillnader i 

livsvillkor i Umeå kommun mellan grupper och geografiska områden, samt ge förslag på 

konkreta åtgärder för en socialt hållbar utveckling i hela Umeå kommun. 

- Förvaltningen skapar ett fakta- och analysunderlag utifrån ett helhetsperspektiv. Detta 

visualiseras för KS AU som gör analyser och därefter skickar underlaget till folkhälsorådet som 

blir själva kommissionen. Folkhälsorådet ansvarar för arbetet och processerna med 

avstämningar till KS AU.  

2. Att Umeå C organiserar näringsidkare och fastighetsägare i kommundelarna för att utveckla 

deras centrumkärna. 

- Förvaltningen verkar för att liknande strukturer som Umeå C skapas i kommundelarna. 

3. Att arbeta fram en näringslivsstrategi för att möjliggöra fler etableringar och nysatsningar. 

- En handlingsplan avseende näringslivsutveckling innefattande nulägesbeskrivning, analys 

samt prioriteringar och övergripande mål fram till 2022 ska arbetas fram. 
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Strategisk plan  

4. Att ta fram en strategi för hur besöksnäringen ska utvecklas. 

- En strategi för besöksnäringens utveckling i Umeå innefattande nulägesbeskrivning, analys samt 

prioriteringar och övergripande mål fram till 2022 ska arbetas fram. Denna ska kompletteras med 

en handlingsplan/aktivitetsplan med de kortsiktiga målen och aktiviteter per verksamhetsår. 

5. Att effektivisera lokalförsörjningen inom kommunen. 

- Förvaltningen arbetar fram ett programområde för effektivisering av lokalförsörjningen. 

6. Att utöka mängden byggklar mark. 

- Förvaltningen har påbörjat arbetet utifrån gällande uppdrag om ökat bostadsbyggande och 

tillgång till mer byggklar verksamhetsmark. 

7. Att samordna planeringen av förskolor, skolor, vård- och omsorgsboenden vid utvecklandet av 

bostadsområden med AB Bostaden på ett klimatsmart sätt. 

- Dialog och analys genomförs i samarbete med AB Bostaden och andra fastighetsaktörer för att 

säkerställa att bästa lösning sker utifrån ett övergripande helhetsperspektiv. 

8. Att ta fram en tidplan för att möta målet om att nå en fossilfri kollektivtrafik år 2020. 

- Uppdraget gäller UKF. 

9. Att ta fram en plan för att fjärrvärme och el ska bli fossilfri. 

- Uppdraget gäller UKF/Umeå Energi AB. 

10. Att utreda hur fordonsflottan ska bli fossilfri. 

- Utgångspunkt i utredningen är vad som krävs för en fossilfri fordonflotta enligt nationella 

målsättningen. 

11. Att utreda förutsättningarna för att bygga förskolor och skolor fossilfritt/klimatneutralt. 

- Förvaltningen genomför en utredning av som krävs för detta. Den senaste miljötekniken ska 

utredas och ständigt uppdateras, för att förskolor och skolor ska kunna byggas 

fossilfritt/klimatneutralt. 

12. Att G/C-strategin ska ses över och ingå in den övergripande planeringen. 

- Förvaltningen visualiserar vad som finns i gällande översiktsplan samt analyserar behov av 

justeringar. Framkomlighet och utrymme för GC ska tillskapas i befintliga områden och gatunät. 

13. Att arbeta fram en plan för att minska sjukskrivningarna. 

- Förvaltningen presenterar en plan efter dialog med verksamheterna, de fackliga 

organisationerna och personalutskottet. 

14. Att utveckla och effektivisera investeringsprocessen. 

- Förvaltningen har påbörjat arbetet utifrån gällande uppdrag. 

15. Att utreda/utvärdera samtliga investeringsanslag i syfte att skapa utrymme för tillkommande och 

förändrade investeringsbehov. 

- Förvaltningen har påbörjat arbetet utifrån gällande uppdrag. 

16. Att utreda äskade investeringar utöver plan. Dessa ska beslutas av kommunfullmäktige. 

- Förvaltningen har påbörjat arbetet utifrån gällande uppdrag. 
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Strategisk plan  

17. Att utvärdera effekten av beslutet om en gemensam förvaltning avseende ekonomi, interna och 

externa processer samt kvalitativa aspekter. 

- Utvärderingen genomförs enligt plan. 

Yttre kvalitet 

Övergripande mål: 

Umeås tillväxt ska klaras med social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet med visionen om 
200 000 medborgare år 2050. 
Det sker genom fortsatt målmedvetet arbete i enlighet med den strategiska planen och 
översiktsplanens intentioner, strategierna för hållbar tillväxt och fortsatt utveckling enligt 
bebyggelsescenariot Umeå 200 000 invånare. Intentionerna följs upp i aktualiseringsprocessen varje 
mandatperiod och stäms av årligen. 

 Vi ska skapa förutsättningar för fler företag och fler arbetstillfällen i Umeå. 
- Förvaltningen arbetar fram/reviderar handlingsplan avseende näringslivsutveckling med en horisont 
gällande 2017-2022. Förvaltningen arbetar fram/reviderar handlingsplan avseende besöksnäringen 
med en horisont gällande 2017-2022. 
 

 För att klara framtidens utmaningar ska vi utveckla demokratin och stärka sociala tilliten tillsammans 
med ideella sektorn. 
- Vi ska vidareutveckla vårt dialogarbete i enlighet med utvecklingsstrategin ”alla ska vara med!”. 
I kommande exploateringar tas stor hänsyn till miljöpåverkan med ambitionen att sätta människan i 
centrum för en långsiktig social utveckling. I detta sammanhang är samverkan med den ideella sektorn 
avgörande när det gäller att lösa gemensamma utmaningar som bl.a. integration och folkhälsa.  
 

 Vi ska öka bostadsbyggandet till 2000 enheter per år. 
- Arbete är initierat utifrån prioriterad resursförstärkning och återredovisas tertialvis. 
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Strategisk plan  

Inre kvalitet 

 Vi ska ha attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser. 
- Den övergripande kompetensförsörjningsplanen och plan för att minska sjukskrivningarna är 
utgångspunkt för en framtida kompetensförsörjning och friskare arbetsplatser. 

 Vi ska ha ett närvarande ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat. 
- Stadsdirektörens Färdplan Ledningsstuktur har riktlinjer för chefsförsörjning, tydligt chefsuppdrag och 
chefstäthet. Riktmärket för antalet medarbetare per chef ska genomföras inom en 3års period.  

 Vi ska ha engagerade medarbetare med rätt kompetens. 
- Arbetet med medarbetarskap och värdegrund – MÖTS fortsätter. Nämndernas 
kompetensförsörjningsplaner ska tydliggöra behov och insatser för olika yrkesgrupper så att 
kompetenser kan tryggas utifrån verksamheternas behov.     

 Vi ska ha heltid och tillsvidareanställning som norm. 
- Införande av heltid inom vård och omsorg slutsförs under våren 2017. Plan för heltid i övriga 
verksamheter tas fram senast december 2017 enligt centrala avtal. Personalfunktionen får i uppdrag 
att skapa en gemensam bemanningsprocess för vård och omsorg och förskola/skola i syfte att öka 
kontinuiteten i bemanningen och minska timanställningar och korttidsfrånvaro. Resursförstärkning ges 
2017-2019 för att ge effekter i verksamheterna succesivt fram till 2020. 

 Ekonomi 

 År 2020 ska resultatet i förhållande till skatteintäkter, generella stadsbidrag och utjämning uppgå till 

lägst 1 procent. 

- God ekonomisk hushållning innebär att verksamheten bedrivs långsiktigt, ändamålsmässigt och 

effektivt och att ekonomiska aktiviteter sker i enlighet med lagar, regler och etablerade normer. Den 

ekonomiska planeringen ska utgå från försiktighetsprincipen. De tillgängliga resurserna bestämmer 

graden av måluppfyllelser – ekonomin sätter gränser och förutsätter optimalt resursutnyttjande.  

Ekonomiska ramarna för perioden redovisas i tabellen här nedanför.  
 

Driftbudget, tkr Budget 
2016 

Budget 
2017 

Plan 2018    Plan 2019 Plan 2020 

Nettokostnader, 
Kommunstyrelsen 

328 300 936 081 993 665 1 059 585 1 104 753 

 - varav överfört från 
Kommungemensamt* 

 510 781 554 865 600 485 639 053 

*överföring från Kommungemensamt avser kostnader för avskrivningar, pensioner och omställningsfond. 

Investeringarna för år 2017-2020 är ännu inte beslutade av kommunfullmäktige. 



 

 



Kommunstyrelse

Året i korthet

En viktig del i översiktsplaneringen är att ha dialog med medborgarna om Umeås utveckling. Förvaltningen 
försöker ständigt utveckla nya metoder och sätt att möta medborgare, företag och akademin. Under perioden 
har särskilt utvecklats dialogerna inom ramen för arbetet med det tematiska tillägget för landsbygden och en 
nära samverkan med byagrupperna och bygderådet. 
Förutom arbetet med det tematiska tillägget för landsbygden så har flera lokala utvecklingsgrupper, särskilt i 
Stöcke, Bullmark och Tavelsjö, ett stort och intressant arbete på gång, som stöttas av kommunen genom 
diskussioner, rådgivning, finansiering från utvecklingsanslaget etc.

• Revidering Fördjupning för Umeå – samråd skedde fram till april och prognosen för arbetet ligger inom
tidplan med behandling i kommunfullmäktige kring årsskiftet.

• Översiktsplan Umeå kommun 2016- ramverk- samråd skedde fram till april och prognosen för arbetet
ligger inom tidplan med behandling i kommunfullmäktige kring årsskiftet.

• Tematiskt tillägg för landsbygden, samråd skedde fram till april med en bred, uppmärksammad och
lyckad dialog.  Prognosen för arbetet ligger inom tidplan med behandling i kommunfullmäktige kring
årsskiftet.

• Fördjupning för Röbäck- antagande mars 2017 och planen har vunnit laga kraft april 2017.
• Tematiskt tillägg för stadsdelskomplettering. Projektet har under tid varit på paus och kommer att

prioriteras för fortsättning under hösten. Arbete pågår med framtagande av underlagsmaterial.
• Fördjupning för I 20 är i en uppstartsfas där dialoger påbörjats med försvarsmakten och konsult finns

upphandlad för framtagande av underlag gällande dagvatten och grön strukturplan. Arbetet pågår
parallellt med planprogram samt detaljplan för ett mindre område vid Greenzone på Ersboda och
beräknas antas sommar 2019.

I stadsutvecklingsprogram E4/E12 innanför ringen har samråd skett fram till juni 2017. Prognosen för arbetet 
ligger inom tidplan med godkännande i kommunfullmäktige under innevarande år.
Fördjupning för Sävar där material är i princip färdigt för samråd men inväntar trafikverkets process för 
järnvägsplanen. För att möjliggöra satsningar på infrastruktur och stadsutveckling har 10,7 mkr säkrats från 
Stadsmiljöavtalet och Trafikverket för att bygga gång- och cykelvägar och för utveckling av mobilt betalsystem i 
lokaltrafiken. Ett annat projekt som initierats under perioden är inom ramen för Botnia Atlantica Transport med 
en total budget 2,2 miljoner euro och som pågår till och med 180531.

En viktig utvecklingssatsning är arbetet med Biosfärområde Vindelälven-Juhtatdakha. Inom det arbetet 
genomförde Umeå kommen en internutbildning samt deltog i publika arrangemang under den nationella 
Biosfärdagen den 2 juni. Med utgångspunkt i en förstudie om ett naturcentrum i deltat har diskussioner 
påbörjats mellan Umeå Fritid och Länsstyrelsen om att söka extern finansiering (LIFE) till åtgärder inom och runt 
Natura 2000-området.

Inom ramen för Green Umeå är ett brett förankrat arbete med miljömålen uppstartat under våren.  Även ett nytt 
föreningsstöd, Miljöskjutsen, är sjösatt i samverkan med Föreningsbyrån. En Kommission för ett socialt hållbart 
Umeå startade upp i juni i enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag.  Bland annat medverkade flera politiker 
när Umeå var värd för Mötesplats social hållbarhet i juni 2017.  Umeås jämställdhetsarbete och ”Det könade 
landskapet” uppmärksammades av EUs stadsutvecklingsprogram URBACT som ett av tre svenska goda exempel 
på hållbar stadsutveckling i Europa.

Arbetet med projektet RUGGEDISED olika delaktiviteter har startat upp under våren.  Umeå kommun har 
medverkat i det strategiska innovationsprogrammet för smarta och hållbara städer, Viable cities, lansering under 
våren. Detta har t.ex. resulterat i nationell samverkan och finansiering för ett nytt samarbetsprojekt om 
delandets ekonomi, Sharing cities Sweden som startar i augusti 2017. Ett samarbetsprojekt med Umeå 
universitet om Internet of Things har beviljats 10 Mkr från Vinnova i juli 2017.

Med pågående resursförstärkning ökar Mark och exploatering takten både på markköp och på att ta fram ännu 
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mer detaljplanelagd mark, både för bostäder och för verksamheter. Verksamheten följer den plan som lagts för 
att takta upp, men en utmaning är bristen på handläggare för detaljplaner hos Byggnadsnämnden. Trycket på 
detaljplanelagd kommunal mark för verksamheter och bostäder är mycket högt.
Många områden detaljplaneläggs och byggs ut för att möta den efterfrågan. Förtätningsområden tar längre tid 
att planlägga (fler utredningar, fler grannar, fler krockar mellan intressen), kostar mer pengar och ger färre 
enheter och det är via förtätning vi enligt översiktsplanen främst ska växa. Om vi ska kunna öka tillväxttakten 
ytterligare krävs prioritering av stora nya exploateringsområden. I slutet av augusti så gick vår tidningsbilaga 
”Umeå växer” ut till alla hushåll. Syftet var att kommunicera de många spännande stadsutvecklingsprojekt och 
det ökade bostadsbyggande som nu sker.

Umeås näringsliv har inlett året stark och lönsamhets och omsättningssiffror ökar inom samtliga branscher. 
Näringslivsservice har under perioden initierat en undersökning för att komplettera bilden av Västerbotten som 
ett exportlän. Besök har gjorts hos de största industrierna i kommunen för en diskussion kring utveckling och 
tillväxtfrågor och ett återkommande industriråd har bildats.
Digilyft är ett påbörjat initiativ för att ge stöd till företag som inte påbörjat sin digitaliseringsresa. Projektansökan 
till regionala fonden för Dåva terminal (75 mkr) har koordinerats och skickats in, besked väntas i december 
2017. Tillväxtverksprojektet NIMBY vs. Tillväxt pågår med aktiviteter som kopplar till Prata plats, Internationell 
kartläggning och Social hållbarhet. Ett antal projektansökningar har stöttats, bl a Smarta fastighetstjänster med 
IoT (beviljad av Vinnova) och samverkan med Arctic Game Lab.
I syfte att sprida kunskapen om cirkulär ekonomi hos företagen har en studiebesöksserie för företag påbörjats i 
samarbete med Esam och Umeå energi.
Näringslivsservice har fått förnyat förtroende i Utbildningskommittén på Umeå universitet ytterligare 3 år. Som 
enda externa ledamot ges här möjlighet att påverka utbildningsutbudet för att passa efterfrågan på kompetens 
hos regionens näringsliv. Ett nytt bolag vid namn Science Park i Umeå AB har bildats av Umeå kommun, 
Västerbottens läns landsting och Umeå Universitet. Bolagets vision är att skapa och driva en framgångsrik 
utvecklingsmiljö för kunskapsintensiva företag som bidrar till Umeås framtida tillväxt.
Statistik från Wasaline och gästnattsstatistiken från SCB visar att Finland som marknad fortsätter växa.
Den totala turistekonomiska omsättningen i Umeå kommun var 2016, 1 284 miljoner kronor och genererade 903
 årssysselsatta samt 85,5 miljoner i skatteintäkter till kommunen, 40,4 miljoner till kommun och landsting.
Resultatet från TEM 2016, framtagen av RESURS, visar att den turistekonomiska omsättningen i Umeå ökade 
med 104 miljoner kronor under 2016 jämfört med 2015.

Enligt en marknadsanalys framtagen av Mantal Global AB på uppdrag våren 2017 (ett urval av besökare från 
hela Sverige 2040 st, män och kvinnor i åldrarna 18-75, som planerade turista i Sverige under sommarperioden) 
visar resultatet att Umeå inte låg högt i medvetandet. 16,1% av målgruppen som planerar resa i Sverige 
sommaren 2017 ville besöka Umeå. Däremot visade det sig att 92,6% av de som tidigare besökt Umeå är nöjda 
eller mycket nöjda med besöket generellt sett. Umeå har fått ett högre värde än vad som är motsvarande för det 
sammanslagna värdet av samtliga städer i mätningen. Lärdomen blir bland annat att det breda utbudet av mat 
och dryck är det påstående som de som senast besökte Umeå instämde mest i och därmed det som drivit den 
generella besökarnöjdheten mest.
Projektet inom stadshusområdet ”Värdskap och service med medborgarfokus” pågår. Avsikten är att förbättra 
värdskapet och öka nivån på servicen till våra medborgare samtidigt som vi får en kontrollerad inpassering i det 
idag mycket öppna stadshuset. Det innebär bland annat att besökarna kommer att styras till stadshusets 
huvudentré. För att möjliggöra detta behövs en ny receptionslösning, som beaktar såväl medborgarnas krav och 
interna behov. Arkitektförslag har tagits fram. Projektet kommer samtidigt att innebära nya rutiner och 
besöksflöden, som kräver förankring bland chefer och medarbetare.

Riktlinjer för styrande dokument har tagits fram, vilket gör att en enhetlig struktur och enhetliga definitioner 
skapats för hela Umeå kommun och som kommer att underlätta styrning och uppföljning av verksamheten. EU:s 
nya dataskyddsförordning träder i kraft 25 maj 2018 och innebär hårdare krav på hanteringen av 
personuppgifter än den nuvarande personuppgiftslagen, PUL. Umeå kommun omfattas av förordningen då den 
avser alla som sparar eller på något sätt hanterar personlig information om sina medborgare, kunder och 
medarbetare. Ett internt arbete har inletts och det kommer att krävs omfattande insatser från samtliga 
verksamheter. Kartläggning och analys av existerande system pågår och en projektledare kommer att knytas till 
arbetet för att leda och koordinera arbetet så att vi 25 maj 2018 står rustade att möta kraven i den skärpta 
lagstiftningen.

Johan Gammelgård, Augusti 2017, Slutförd
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Målet uppfyllt Målet nästan uppfyllt Målet inte uppfyllt Resultatet bättre 
än fg mätning

Resultatet lika 
med fg mätning

Resultatet sämre 
än fg mätning

Översikt Resultatmått Yttre 
kvalitet

Inre 
kvalitet

Ekonomi

Måluppf. Måluppf. Måluppf.

Kommunstyrelse 189.0 M

Nämnd- och styrelsev -0.4 M

Stöd till politiska -0.1 M

Kommungem verks/adm -1.9 M

Kommunpolitisk adm 3.3 M

Fysisk- o teknisk pl 82.0 M

Näringslivsbefr. Åtg 0.2 M

Turistverksamhet 0.6 M

Kulturverksamhet 0.1 M

Kraftverksamhet 37.5 M

Kommungemensamt 67.7 M

Yttre kvalitet

Med pågående resursförstärkning ökar Mark och exploatering takten både på markköp och på att ta fram ännu 
mer detaljplanelagd mark, både för bostäder och för verksamheter. Verksamheten följer den plan som lagts för 
att takta upp, men utmaningen är att kompetensbristen inom Detaljplan sätter begränsningar.

Näringslivsservice har under perioden genomfört sin årliga kvalitetsmätning bland företagare och 
samarbetspartners från näringslivet och andra aktörer som verksamheten varit i kontakt med under 2016. 
Betyget för den viktigaste indikatorn, hur företagen upplever hur Näringslivsservice sammantaget sköter 
kontakterna med näringslivet, ligger på 5,22 på en 6-gradig skala. De viktigaste frågorna för företagen är, enligt 
enkäten, att Umeå fortsätter växa, tillgången till kompetens och behovet av enkla och effektiva 
myndighetskontakter.

Statistik från SCB visar att för perioden jan-mars har de svenska gästnätterna på hotell, vandrarhem och 
camping ökat med 14,3 % från föregående år och de norska har ökat med 46 %. Finländska gästnätter ökat 
med 61 % jämfört med föregående år.

Johan Gammelgård, Augusti 2017, Slutförd
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Mål Resultatmått Mätvärde
 Fg År

Mätvärde 
Fg År Ack

Mål-
värde

Mät-
värde

Måluppf Föränd

Umeås tillväxt ska klaras 
med bibehållen social, 
ekologisk och ekonomisk 
hållbarhet med visionen 
om 200 000 medborgare 
2050

Detaljplaneberedskap på kommunal 
mark ska minst omfatta två års 
byggande av bostäder, varav 50 % 
byggklart (antal)

 1 500  1 450  1 500  1 800

Vi ska skapa 
förutsättningar för fler 
arbetstillfällen i Umeå 
genom tillväxt i 
näringslivet i samverkan 
med näringsliv, 
universitet mfl

Detaljplaneberedskap på kommunal 
mark ska minst omfatta två års 
byggande av och verksamhetslokaler
(m ²)

 220 000  230 000  300 000  350 000

Inre kvalitet

Kommunstyrelsen: 327 anställda med månadslön varav 297 på heltid och 30 på deltid. (siffror från T1)
Resultatmåtten som visas är inte reella utifrån att det nya lönesystemet inte kan leverera rätt uppgifter inför 
tertial 2. Analys av resultatmåtten lämnas i bokslutet.

Personalpolitiska mål:
Vi ska ha attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser
Verksamheterna arbetar aktivt med systematiskt arbetsmiljöarbete för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser.
Vi ska ha ett närvarande ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat
Regelbundna verksamhetsmöten och pulsmöten har genomförs för att skapa förutsättningar för god planering 
och genomförande av aktiviteter.
Vi ska ha engagerade medarbetare med rätt kompetens
När nämnden beslutat årets mål medverkar all personal inom avdelningen till att skapa relevanta aktivitetsplaner 
för året. I samband med att aktivitetsplanerna beslutas ses den samlade avdelningens kompetens över. Vid de 
individuella utvecklingssamtalen görs planering för att alla medarbetare ska kunna bidra på bästa sätt till de 
beslutade aktiviteterna.
Vi ska ha heltid och tillsvidareanställning som norm
Tillgodoser detta så långt det är möjligt utifrån de resurser som verksamheten har tilldelats.

Nämndsmål:
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Personal
Perioden präglats av hög arbetsbelastning, både för att det är höga arbetstoppar under våren i flera funktioner 
som sommarrekrytering men också mycket pga införandet av nytt personal- och lönesystem. Nya system, 
rutiner, oklarheter i processer mm har gjort att många  medarbetare känt av en hög arbetsbelastning före 
semestern.
Personalfunktionen har haft flera visstidsanställningar främst för att klara införandet av nytt personal-och 
lönesystem men även pga sjukfrånvaron, föräldraledigheter och utökade uppdrag inom korttidsbemanningen. 
Under senare delen av perioden har flertalet anställts tillsvidare. Många medarbetare på personalfunktionen har 
bidragit till införande av nytt personal-och lönesystem vilket medfört ett betydande merarbete på kvällar och 
helger.
Kommunikation & administration
Årshjul har skapats för det systematiska arbetsmiljöarbetet, som numera är en integrerad del i arbetet och 
fungerar väl för kommunledningsstaben, kommunikation och stadsarkivet. Hjärt- och lungräddningsövning har 
genomförts, likaså en ergonomigenomgång. Utsedd hälsoinspiratör tipsar och entusiasmerar kollegor på ett 
positivt sätt. Rehabinsatser för berörda medarbetare har haft ett gott resultat.
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Ekonomi
Arbetsmiljöuppgifter har tydliggjorts i ett årshjul och arbetsbelastningen samt medarbetarnas arbetssituation 
följs upp månatligen i samband med månadspulsarbetet.
Huvudskyddsombudet gjorde i våras en paragraf 6 6a anmälan till kommunen samt en anmälan till 
Arbetsmiljöverket angående leverantörsgruppens arbetsmiljö. Under våren och sommaren har åtgärder vidtagits 
och konsulter via bemanningsföretag har tillsatts för att förbättra arbetssituationen, uppdraget är förlängt  t o m 
22 december 2017. Arbetssituationen för de som arbetar i leverantörsgruppen har stadigt förbättrats och 
stressen har minskat. Arbetsmiljöverket gjorde ett besök i slutet av juni och de avslog huvudskyddsombudets 
framställan.
Fysisk- o teknisk planering
Övergripande planering har idag inga långtidssjukskrivningar. Under perioden har det skett en hel del 
förändringar vad gäller personalen. Arbetsbelastningen är fortsatt hög på nuvarande personal och under året har 
verksamheten fokuserat på arbetsmiljöfrågor och i synnerhet den psykosociala arbetsmiljön. En kartläggning av 
den psykosociala arbetsmiljön har tagits fram med hjälp av psykolog från Arbetslivsresurs. Det har resulterat i 
tidiga åtgärdsinsatser på individnivå liksom en långsiktig handlingsplan för verksamheten.

Kompetensförsörjning
Personal
På grund av rådande ekonomi sker endast kompetensutveckling på mycket sparsam nivå samt att införandet av 
nytt personal- och lönesystem också bidrar till att det inte finns så mycket tid denna period att lägga på 
utveckling. Det nya systemet innebär ju en kompetensutveckling i sig, likaså införandet av det nya 
rekryteringssystemet.
Kommunikation & administration
Kompetensförsörjningsplanen för Administration och kommunikation är gjord och visar att rekrytering av nya 
medarbetare kommer att kunna genomföras utan problem.
Ekonomi
Två medarbetare har under året gått i pension varav en har ersatts genom en intern rekrytering. För den andra 
tjänsten pågår en extern rekrytering.
Fysisk- o teknisk planering
Rekrytering av ny planeringschef genomfördes under våren och den nya planeringschefen tillträdde tjänsten i 
mitten på augusti och som tidigare arbetat som planeringschef i Luleå kommun.
Utifrån politiskt fattade budgetbeslut pågår rekryteringar för att ytterligare öka takten på mark- och 
exploatering- för att uppnå att det i Umeå byggs 2000 bostäder årligen. Det är en utmaning att rekrytera inom 
bristyrken och det är få sökanden till tjänsterna som har den kompetens som söks, efterfrågan på hela 
arbetsmarknaden efter högre fastighetskompetens är mycket stor.
Näringsliv:
Arbete med anpassning av den nuvarande organisationen för område Tillväxt har pågått under perioden vilket 
innebär att Internationella enheten avvecklas. Tre personer kommer att tillföras Näringslivsservice, en person till 
Övergripande planering och tre personer till VIVA. Näringslivsservice har en vakans där rekrytering av ersättare 
pågår. Medarbetare har inom Umeå Turistcenter valt att gå ner i arbetstid till förmån för föräldraledighet.

Majlis Jakobsson, Augusti 2017, Slutförd

Mål Resultatmått Mätvärde
 Fg År

Mätvärde 
Fg År Ack

Mål-
värde

Mät-
värde

Måluppf Föränd

Attraktiva och 
hälsofrämjande 
arbetsplatser

Andel långtidsfriska (%) 72.9% 73.8% 75.0%

Sjukfrånvaro i % (%) 4.3% 4.2% 4.5% 5.1%

Heltid och 
tillsvidareanställning som 
norm

Andel heltidsanställda (%) 80.8% 81.1% 85.0% 90.8%

Andel tillsvidareanställda (%) 77.1% 78.8% 79.0% 87.5%

Genomsnittlig sysselsättningsgrad (%) 95.3% 95.0% 95.0% 95.4%
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Aktiviteter
Nämndsmål Km Status Måluppf

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Genomföra SAM inkl uppföljning Ja Lite efter plan Ej värderad

Uppföljning har genomförts av Feelgood och verksamheterna har fått en lista med åtgärder som pågår under 2017. Personalfunktionen 
har revision i nov/dec 2017 eftersom de är arbetsmiljöcertifierad.

Kompetensförsörjning

Genomföra kompetensförsörjningsplan Ja Mycket efter plan Ej värderad

Ett arbetsmaterial är framtagen för att sammanställas och anmäls till Kommunstyrelsen i oktober.

Produktivitet

Inga produktivitetsmätningar genomförda under perioden. 

Tom Peder Johansson, Augusti 2017, Slutförd

Ekonomi

Driftverksamhet
Avvikelsen mot budget för perioden är ca +189,0 mkr.
Helårsprognos totalt +173,4 mkr.

Kraftverksamheten uppvisar en avvikelse mot budget på +37,5 mkr.
Med anledning av marknadens förändrade syn på prisutvecklingen för resterande del av året som förklaras bl. a 
av begränsade kärnkraftstillgångar höjs resultatprognosen till +53,0 mkr. Även produktionsvolymen i 
Stornorrfors ser bättre ut än väntat för kommande månader.

De verksamheter under Kommunstyrelsen som ingår i Tillväxt redovisar ett totalresultat på +4,9 mkr.
Näringslivsservice redovisar ett resultat på +0,7 mkr vilket beror på engångsutbetalningar av bidrag som görs i 
slutet av året. Övriga verksamheter inom Tillväxt redovisar ett sammantaget positivt resultat främst beroende på 
lägre personal- och konsultkostnader inom Övergripande planering. Verksamheterna påverkas i hög utsträckning 
av stora infrastrukturprojekt, exempelvis Midway Alignment och Norrbotniabanan så det ekonomiska utfallet kan 
variera kraftigt beroende på utvecklingen i dessa och andra projekt. Tills vidare är resultatprognosen för helåret 
+3,5 mkr.

Stödfunktionerna redovisar ett periodresultat på -9,8 mkr.
Personalfunktionens resultat är -8,6 mkr vilket i första hand beror på kostnader i samband med införande av ett 
nytt personal- och lönesystem samt att den kommungemensamma kostnaden för friskvårdskort har ökat relativt 
kraftigt. Införandet har krävt betydligt mer personal- och konsultresurser än planerat. Fortfarande krävs ökade 
resurser under främst september och oktober månad för att alla rättningar ska vara åtgärdade. Det finns även 
stora behov av utbildningsinsatser i verksamheterna.
Ekonomifunktionens resultat är +0,1 mkr.
Den administrativa funktionen (inkl. politisk verksamhet) och kommunikationsfunktionen tillsammans redovisar 
ett resultat på +0,2 mkr. Utskott och partierna uppvisar ett överskott på 0,2 mkr samtidigt som administration, 
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kommunikation och stadsarkivet tillsammans visar ett nollresultat.
Ledningsfunktionen för Utveckling som är under avvecklande redovisar ett resultat på -1,6 mkr på grund av 
utbetalt avgångsvederlag.
Resultatprognosen för året är -13,6 mkr beroende på ökade kostnader för studentmedarbetare, motionskort, 
införande av nytt PA-system och avgångsvederlag.

Kommungemensamma kostnader som utöver gemensamma avgifter och bidrag även numera inkluderar 
flyktingboenden uppvisar ett resultat på +156,4 mkr. Kostnaderna för avgifter och bidrag är 2,2 mkr högre än 
budget på grund av högre kostnader för driften av resecentras och högre avgifter till Region Västerbotten än 
budgeterat.
Förvaltning av mark och skogsproduktion uppvisar en avvikelse på +99,8 mkr vilket beror på att bland annat 
försäljningen av mark vid Entré Syd har bokförts under perioden. Utvecklingsanslaget och anslaget för övriga 
oförutsedda behov uppvisar ett positivt resultat på 3,2 mkr för perioden. Kostnader för avskrivningar är 29,2 mkr 
lägre än budget och beror på att en stor del av förra årets investeringar inte är aktiverade. Pensionskostnaderna 
är 7,6 mkr lägre än budgeterat och intäkter avseende återvunnen moms och skatt uppgår till 6,5 mkr. Ej 
nyttjade medel för ökat bostadsbyggande och flyktingmottagning ger en resultateffekt uppgående till +16,4 
mkr. Beslutat besparingskrav som inte ännu har inarbetats ger en resultateffekt på -7,9 mkr under perioden. 
Ersättning för flyktingmottagning som avser föregående år har bokats in under perioden och ger en positiv 
resultateffekt på 3,8 mkr. Helårsprognos för kommungemensamma kostnader är +130,5 mkr.

Tom Peder Johansson, Augusti 2017, Slutförd

Mål Resultatmått Mätvärde
 Fg År

Mätvärde 
Fg År Ack

Mål-
värde

Mät-
värde

Måluppf Föränd

Budget i balans Budgetavvikelse (kr)  63 607  50 336 0  188 996

Utfall per kostnad/intäktsslag 
Utfall fg år Ack Diff  fg år Ack Budget Ack Utfall Ack Diff

Intäkt -4 848 438  49 767 - 110 091 - 325 770  215 680

Kostnad 1 116 348   569  725 318  752 001 - 26 684

Total -3 732 091  50 336  615 227  426 231  188 996

7

Verksamhetsuppföljning 2017-08



Utfall per Verksamhet 
Verksamhet Ack Budget Ack utfall Ack Diff Årsbudget

Nämnd- och styrelsev  10 432  10 836 -  404  15 648

Stöd till politiska  5 209  5 320 -  111  7 814

Kommungem verks/adm  111 024  112 926 - 1 902  173 042

Kommunpolitisk adm  101 145  97 823  3 322  160 570

Fysisk- o teknisk pl  9 162 - 72 875  82 037  14 388

Näringslivsbefr. Åtg  19 967  19 807   160  29 950

Turistverksamhet  2 737  2 182   555  4 105

Kulturverksamhet  42 523  42 398   125  63 784

Kraftverksamhet - 28 875 - 66 407  37 532 - 44 000

Kommungemensamt  341 904  274 220  67 684  510 781

Total  615 227  426 231  188 996  936 082

Investeringar
Verksamhet Årsbudget Ackumulerat utfall

Nämnd- och styrelsev  5 000

Kommungem verks/adm  16 800  4 022

Fysisk- o teknisk pl

Kraftverksamhet  21 846  16 099

Kommungemensamt

Total  43 646  20 121
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Styrkort Kommunstyrelse
Övergripande mål KF-mål till nämnd Resultatmått Måluppf

Yttre kvalitet
Umeås tillväxt ska klaras med bibehållen 
social, ekologisk, kulturell och 
ekonomisk hållbarhet med visionen om 
200 000 medborgare 2050

Umeås tillväxt ska klaras med 
bibehållen social, ekologisk och 
ekonomisk hållbarhet med 
visionen om 200 000 medborgare 
2050

• Detaljplaneberedskap på kommunal
mark ska minst omfatta två års
byggande av bostäder, varav 50 %
byggklart

Vi ska skapa förutsättningar för fler 
företag och fler arbetstillfällen i Umeå.

Vi ska skapa förutsättningar för 
fler arbetstillfällen i Umeå genom 
tillväxt i näringslivet i samverkan 
med näringsliv, universitet mfl

• Detaljplaneberedskap på kommunal
mark ska minst omfatta två års
byggande av och verksamhetslokaler

Inre kvalitet
Vi ska ha attraktiva och hälsofrämjande 
arbetsplatser

Attraktiva och hälsofrämjande 
arbetsplatser

• Sjukfrånvaro i %

Vi ska ha heltids- och 
tillsvidareanställning som norm

Heltid och tillsvidareanställning 
som norm

• Andel heltidsanställda

• Andel tillsvidareanställda

• Genomsnittlig sysselsättningsgrad

Ekonomi
År 2020 ska resultatet i förhållande till 
skatteintäkter, generella stadsbidrag och 
utjämning uppgå till lägst 1%

Budget i balans • Budgetavvikelse
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Tjänsteskrivelse 
2017-12-08 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

 
 
Diarienr: KS-2017/00031 

Finans- och kraftrapport november 2017 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
Att godkänna Finans- och kraftrapport november 2017 

Ärendebeskrivning 
Med anledning av de regler och delegationer som kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige beslutat om avseende finans- och kraftverksamhet 
rapporteras månadsvis positioner och genomförda affärer för att 
kommunstyrelsen ska vara uppdaterad om dessa verksamhetens positioner 
samt att beslutade regler och ramar följs. 

Beslutsunderlag 
Finans- och kraftrapport november 2017 

Beredningsansvariga 
Anna-Karin Nilsson 
Anna Westerlund 

Beslutet ska skickas till 
Lennart Malm  
 
 
Lennart, Malm Anna Westerlund 
Budget- och finanschef Finanscontroller 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-12-19 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 359 

Diarienr: KS-2017/00031 

Finans- och kraftrapport 2017 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna Finans- och kraftrapport november 2017 enligt bilaga. 

Ärendebeskrivning 

Med anledning av de regler och delegationer som kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige beslutat om avseende finans- och kraftverksamhet 

rapporteras månadsvis positioner och genomförda affärer för att 

kommunstyrelsen ska vara uppdaterad om dessa verksamhetens 

positioner samt att beslutade regler och ramar följs. 

Beslutsunderlag 

Finans- och kraftrapport november 2017. 

Beredningsansvariga 

Anna-Karin Nilsson 

Anna Westerlund 

Arbetsutskottets beslutsordning 

Arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Lennart Malm  
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Tjänsteskrivelse 
2017-12-04 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

 
 
Diarienr: KS-2017/00765 

Beskrivning av Umeå kommuns kommunstyrelses 

allmänna handlingar 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta Beskrivning av Umeå kommuns kommunstyrelses allmänna 
handlingar enligt bilaga. 
 
att uppdra till stadsarkivarien att vid behov revidera Beskrivning av Umeå 
kommuns kommunstyrelses allmänna handlingar. 

Ärendebeskrivning 
Enligt offentlighets- och sekretesslagen samt arkivlagen ska varje 
myndighet upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar. I 
arkivlagen kallas denna arkivbeskrivning. 
 
Beskrivningen ska ge en överblick över hanteringen av de allmänna 
handlingarna och hur myndigheten är organiserad. Beskrivningen ska utgå 
från dess arbetsuppgifter och organisation och redovisa dessa så att den 
som söker information kan göra sig en föreställning om vilka 
handlingstyper som skapas. 

Beslutsunderlag 
Arkivbeskrivning. Bilaga. 

Beredningsansvariga 
Niklas Ljungholm, Tomas Jakobsson 

Beslutet ska skickas till 
Stadsarkivet 
   
 
 
Niklas Ljungholm Tomas Jakobsson 
stadsarkivarie kommunsekreterare 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-12-19 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 358 

Diarienr: KS-2017/00765 

Beskrivning av Umeå kommuns kommunstyrelses 

allmänna handlingar 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att anta Beskrivning av Umeå kommuns kommunstyrelses allmänna 

handlingar enligt bilaga. 

 

att uppdra till stadsarkivarien att vid behov revidera Beskrivning av Umeå 

kommuns kommunstyrelses allmänna handlingar. 

Ärendebeskrivning 

Enligt offentlighets- och sekretesslagen samt arkivlagen ska varje 

myndighet upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna 

handlingar. I arkivlagen kallas denna arkivbeskrivning. Beskrivningen ska 

ge en överblick över hanteringen av de allmänna handlingarna och hur 

myndigheten är organiserad. Beskrivningen ska utgå från dess 

arbetsuppgifter och organisation och redovisa dessa så att den som söker 

information kan göra sig en föreställning om vilka handlingstyper som 

skapas. 

Beslutsunderlag 

Arkivbeskrivning.  

Beredningsansvariga 

Niklas Ljungholm, Tomas Jakobsson 

Arbetsutskottets beslutsordning 

Arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Stadsarkivet 
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Beskrivning av Umeå kommuns kommunstyrelses allmänna 
handlingar 

 

Samlad beskrivning över Umeå kommuns kommunstyrelses allmänna handlingar enligt 

Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400, 4 kap., 2 §) och Arkivlagen (SFS 1990:782, 6 

§) har tidigare inte upprättats. 

1. Kommunstyrelsens organisation 

Kommunstyrelsen har 15 ledamöter valda av kommunfullmäktige.  

Kommunstyrelsen har tre utskott: 

arbetsutskottet,  

näringslivs- och planeringsutskottet och  

personalutskottet.  

 

Följande verksamheter sorterar under kommunstyrelsen: 

- Administration och kommunikation,  

- Ekonomi,  

- Mark och exploatering,  

- Näringslivsservice (inkl. Internationella och MR),  

- Personal,  

- Umeåregionens kansli och  

- Övergripande planering. 

2. Register, förteckningar och andra sökmedel till kommunstyrelsens 
allmänna handlingar 

2.1 Diarier 

Före 2001 baserade sig kommunstyrelsens diarieföring inte på ett myndighetsdiarium utan 

på flera olika avdelningsdiarier. Detta betyder att handlingar som passerade mellan 



3 (9) 

kommunstyrelsens olika verksamheter ofta kunde diarieföras som utgående skrivelse i ett 

diarium och inkommande i ett annat.  

Vad särskilt gäller Kommunkansliet så ansvarade detta för administrativ service gentemot 

kommunstyrelsen. Dess diarium kom därför i första hand att omfatta handlingar i ärenden 

som lyfts för beslut till kommunstyrelsen eller dess utskott. Kommunkansliets diarium före 

2001 skall därför i första hand ses som ett register över ärenden där beslut fattats på politisk 

nivå.  

Kommunkansliet förde t o m 1981 diariet manuellt på registerkort. Fr o m 1982 övergick man 

till IT-baserad diarieföring: 

Systemstöd Tidsperiod Anmärkning 

RankXerox (blankettmall 

i 

ordbehandlingsprogram)  

4/1 1982 - 1991 

30/12 

Avställt för elektroniskt bevarande vid 

Stadsarkivet. 

Ärende 7/1 1992 - 2001 Avställt för elektroniskt bevarande vid 

Stadsarkivet för tidsperioden 1992-1999. 

Perioden 2000-2001 är migrerad till Public 360. 

Lärda 14/5 2001 - 2012 

30/10 

Hela perioden 14/5 2001-2012 30/10 är 

migrerad till Public 360. 

Public 360 5/11 2012 -  

 

Genom Lärda-systemets införande 2001 rensades de flesta avdelningsdiarierna bort varefter 

kommunstyrelsen kan sägas ha erhållit ett för hela myndigheten gemensamt diarium. 

Enligt beslut 2011-02-15 (dnr KS000028/2011) skall fr o m 2011 inte bara diariedatabasen bevaras 

elektroniskt utan även de diarieförda handlingarna (d v s de till respektive ärende och händelse 

bifogade filerna). Detta betyder att kommunstyrelsen efter 2010 inte längre genererar några 

pappersbaserade ärendeakter och att de diarieförda handlingarna endast är sökbara i sin 

elektroniska form i Public 360. 

Kommunstyrelsen följer dokumentet ”Att registrera och diarieföra handlingar i Umeå kommun - 

Regler, råd och riktlinjer”. I kommunstyrelsens verksamheter finns flera personer som diarieför för 

respektive verksamhet. Nämndskansliet bevakar Umeå kommuns officiella brevlåda.  

2.2 Övriga register, förteckningar och sökmedel 
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Under kommunstyrelsen registreras och hanteras allmänna handlingar också i andra IT-baserade 

register än diariet. För sådana system som ”…elektroniskt lagrar information och där 

informationen ägs av kommunal myndighet” gäller sedan 2000 att dessa skall registreras i ett 

särskilt register för registrering och beskrivning av IT-system (RegIT). RegIT upptar följande system 

för kommunstyrelsen: 

Systemstöd År för driftstart 

(namn på det 

system som då 

ersattes) 

Beskrivning Anmärkning 

Adato  2011 (Heroma 

Rehab) 

System för dokumentation av 

arbetsanpassningar och 

rehabiliteringsåtgärder vid 

sjukskrivning samt åtgärder för 

att förebygga ohälsa. 

Kommer 

sannolikt att 

ersättas under 

2017 eller 2018. 

Exigus 2009 (Cumulus) Webbaserat bild- och 

mediaarkiv för elektronisk 

organisation och lagring av 

bilder och filer. 

Kommer att 

ersättas under 

2017. 

Fanny 2005 (Forum) System för dokumentation av 

kommunens fastighetsinnehav. 

 

Heroma 

Rekrytering 

2007 (Quick-IT) System för handläggning av 

personalrekryteringsärenden. 

Kommer att 

ersättas under 

2017. 

Lisa 2012 (blankettrutin 

i Blanketthimlen) 

System för registrering och 

systematisk uppföljning av 

arbetsskador, tillbud och 

arbetsmiljöbrister.  

Kommer 

sannolikt att 

ersättas under 

2017 eller 2018. 

Metakatalogen 2002 System för mellanlagring av 

information vid synkronisering 

mellan olika IT-system. 

Kommunens AD. 

Personec P Heroma (2017) Personaladministrativt 

bemannings- och lönesystem. 

 

Proceedo 2016 (Palette System för beställningar och  
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respektive Bella) fakturahantering. 

Public 360 2012 (Lärda) System för dokument- och 

ärendehantering.  

 

RegIT 2000 (manuella 

rutiner) 

System för registrering och 

beskrivning av IT-system som 

används i kommunen.  

 

Tekis KID 2005 (Kivi) Lokalt 

kommuninvånareregister. 

Kallades Tefat KID 

2005-2008. 

Time Care 

Planering 

2011 System för schemaläggning av 

personal. 

 

Time Care Pool 2011 System för schemaläggning av 

vikarier. 

 

Tomtnytt 2006 (Bonytt) System för fördelning av tomter 

till privatpersoner och företag 

som skall bygga bostad för eget 

bruk. 

 

Troman 1994 (manuella 

rutiner) 

System för registrering av 

förtroendevalda och deras 

uppdrag. 

 

Valman 2008 (manuella 

rutiner) 

System för registrering av val- 

och förtidsröstningslokaler 

samt av röstmottagare. 

Kommer 

sannolikt att 

ersättas under 

2017 eller 2018. 

Visma Control 2007 (Macs-Bas) Ekonomisystem. Kommer att 

ersättas under 

2018. 

Visual Arkiv 1996 (manuella 

rutiner) 

System för registerföring av 

arkiv samt förande av 

arkivförteckningar. 

 

 

 

Därutöver förtjänar ett av Stadsarkivet upprättat register över Umeå kommuns 

kommunstyrelses diarieförda handlingar 1971-1991 att nämnas.  
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3. Tillämpliga bestämmelser i Offentlighets- och sekretesslagen 

Då kommunens centrala arkiv (Stadsarkivet) organisatoriskt sorterar under 

kommunstyrelsen kan flertalet bestämmelser om sekretess i Offentlighets- och 

sekretesslagen i princip vara tillämpliga. För övriga verksamheter kan särskilt nämnas 

sekretess rörande: 

- det allmännas ekonomiska intresse (19 kap.) inklusive upphandlingsärenden (19 kap., 3 §), 

- enskilds hälsa (21 kap., 1 §), 

- adress, telefon och andra kontaktuppgifter för personer med skyddade personuppgifter 

eller om, i  övrigt, risk finns för hot, våld eller annat allvarligt men (21 kap., 3 §), 

- personuppgifter för de fall utlämnande kan antas medföra att uppgiften behandlas i strid 

med Personuppgiftslagen (21 kap., 7 §), 

- personaladministrativ verksamhet (39 kap.).  

Dessutom gäller att den sekretess som gäller för andra nämnder även gäller för 

kommunstyrelsen om ärendet även behandlas av kommunstyrelsen. 

4. Uppgifter som regelbundet hämtas från eller lämnas till kommunextern 
myndighet eller part 

Kommunens lokala kommuninvånareregister (Tekis KID) hämtar sin 

folkbokföringsinformation genom automatiska aviseringar från Skatteverkets system för 

distribution av folkbokföringsuppgifter till samhället (Navet). Tjänsten är avgiftsbelagd och 

regleras i författning (SFS 2001:182 respektive SFS 2001:589). 

5. Slutförvaring av kommunstyrelsens allmänna handlingar 

 

5.1 Arkivleveranser till kommunens centrala arkiv 

Kommunstyrelsens verksamheter är inte skyldiga att leverera sina allmänna handlingar till 

Stadsarkivet vid särskild tidpunkt. Istället levereras handlingarna normalt när 

verksamheterna inte längre har eget omedelbart behov av dem. Detta betyder att 

leveranstidpunkten varierar mycket mellan olika verksamheter och olika handlingsslag. 
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5.2 Arkivförteckningar 

Systematisk arkivförteckning enligt Arkivlagen (6 §) över kommunstyrelsens allmänna 

handlingar upprättas av Stadsarkivet. Detta innebär att handlingarna förtecknas först efter 

det att de olika verksamheterna levererat handlingarna till Stadsarkivet. Samtliga 

arkivförteckningar förs med hjälp av IT-stöd (f n Visual Arkiv). 

5.3 Digitalt bevarande av allmänna handlingar  

Kommunstyrelsen beslutade 2006-04-11 (§ 39) att ”…digitalt bevarande av allmänna 

handlingar ska vara ett alternativ i Umeå kommun”. Sedan 2006 har därför Stadsarkivet 

också accepterat leveranser av allmänna handlingar i elektronisk form.  

Digitalt bevarande grundar sig i varje enskilt fall på särskilda beslut. Sådana beslut fattas 

normalt inom ramen för dokumenthanteringsplaner eller som särskilda gallringsbeslut för 

specifikt IT-stöd.  

Digitalt bevarande av allmänna handlingar vid Stadsarkivet har hittills hanterats utan särskilt 

systemstöd för elektronisk arkivering (E-arkiv). Beslut om anskaffande av E-arkiv kan komma 

att fattas under 2017.  

6. Webbpublicering av allmänna handlingar 

Vissa uppgifter ur kommunstyrelsens diarium (Public 360) publiceras momentant på 

kommunens externa webb. Publiceringen, som är en helt kostnadsfri tjänst riktad mot 

allmänheten, omfattar endast viss registerinformation (nämnd, ärendemening, 

diarienummer, registreringsdatum, handläggande enhet, handläggare samt datum och 

beskrivning för de enskilda händelser som ingår i ärendet) och inte några enskilda 

diarieförda handlingar.  

Därutöver tillhandahåller kommunen sedan 2014 en särskild tjänst för media genom att 

några dagar före kommunstyrelsens (samt dess olika utskott) sammanträden publicera 

handlingarna (kallelsen, tjänsteskrivelser samt eventuella yttranden och andra bilagor) i ett 

inloggningsbart pressrum på kommunens hemsida. Också denna tjänst är helt kostnadsfri. 

Stadsarkivet kommer under 2017 att börja publicera Umeå kommuns arkivförteckningar via 

Riksarkivets nationella arkivdatabas (NAD). Nationella arkivdatabasen är en kostnadsfri 

tjänst som nås via Riksarkivets hemsida. P g a de stora kontroller som behöver göras före 

webbpubliceringen kommer den inte att vara momentan utan ske med flera års fördröjning. 
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I mycket begränsad utsträckning digitaliseras (i första hand genom skanning) visst 

arkivmaterial som förvaras vid Stadsarkivet. I de fall Riksarkivet bedömer att arkivmaterialet 

dels har forskningspotential dels uppfyller vissa tekniska krav levererar Stadsarkivet en 

digital kopia av dessa bilder till Riksarkivet. Riksarkivet publicerar därefter dessa bilder i den 

s k ”Digitala forskarsalen”. ”Digitala forskarsalen” är en betaltjänst hos Riksarkivet och nås 

via dess hemsida. Det arkivmaterial som hittills levererats till ”Digitala forskarsalen” är: 

- Obbola byarkiv (1729–1928), 

- Umeå stadsfullmäktiges protokoll 1868–1888 (med vissa luckor), 

- examenskataloger från Umeå stads folkskolestyrelse, Umeå landskommuns skolstyrelse, 

Holmsunds köpings folkskolestyrelse och Hörnefors kommuns folkskolestyrelse samt 

- Huldtska släktarkivets fotografisamling. 

Under 2018 räknar Stadsarkivet med att även leverera examenskatalogerna tillhörande 

Sävars kommuns folkskolestyrelse. 

7. Tekniska hjälpmedel hos kommunstyrelsens verksamheter som får 
användas av enskilda i syfte att ta del av allmänna handlingar 

För frågor rörande kommunstyrelsens diarium hänvisas allmänheten i första hand till egna 

sökningar i det webbpublicerade diariet. På begäran tar nämndskansliet därefter fram 

begärda handlingar. Vid behov tillhandahåller nämndskansliet en personaldator som under 

uppsikt får användas av enskilda.  

Vid Stadsarkivet finns en särskild forskarsalsdator (med fast IP-adress) som besökare är fria 

att använda (via gästinloggning). Denna dator har inte åtkomst till kommenens intranät och 

når heller inte kommunens servrar. Via denna dator kommer besökare kostnadsfritt åt dels 

ett urval av hittills gjorda avställningar för digitalt bevarande dels samtligt arkivmaterial 

(häribland även de skannade bilder som Umeå kommun har levererat för publicering) som 

Riksarkivet publicerar i ”Digitala forskarsalen”.  

8. Rätt till försäljning av personuppgifter 

Kommunstyrelsen bedriver inte någon systematisk försäljning av personuppgifter till 

kommunextern part. Någon särskild rätt till sådan försäljning anser sig kommunen heller inte 

ha. 
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9. Ytterligare upplysningar om myndighetens allmänna handlingar, deras 
användning och sökmöjligheter 

Närmare upplysningar om kommunstyrelsens nämndadministration, diarium och 

diarieföringsrutiner kan lämnas av kommunsekreterare Tomas Jakobsson. 

Närmare upplysningar om dokumenthanteringsplaner, arkivförteckningar och 

kommunstyrelsens till centralarkivet levererade handlingar kan lämnas av stadsarkivarie 

Niklas Ljungholm.  
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Tjänsteskrivelse 
2017-12-04 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

 
 
Diarienr: KS-2017/00825 

Medborgarlöften 2018 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa medborgarlöften 2018 enligt bilaga. 

Ärendebeskrivning 
Medborgarlöften syftar till ett effektivare brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbete genom att vi bygger förtroende samt engagerar 
och involverar medborgare tillsammans med lokalsamhällets aktörer. 
Umeå kommun och polismyndigheten har i samverkan med Landstinget 
arbetat fram medborgarlöften. En arbetsgrupp bestående av kommunpolis, 
representanter från Umeå kommun har gjort en lokal nulägesanalys och 
valt ut prioriterade områden grundade på medborgardialoger, 
medarbetarsamtal, analys av lokal och regional statistik samt uppföljning 
av fjolårets medborgarlöften. 
 
UmeBrås styrgrupp har samordnat förslaget till medborgarlöften 2018 
utifrån yttranden som har inhämtats från tekniska nämnden, 
fritidsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden och individ- och 
familjenämnden. 

Beslutsunderlag 
Medborgarlöften 2018. Bilaga. 

Beredningsansvariga 
Kerstin Rörsch 

Beslutet ska skickas till 
UmeBrå och tekniska nämnden   
 
 
Kerstin Rörsch  
processledare  
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§ 357 

Diarienr: KS-2017/00825 

Medborgarlöften 2018 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att fastställa medborgarlöften 2018 enligt bilaga. 

Ärendebeskrivning 

Medborgarlöften syftar till ett effektivare brottsförebyggande och 

trygghetsskapande arbete genom att vi bygger förtroende samt 

engagerar och involverar medborgare tillsammans med lokalsamhällets 

aktörer. Umeå kommun och polismyndigheten har i samverkan med 

Landstinget arbetat fram medborgarlöften. En arbetsgrupp bestående av 

kommunpolis, representanter från Umeå kommun har gjort en lokal 

nulägesanalys och valt ut prioriterade områden grundade på 

medborgardialoger, medarbetarsamtal, analys av lokal och regional 

statistik samt uppföljning av fjolårets medborgarlöften. UmeBrås 

styrgrupp har samordnat förslaget till medborgarlöften 2018 utifrån 

yttranden som har inhämtats från tekniska nämnden, fritidsnämnden, 

miljö- och hälsoskyddsnämnden och individ- och familjenämnden. 

Beslutsunderlag 

Medborgarlöften 2018.  

Beredningsansvariga 

Kerstin Rörsch 

Arbetsutskottets beslutsordning 

Arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
UmeBrå och tekniska nämnden   
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Medborgarlöfte 2018 
Umeå kommun 

Polisen och kommunen har tillsammans lyssnat på vad de som bor och 

verkar i Umeå kommun upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga 

och säkra. Medborgarlöftet innehåller aktiviteter som polisen och 

kommunen lovar att genomföra för att öka tryggheten och minska 

brottsligheten. 

 

Mer tillgänglig polis 
 Polisen lovar att eftersträva att vid varje möjligt tillfälle arbeta förtroende och 

kontaktskapande med medborgarna i Umeå kommun. 

Öka trygghet och minska brottslighet 
 Polisen lovar att verka för att fler medborgare engagerar sig i Grannsamverkan och 

därigenom bidra till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Umeå kommun. 

 

 Kommunen ska arbeta för att öka tryggheten på platser där många ungdomar 

befinner sig genom närvaro av socialtjänstens fältgrupp och nattvandrande vuxna. 
 

 Kommunen lovar att genomföra trygghetsskapande åtgärder i motionsspåret på 

Stadsliden till exempel att åtgärda belysning, slyröjning och säkring av riskträd. 

 

 Kommunen lovar att fortsätta åtgärda belysning och trygghetsskapande åtgärder i 

tunnlar (3 tunnlar/år) till exempel. målning, belysning och siktröjning. 

 

 Polisen och kommunen lovar att vidta åtgärder mot prostitution samt motverka 

människohandel i kommunen.  
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Trygg trafikmiljö 
Polisen och kommunen lovar att under 2018 arbeta för en säker och trygg trafikmiljö för 

oskyddade trafikanter samt unga personer i trafiken. 
 

 Polisen lovar att vid minst två tillfällen under året, vår och höst, genomföra särskilda 

trafikinsatser riktade mot cyklister och gångtrafikanter. Inriktning under våren är 

trafikregler och cykelhjälm. Inriktning under hösten är belysning och reflexer. 
 

 Polisen lovar att vid minst två tillfällen under året genomföra särskilda trafikinsatser 

utöver det dagliga trafiksäkerhetsarbetet. Insatserna inriktas mot trimmade mopeder 

samt A-traktorer. 
 

 Kommunen lovar att arbeta vidare med ett tryggt huvudvägnät för cyklister och 

gångtrafikanter där en särskilt hög standard avseende framkomlighet, gena och raka 

sträckningar, ökad separering, trafiksäkerhet, belysning, drift och underhåll med mera 

ska hållas. 

 

 
 

 

Umeå den 12 december 2017 

 

 

 

 

Ronny Adolfsson Hans Lindberg 

 

Lokalpolisområdeschef Kommunstyrelsens ordförande 

Lokalpolisområde Umeå Umeå kommun 



  1 av 2 

Tjänsteskrivelse 
2017-12-01 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

 
 
Diarienr: KS-2017/00988 

Green Umeå  

Förslag till beslut 
Att alla hållbarhetsprojekt, miljö- och hållbarhetsaktiviteter samt miljö- och 
hållbarhetsmål från Umeå kommun som huvudägare ska vara samlade på 
greenumea.se med start från 1 februari 2018.  

Ärendebeskrivning 
Under Green Umeå samlas företag, organisationer och privatpersoner med 
en vision om en grönare framtid i Umeå och den norra regionen. Här finns 
både vilja, engagemang och kunskap. Green Umeå har skapats på initiativ 
av Umeå kommun – men bygger framför allt på ett samarbete mellan 
lokala företag och organisationer. Utgångspunkten är att när många bidrar 
med litegrann blir små steg till stora förbättringar. 
 
Green Umeå ska lyfta och ge en samlad bild av Umeås hållbarhetsarbete 
och de miljöaktiviteter som anordnas i Umeå med omnejd. Plattformen 
Green Umeå ska bidra till att positionera och marknadsföra Umeå som en 
hållbar stad, plats, kommun och region. 
 
Webbplatsen greenumea.se i kombination med sociala medier och 
spridning via #greenumea är det kommunikativa navet för Green Umeå. 
Här samlas information till alla med ett intresse och engagemang för 
hållbarhet i Umeå och den norra regionen. Syftet är att samla och 
tydliggöra det arbete som görs på en plats. Huvudmålgrupp för sajten är 
alla Umeåbor samt besökare. Externa projekt och satsningar inom 
hållbarhetsområdet bjuds även in att vara med för att bidra till att öka 
Umeås miljöprestanda. Några aktuella exempel av projekt som kommer ha 
sin hemvist under Green Umeå är Sharing cities och Civitas-konferensen. 
 
Green-Umeå-sajten är tänkt att ersätta en extern webbplats 
(livsmiljöbarometern) som kostar 42 000 kr per år i licens samt en 
konsultkostnad på 60 000 kr. Detta kan jämföras med Green Umeås-
driftkostnad på max 5 000 kr per år.  
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 Tjänsteskrivelse 
 Dnr: KS-2017/00988 
 
 

 

Beredningsansvariga 
Johan Gammelgård 
Katharina Radloff 
Elisabeth Lind 

Beslutet ska skickas till 
Alla nämnder för kännedom. 
   
 
 
Johan Gammelgård Katharina Radloff 
Tillväxtdirektör Miljöstrateg 
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Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 356 

Diarienr: KS-2017/00988 

Green Umeå  

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att alla hållbarhetsprojekt, miljö- och hållbarhetsaktiviteter samt miljö- 

och hållbarhetsmål från Umeå kommun som huvudägare ska vara 

samlade på greenumea.se med start från 1 februari 2018.  

Ärendebeskrivning 

Under Green Umeå samlas företag, organisationer och privatpersoner 

med en vision om en grönare framtid i Umeå och den norra regionen. Här 

finns både vilja, engagemang och kunskap. Green Umeå har skapats på 

initiativ av Umeå kommun – men bygger framför allt på ett samarbete 

mellan lokala företag och organisationer. Utgångspunkten är att när 

många bidrar med litegrann blir små steg till stora förbättringar. 

 

Green Umeå ska lyfta och ge en samlad bild av Umeås hållbarhetsarbete 

och de miljöaktiviteter som anordnas i Umeå med omnejd. Plattformen 

Green Umeå ska bidra till att positionera och marknadsföra Umeå som en 

hållbar stad, plats, kommun och region. 

 

Webbplatsen greenumea.se i kombination med sociala medier och 

spridning via #greenumea är det kommunikativa navet för Green Umeå. 

Här samlas information till alla med ett intresse och engagemang för 

hållbarhet i Umeå och den norra regionen. Syftet är att samla och 

tydliggöra det arbete som görs på en plats. Huvudmålgrupp för sajten är 

alla Umeåbor samt besökare. Externa projekt och satsningar inom 

hållbarhetsområdet bjuds även in att vara med för att bidra till att öka 

Umeås miljöprestanda. Några aktuella exempel av projekt som kommer 

ha sin hemvist under Green Umeå är Sharing cities och Civitas-

konferensen. 
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Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

Green-Umeå-sajten är tänkt att ersätta en extern webbplats 

(livsmiljöbarometern) som kostar 42 000 kr per år i licens samt en 

konsultkostnad på 60 000 kr. Detta kan jämföras med Green Umeås-

driftkostnad på max 5 000 kr per år.  

Beredningsansvariga 

Johan Gammelgård 

Katharina Radloff 

Elisabeth Lind 

Beslutet ska skickas till 
Alla nämnder för kännedom. 
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Tjänsteskrivelse 
2017-12-11 

Kommunstyrelsen 
 
 
Diarienr: KS-2017/00916 

Revisionsrapport: Inköpsprocessen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att yttra sig över revisionsrapport Inköpsprocessen med nedanstående 
kommentarer.  

Ärendebeskrivning 
KPMG har på uppdrag av Umeå kommuns revisorer granskat kommunens 
inköpsprocess. 
 
Nedan står rekommendationer utifrån ovan angiven granskning. 
Under respektive rekommendation står Inköpsprocessens kommentar. 
 

 Rekommendation 
o Ytterligare utbildning erbjuds dem som så önskar 

 Kommentar 
o De som önskar ytterligare utbildning har erbjudits det sedan 

Inköpsprocessen togs i drift 26/4 2016 
 

 Rekommendation 
o Information om support samt manualer/handböcker 

kommuniceras ytterligare 

 Kommentar 
o Information om support samt manualer/handböcker har 

informerats om samt kommunicerats både inför driftstart 
och sedan driftstart kontinuerligt. Med hjälp av en 
kommunikatör har information skett/sker via intranät, 
informationsblad i alla personalrum, Postitlappar mm. 

 

 Rekommendation 
o Att roller tydliggörs och kommuniceras med berörda 

 Kommentar 
o Sedan våren 2017 pågår ett uppföljningsarbete med 

samtliga direktörer inom Umeå kommun för att bla just 
förtydliga roller och deras ansvar och arbetsuppgifter.  
Direktörerna jobbar sedan vidare med detta i respektive 
verksamhet och fram till berörda. 



  2 av 3 
 

 Tjänsteskrivelse 
 Dnr: KS-2017/00916 
 
 

 

 Rekommendation 
o Att i kommande uppföljningar/utvärderingar vidare 

kartlägga om processen är användarvänlig, tidseffektiv och 
leder till effektiva och korrekta köp, även utifrån ett 
verksamhetsperspektiv. 

 Kommentar 
o Sedan driftstart av Inköpsprocessen har verksamheten 

möjlighet att lämna synpunkter och förslag på processen 
utifrån användarvänlighet och arbetssätt så att inköpen blir 
effektiva och korrekta. 

o Inköpsprocessen gör månadsvisa uppföljningar på 
Inköpsprocessen ur ett verksamhetsperspektiv vad gäller 
tidseffektivisering samt effektiva och korrekta köp. 

 

 Rekommendation 
o Projektgruppen tar hänsyn till medarbetarnas erfarenheter 

och upplevelser av inköpsprocessen och använder detta i 
kommande förbättringsarbeten 

 Kommentar 
o Projektgruppen upphörde i och med att projektet Effektiva 

inköp avslutades och Inköpsprocessen togs i drift 26/4 
2016. I och med det förvaltas Inköpsprocessen med 
tillhörande IT-objekt enligt förvaltningsmodellen pm3. Det 
innebär att det finns uppbyggt en modell för att ta emot 
erfarenheter och upplevelser från alla verksamheter. Enligt 
pm3 förvaltas dessa och tas med i förvaltningsarbetet med 
att vidmakthålla samt vidareutveckla Inköpsprocessen och 
dess tillhörande IT-objekt. 

 

 Rekommendation 
o Vikten av att följa de upphandlingar som gjorts i kommunen 

tydliggörs och att utbudet av varor och tjänster i Visma 
Proceedo kompletteras för att i ännu större utsträckning 
motsvara verksamheternas behov. 

 Kommentar 
o I de månatliga rapporterna som visar följsamhet i 

Inköpsprocess, tydliggörs avtalstrohet och visar på vikten av 
att följa gjorda upphandlingar. Det pågår ett kontinuerligt 
arbete för att komplettera Visma Proceedo med Umeå 
kommuns avtalade varor och tjänster. 
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 Tjänsteskrivelse 
 Dnr: KS-2017/00916 
 
 

Beslutsunderlag 
Inköpsprocessen 
Granskningsrapport 
Umeå kommun 
KPMG AB 
2017-08-09 

Beredningsansvariga 
Susanne Aidanpää, Gabrielle Eriksson 

Beslutet ska skickas till 
Kommunrevisionen, KPMG   
 
 
Jonas Jonsson Gabrielle Eriksson 
stadsdirektör verksamhetsutvecklare 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-09 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 21 

Diarienr: KS-2017/00916 

Revisionsrapport: Inköpsprocessen 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att yttra sig över revisionsrapport Inköpsprocessen med nedanstående 

kommentarer.  

Ärendebeskrivning 

KPMG har på uppdrag av Umeå kommuns revisorer granskat kommunens 

inköpsprocess. 

 

Nedan står rekommendationer utifrån ovan angiven granskning. 

Under respektive rekommendation står Inköpsprocessens kommentar. 

 

 Rekommendation 
o Ytterligare utbildning erbjuds dem som så önskar 

 Kommentar 
o De som önskar ytterligare utbildning har erbjudits det 

sedan Inköpsprocessen togs i drift 26/4 2016 
 

 Rekommendation 
o Information om support samt manualer/handböcker 

kommuniceras ytterligare 

 Kommentar 
o Information om support samt manualer/handböcker har 

informerats om samt kommunicerats både inför driftstart 
och sedan driftstart kontinuerligt. Med hjälp av en 
kommunikatör har information skett/sker via intranät, 
informationsblad i alla personalrum, Postitlappar mm. 

 

 Rekommendation 
o Att roller tydliggörs och kommuniceras med berörda 

 Kommentar 
o Sedan våren 2017 pågår ett uppföljningsarbete med 

samtliga direktörer inom Umeå kommun för att bla just 
förtydliga roller och deras ansvar och arbetsuppgifter.  
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-09 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

Direktörerna jobbar sedan vidare med detta i respektive 

verksamhet och fram till berörda. 

 

 Rekommendation 
o Att i kommande uppföljningar/utvärderingar vidare 

kartlägga om processen är användarvänlig, tidseffektiv och 
leder till effektiva och korrekta köp, även utifrån ett 
verksamhetsperspektiv. 

 Kommentar 
o Sedan driftstart av Inköpsprocessen har verksamheten 

möjlighet att lämna synpunkter och förslag på processen 
utifrån användarvänlighet och arbetssätt så att inköpen blir 
effektiva och korrekta. 

o Inköpsprocessen gör månadsvisa uppföljningar på 
Inköpsprocessen ur ett verksamhetsperspektiv vad gäller 
tidseffektivisering samt effektiva och korrekta köp. 

 

 Rekommendation 
o Projektgruppen tar hänsyn till medarbetarnas 

erfarenheter och upplevelser av inköpsprocessen och 
använder detta i kommande förbättringsarbeten 

 Kommentar 
o Projektgruppen upphörde i och med att projektet 

Effektiva inköp avslutades och Inköpsprocessen togs i drift 
26/4 2016. I och med det förvaltas Inköpsprocessen med 
tillhörande IT-objekt enligt förvaltningsmodellen pm3. Det 
innebär att det finns uppbyggt en modell för att ta emot 
erfarenheter och upplevelser från alla verksamheter. 
Enligt pm3 förvaltas dessa och tas med i 
förvaltningsarbetet med att vidmakthålla samt 
vidareutveckla Inköpsprocessen och dess tillhörande IT-
objekt. 

 

 Rekommendation 
o Vikten av att följa de upphandlingar som gjorts i 

kommunen tydliggörs och att utbudet av varor och tjänster 
i Visma Proceedo kompletteras för att i ännu större 
utsträckning motsvara verksamheternas behov. 

 Kommentar 
o I de månatliga rapporterna som visar följsamhet i 

Inköpsprocess, tydliggörs avtalstrohet och visar på vikten 
av att följa gjorda upphandlingar. Det pågår ett 
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Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

kontinuerligt arbete för att komplettera Visma Proceedo 
med Umeå kommuns avtalade varor och tjänster. 

Beslutsunderlag 

Inköpsprocessen 

Granskningsrapport 

Umeå kommun 

KPMG AB 

2017-08-09 

Beredningsansvariga 

Susanne Aidanpää, Gabrielle Eriksson 

 

Arbetsutskottets beslutsordning 
Arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Kommunrevisionen, KPMG   
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Tjänsteskrivelse 
2017-12-05 

Kommunstyrelsen 
 
 
Diarienr: KS-2017/00501 

Rivning av Graffitivägg - I 20 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att uppdra till Mark och exploatering att omgående riva graffitiväggarna på 
I20-området och förbereda det för framtida exploatering. 

Ärendebeskrivning 
Förslag till beslut 
Det berörda området som ingår i den fördjupade översiktsplanen för Umeå 
(rev.2017) kommer inom en överskådlig framtid sannolikt att exploateras.   
Kommunen kommer inte ifrån sitt ansvar som fastighets- och markägare 
och Mark och exploatering ser en stor problematik med att väggarna finns 
kvar om ingen kan ta ansvar för dem. Mark och exploatering förordar att 
väggarna tas bort och att området iordningsställs för framtida planer. 
 
Bakgrund  
Graffitiväggarna på I20-området har varit den plats inom kommunen där 
det har varit tillåtet att utöva graffiti. 2011 togs en handlingsplan fram av 
berörda nämnder (Tekniska nämnden, Kulturnämnden, Kommunstyrelsens 
näringslivs- och planeringsutskott) för att förebygga klotter som 
skadegörelse och främja graffiti som konstform och fritidsintresse. 
Arbetsgruppen som arbetade med handlingsplanen hade en gemensam 
budget och Kultur-/Fritidsförvaltningen hade ett nyttjanderättsavtal med 
Mark och exploatering för att disponera området med hjälp av 
föreningsansvar. 
 
Efter en utvärdering 2014 fick man frågan om handlingsplanens och 
graffitiväggarnas fortsättning. I maj 2015 beslutade UmeBrå´s styrgrupp att 
arbetsgruppen skulle upphöra och att handlingsplanen skulle upphöra att 
gälla. December 2015 togs ett beslut i kommunstyrelsen (KS-2015/00912) 
att det samlade ansvaret samt handlingsplanen skulle upphöra att gälla. 
 
Sedan dess har stora nedskräpningar i området skett i form av sprayburkar 
etc. där kommunen i oktober 2016 fick ett föreläggande om att 
uppstädning skulle ske. I samband med detta sade Kultur & Fritid upp sitt 
nyttjanderättsavtal och idag har ingen kommunal verksamhet längre något 
ansvar för fortsatt nyttjande av graffitiväggarna. Mark och exploatering 
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 Tjänsteskrivelse 
 Dnr: KS-2017/00501 
 
 
som ansvarig markägare riskerar att så länge graffitiväggarna står kvar i 
området fortsätter att användas med nedskräpningskostnader som följd. 
Ungdomspolisen har även de meddelat att de inte ser väggarna som något 
brottsförebyggande och menar att det förekommer såväl alkohol som 
andra droger i anslutning till området varför man förordar att området 
avvecklas. 
 
13 juni 2017 (KS-2017/00501) Kommunstyrelsens näringslivs- och 
planeringsutskott återremitterar ärendet om beslut om rivning av 
graffitiväggarna till Kulturnämnden och Fritidsnämnden för ytterligare 
behandling.  
KU-2017/00042 Kulturnämnden besvarar remissen med att deras 
engagemang för graffiti som konstform består men att de saknar möjlighet 
att ta ansvar för området. 
FN-2017/00240 Fritidsnämnden besvarar remissen med att hänvisa tillbaka 
till tidigare beslut från 2015 att om ingen nämnd eller förening tar ansvar 
för graffitiväggarna och dess område förordnar de att de tas bort 

Beslutsunderlag 
Kulturnämndens yttrande: KU-2017/00042 
Fritidsnämndens yttrande: FN-2017/00240  
KSNP återremiss 13 juni 2017: KS-2017/00501 
KS beslut 8 december 2015: KS-2015/00912 

Beredningsansvariga 
Stina Sjöblom. Jenny Vindegard 

Beslutet ska skickas till 
Jenny Vindegard 
   
 
 
Jonas Jonsson Jenny Vindegard 
Stadsdirektör Mark och expl.ing. 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Näringslivs- och planeringsutskottet 2018-01-09 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 13 

Diarienr: KS-2017/00501 

Rivning av Graffitivägg inom I 20-området 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens beslutar 

 

att uppdra till Mark och exploatering att omgående riva graffitiväggarna 

på I 20-området och förbereda det för framtida exploatering. 

 

Reservation 

Mattias Sehlstedt (V) 

Ärendebeskrivning 

Det berörda området som ingår i den fördjupade översiktsplanen för 

Umeå (rev.2017) kommer inom en överskådlig framtid sannolikt att 

exploateras.   

Kommunen kommer inte ifrån sitt ansvar som fastighets- och markägare 

och Mark och exploatering ser en stor problematik med att väggarna 

finns kvar om ingen kan ta ansvar för dem. Mark och exploatering 

förordar att väggarna tas bort och att området iordningsställs för framtida 

planer. 

 

Bakgrund  

Graffitiväggarna på I 20-området har varit den plats inom kommunen där 

det har varit tillåtet att utöva graffiti. 2011 togs en handlingsplan fram av 

berörda nämnder (Tekniska nämnden, Kulturnämnden, 

Kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott) för att förebygga 

klotter som skadegörelse och främja graffiti som konstform och 

fritidsintresse. Arbetsgruppen som arbetade med handlingsplanen hade 

en gemensam budget och Kultur-/Fritidsförvaltningen hade ett 

nyttjanderättsavtal med Mark och exploatering för att disponera området 

med hjälp av föreningsansvar. Efter en utvärdering 2014 fick man frågan 

om handlingsplanens och graffitiväggarnas fortsättning. I maj 2015 

beslutade UmeBrå´s styrgrupp att arbetsgruppen skulle upphöra och att 

handlingsplanen skulle upphöra att gälla. December 2015 togs ett beslut i 
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Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

kommunstyrelsen (KS-2015/00912) att det samlade ansvaret samt 

handlingsplanen skulle upphöra att gälla. Sedan dess har stora 

nedskräpningar i området skett i form av sprayburkar etc. där kommunen 

i oktober 2016 fick ett föreläggande om att uppstädning skulle ske. I 

samband med detta sade Kultur och Fritid upp sitt nyttjanderättsavtal och 

idag har ingen kommunal verksamhet längre något ansvar för fortsatt 

nyttjande av graffitiväggarna. Mark och exploatering som ansvarig 

markägare riskerar att så länge graffitiväggarna står kvar i området 

fortsätter att användas med nedskräpningskostnader som följd. 

Ungdomspolisen har även de meddelat att de inte ser väggarna som 

något brottsförebyggande och menar att det förekommer såväl alkohol 

som andra droger i anslutning till området varför man förordar att 

området avvecklas. 

 

13 juni 2017 (KS-2017/00501) Kommunstyrelsens näringslivs- och 

planeringsutskott återremitterar ärendet om beslut om rivning av 

graffitiväggarna till Kulturnämnden och Fritidsnämnden för ytterligare 

behandling.  

KU-2017/00042 Kulturnämnden besvarar remissen med att deras 

engagemang för graffiti som konstform består men att de saknar 

möjlighet att ta ansvar för området. 

FN-2017/00240 Fritidsnämnden besvarar remissen med att hänvisa 

tillbaka till tidigare beslut från 2015 att om ingen nämnd eller förening tar 

ansvar för graffitiväggarna och dess område förordnar de att de tas bort 

Förslag till beslut 

Näringslivs- och planeringsutskottet beslutar 

att uppdra till Mark och exploatering att omgående riva graffitiväggarna 

på I20-området och förbereda det för framtida exploatering. 

Beslutsunderlag 

Kulturnämndens yttrande: KU-2017/00042 

Fritidsnämndens yttrande: FN-2017/00240  

KSNP återremiss 13 juni 2017: KS-2017/00501 

KS beslut 8 december 2015: KS-2015/00912 

Beredningsansvariga 

Stina Sjöblom. Jenny Vindegard 
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Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Näringslivs- och planeringsutskottets beslutsordning 

Yrkanden 

Mattias Sehlstedt (V) – i första hand att ärendet återremitteras för 

dialog, samt att ge stadsdirektören och förvaltningen i uppdrag att föra 

dialog med föreningen, ”Umeå Graffiti förening ”som nyttjar väggen, med 

målsättningen att få svar om de är villiga att ta ett tydligt ansvar för 

väggen samt även föra dialog om ev annan framtida lokalisering av 

graffitti väggen 

I andra hand, om återremissförslaget faller yrkar jag avslag till 

tjänsteskrivelsen.  

Elmer Eriksson (M) – avslag på Mattias Sehlstedts yrkanden. 

Margareta Rönngren (S) med instämmande av Peder Westerberg (L) och 

Mattias Larsson (C) – bifall till tjänsteskrivelsens förslag och avslag på 

yrkande om återremiss. 

Hans Lindberg (S) med instämmande av Mattias Larsson (C) – att överlåta 

till kommunstyrelsen att fatta beslutet 

 

Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag med tillägget att kommunstyrelsen 

fattar beslutet mot Mattias Sehlstedts yrkande om återremiss. 

Ordföranden finner att näringslivs- och föreslår kommunstyrelsen besluta 

enligt tjänsteskrivelsens förslag. Inför beslutet i kommunstyrelsen 

kompletteras handlingarna med en kostnadskalkyl för rivningen. 

Reservation 

Mattias Sehlstedt (V): Reserverar mig emot både avslaget på 

återremissen och emot beslutet att bifalla tjänsteskrivelsen.  Dialogen 

med brukarna och föreningen som använder graffitiväggen har varit 

bristfällig. Därför anser jag att kommunen behöver föra en dialog med 

dem, innan beslut tas.  Umeå som kulturstad behöver en graffitivägg, och 

om inte kommunen underlättar för att det finns en vägg, är risken stor att 

den här typen av konstform försvinner.   Långsiktigt tycker vi det är 

självklart att en förening har ansvar för väggen och att ett avtal mellan 

föreningen och kommunen tecknas angående detta. Samt att kommunen 

i dialog med föreningen undersöker om det går att hitta en bättre 

placering av väggen än den nuvarande platsen.  
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Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

Beslutet ska skickas till 
Jenny Vindegard 
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Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 30 

Diarienr: KU-2017/00042 

Rivning av Graffitivägg - I 20 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

 

att besvara återremissen enligt följande: 

Inför kommande beslut konstaterar nämnden återigen att dess 

engagemang för graffiti som konstform består, liksom nämndens 

tidigare ståndpunkt att helt sakna möjlighet att ta ansvar för 

graffitiväggen på I20-området. 

Bakgrund 

I tjänsteskrivelsen KS-2017/00501 som mynnar ut i förslag om rivning av 

graffitiväggen på I20-området, och som nu återremiterats, beskrivs 

områdets historik och parternas rollfördelning utifrån den handlingsplan 

som utarbetades 2011 på ett korrekt och informativt vis. 

 

Den delade vårdnad mellan Umeå kultur, Umeå fritid, Gator och parker 

och UmeBrå som beslutades inom ramen för handlingsplanen syftade till 

att förena en rad skilda perspektiv, vilka sammantagna skulle möjliggöra 

en väl fungerande miljö för utövare av laglig graffiti som fritidsintresse. 

 

Rollfördelningen mellan parterna var tydlig där Umeå kultur finansiellt 

och med sakkunskap kring graffitikulturen ingick, medan ansvaret för 

själva platsen delades mellan Umeå fritid, Gator och parker och UmeBrå 

med polisen som extern samarbetspart. 

 

Kulturnämnden har i tidigare remissyttrande konstaterat att 

graffitiväggen på I20-området är en uppskattad miljö för utövare av laglig 

graffiti. Nämnden har vidare uttalat stöd för graffiti som konstform och i 

den remissrunda som ledde fram till handlingsplanen inte förordat ett 

borttagande av väggen, men i sammanhanget tydligt betonat att Umeå 

kultur inte har förutsättningar att ta ansvar för själva platsen.  

Beredningsansvariga 
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Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

Lars Sahlin 

Fredrik Lindegren 

 

Kulturnämndens beslutsordning 

Yrkanden 

Eva Westman Modig (M) – att texten till förslag till beslut ändras till 

…”inför kommande beslut konstaterar nämnden återigen att ”dess 

inställning till grafitti” … ersätter ”dess engagemang för grafitti”… 

 

Caroline Täljeblad (V) – att sista meningen i tjänsteskrivelsen tas bort, 

”När övriga aktörer utifrån skilda bevekelsegrunder valt att dra sig ur det 

samlade åtagandet konstatera kulturnämnden att I20-området tycks ha 

spelar ut sin roll som hemvist för grafittiutövarna med Umeå kommun 

som markupplåtare och motpart för de som nyttjar platsen.” 

 

Propositionsordning som godkänns 

Avslag mot bifall till Eva Westman Modigs yrkande. Ordföranden finner 

att kulturnämnden avslår förslaget. 

Bifall mot avslag till Caroline Täljeblads yrkande. Ordföranden finner att 

kulturnämnden bifaller förslaget. 

Ordföranden finner att kulturnämnden beslutar enligt den reviderade 

tjänsteskrivelsen. 

 

Reservation 

Eva Westman Modig (M), Marianne Löfstedt (M), Kjerstin Widman (M): 

Vi reserverar oss mot skrivningen i svaret angående Rivning av 

graffitiväggen på I20 till förmån för vårt förslag att 

1. Nämnden konstaterar att ”dess inställning” till graffiti, ersätter 

”dess engagemang för” graffitti i förslaget till beslut. 

2.  Att sista meningen i avsnittet Bakgrund kvarstår. 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 37 

Diarienr: FN-2017/00240 

Rivning av Graffitivägg - I 20 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar att hänvisa till tidigare beslut 2015-04-28, § 19 

med motivering som anges under ärendebeskrivning samt 

 

att uppsägning av nyttjanderättsavtal med Stadsledningskontorets mark- och 

exploatering genomfördes 2016-10-28. 

 

Ärendebeskrivning 

”Alternativ 3 

- Graffitiväggen ses som en spontanplats konstformen graffiti. 

- Arbetsgruppen kring Graffitihandlingsplanen upphör. 

- En förening/alternativt Umeå kultur får ansvaret för graffitiväggen. 

Fritidsnämnden förordar alternativ 3 av följande skäl: 

Graffitiutövarna finns inom åldersspannet 13 – 40 år och är ingen 

homogen grupp. Frågan kan därför inte betraktas som en ren 

ungdomsfråga. Det har varit problem att komma i kontakt med 

graffitiutövare eftersom det inte finns någon förening som företräder dessa. 

Det finns heller inga belägg i forskning, eller bland de kommuner som 

erbjuder graffitiväggar, för att s k laglig vägg ska vara en 

brottsförebyggande insats. Graffitiväggen bör därför ses som en arena för 

kulturutövare av konstformen graffiti och då kan behovet av en 

arbetsgrupp från flera verksamhetsområden ifrågasättas. 

I det fall Umeå kultur inte övertar ansvaret för graffitiväggen och ingen 

förening heller vill ta samordningsansvar, förordar fritidsnämnden att 

graffitiväggen tas bort.” 

Beslutsunderlag 

FN 2015-04-28, § 19 

Uppsägning av nyttjanderättsavtal 2016-10-28. 

Beredningsansvariga 

Stefan Hildingsson, fritidschef 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott 
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§ 71 

Diarienr: KS-2017/00501 

Rivning av Graffitivägg - I 20 

Beslut 

Kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott beslutar 

 

att återremittera ärendet till kulturnämnden och fritidsnämnden för 

ytterligare handläggning 

Ärendebeskrivning 

Bakgrund: Graffitiväggarna på I20-området har varit den plats inom 

kommunen där det har varit tillåtet att utöva graffiti. 2011 togs en 

handlingsplan fram för att förebygga klotter som skadegörelse och främja 

graffiti som konstform och fritidsintresse. Arbetsgruppen som arbetade 

med handlingsplanen hade en gemensam budget på 100 tkr/år 

samfinansierad från Umeå fritid, Umeå kultur, UmeBrå och Gator och 

parker. Dåvarande Kultur- och Fritidsförvaltningen hade tillsammans ett 

nyttjanderättsavtal med Mark och exploatering för att disponera området 

och Fritid har i sin tur i omgångar haft överenskommelser med olika 

föreningar som ansvarat för att hålla koll på området, för städning etc. 

 

2014, 3 år efter att handlingsplanen tagits fram, gjordes en utvärdering 

där berörda nämnder (tekniska nämnden, kulturnämnden, 

kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott) fick frågan om 

fortsättningen där man förordade det alternativ som innebar att: 

- Graffitiväggarna ses som en spontanplats för konstformen graffiti.  
- Arbetsgruppen kring graffitihandlingsplanen upphör. 
- En förening/Umeå kultur får ansvaret för graffitiväggarna. 

 

I maj 2015 beslutade UmeBrå´s styrgrupp att arbetsgruppen för graffiti 

ska upphöra och att handlingsplanen ska upphöra att gälla (källa KS-

2015/00912). Fritidsnämnden lade till i sitt remissvar (KU-2015/00016) att 

om Umeå kultur inte övertar ansvaret för graffitiväggarna och ingen 

förening heller vill ta samordningsansvar förordar man att de tas bort. 

Umeå kulturs roll inom ramen för handlingsplanen bestod i huvudsak att 
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bejaka graffiti som konstform men saknade helt de resurser som krävdes 

för att själv ta fullt ansvar för platsen.  

 

I december 2015 aktualiserades frågan åter varvid UmeBrå förklarade att 

man inte sett någon förbättring i brottsstatistiken och att städningen på 

området inte skötts. Det fanns också en misstanke att väggarna gav 

utrymme för övning och teknikutveckling som kunde resultera i klotter i 

centrum, man ansåg att någon måste ta ansvaret för området om det ska 

kunna vara kvar. ”Är det inte brottsförebyggande att hålla området vid liv 

så kan det inte längre ligga på UmeBrås bord.”  

 

December 2015 togs då ett beslut i kommunstyrelsen (KS-2015/00912) 

att det samlade ansvaret för graffitiväggarna skulle upphöra samt att 

handlingsplanen för att förebygga klotter som skadegörelse och främja 

graffiti som konstform och fritidsintresse skulle upphöra att gälla. 

 

I oktober 2016 kom Miljö och hälsoskydd med ett nedskräpningsärende 

till Mark och exploatering för uppstädning. Kultur/Fritid tog på sig 

städningen eftersom de fortfarande hade kvar sitt nyttjanderättsavtal. I 

samband med det sades avtalet upp. Idag har ingen kommunal 

verksamhet längre något ansvar för fortsatt nyttjande av graffitiväggarna 

och Mark och exploatering riskerar då att området, som nu helt är utan 

uppsikt, fortsätter att användas med nedskräpning som följd. 

 

Under januari 2017 har Mark och exploatering gjort en avstämning med 

de parter som ingick i arbetsgruppen för projektet varav alla har avsagt 

sig fortsatt ansvar. Fritid menar att det ligger på Kulturens bord men 

Kulturen har aldrig haft ansvar för själva platsen på I20-området och har 

inte för avsikt att ta initiativ till etablera någon alternativ graffitivägg eller 

liknande. Detta eftersom det inte ligger i deras uppdrag att upplåta 

kommunala markytor för olika ändamål och dessutom helt saknar 

resurser till att underhålla sådana. Ungdomspolisen har även de meddelat 

att de inte ser väggen som något brottsförebyggande och menar att det 

förekommer såväl alkohol som andra droger i anslutning till området 

varför man förordar att området avvecklas. Fritid har sedan maj 2017 haft 

kontakt med en nybildad förening som säger sig kunna ta på sig det 

ansvar som krävs för att hålla graffitiväggarna under uppsikt och området 

väl städat över sommaren 2017. Fritid har dock frånsagt sig sitt ansvar 
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mot föreningen och Mark och exploatering kan inte teckna ett avtal direkt 

med en förening då ett samordningsansvar tillsammans med UmeBrå 

saknas. Det berörda området som ingår i den fördjupade översiktsplanen 

för Umeå (rev 2017) kommer inom en överskådlig framtid sannolikt att 

exploateras.   

Kommunen kommer inte ifrån sitt ansvar som fastighets- och markägare 

och Mark och exploatering ser en stor problematik om väggarna skulle 

finnas kvar trots att Fritid/Kulturen inte vill ta ansvar för dem. Därför 

förordas rivning.  

 

Förslag till beslut 

att uppdra till Mark och exploatering att omgående riva graffitiväggarna 

på I20-området och förbereda det för framtida exploatering. 

Beslutsunderlag 

Graffitihandlingsplan (KS-2015/00912) 

Remiss Graffitihandlingsplan (KU-2015/00016) 

 

Näringslivs- och planeringsutskottets beslutsordning 

Yrkanden 

Mattias Larsson (C) med instämmande av Mattias Sehlstedt (V), 

Margareta Rönngren (S), Peder Westerberg (L) – Återremiss till 

kulturnämnden och fritidsnämnden 

Anders Ågren (M) – Bifall till tjänsteskrivelsen 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden ställer frågan om ärendet ska återremitteras eller avgöras 

idag? Ordföranden finner att ärendet ska återremitteras till 

kulturnämnden och fritidsnämnden för vidare handläggning. 

 

Reservation 

Anders Ågren (M) 

Beredningsansvariga 

Stina Sjöblom. Jenny Olsson 

Beslutet ska skickas till 
Jenny Olsson 
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§ 163 

Diarienr: KS-2015/00912 

Graffitihandlingsplan 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att det samlade kommunala ansvaret för graffitiväggen upphör, samt 
 

att handlingsplan för att förebygga klotter som skadegörelse och främja 
graffiti som konstform och fritidsintresse” upphör att gälla. 

Ärendebeskrivning 
UmeBrå styrgrupp beslutade maj 2015 att arbetsgruppen för graffiti upp-
hör och ”Handlingsplan för att förebygga klotter som skadegörelse och 
främja graffiti som konstform och fritidsintresse” upphör gälla. Inför 
beslutet fick nämnderna som ingår i UmeBrå styrgrupp en 
remissförfrågan med tre alternativ. Tekniska nämnden, fritidsnämnden, 
kulturnämnden och nämnden för primärvård och folkhälsa har svarat på 
remissen. Tekniska nämnden och fritidsnämnden förordade alternativ tre 
som innebar att: 

 Graffittiväggen ses som en spontanplats konstformen graffitti  

 Arbetsguppen kring Graffittihandlingsplanen upphör  

 En förening/Umeå kultur får ansvaret för graffittiväggen 

Fritidsnämnden gjorde ett tillägg i sitt remissvar: I det fall Umeå kultur inte 
övertar ansvaret för graffitiväggen och ingen förening heller vill ta 
samordningsansvar, förordar fritidsnämnden att graffitiväggen tas bort. 

 
Kulturnämnden beslutade 19 november 2015 att förorda att 
graffitiväggen bör finnas kvar och att den ses som en viktig spontanplats 
för konstformen graffiti. Däremot har kulturnämnden inte ekonomiska 
förutsättningar att ta ansvar för den fysiska platsen." Sedan maj 2015 har 
UmeBrå kansli undersökt möjligheterna för en förening att ta över ansvaret 
för väggen utan resultat. En dialog med biträdande kulturchef Lars Sahlin har 
också skett där Umeå kultur inte ser några möjligheter att ta över ansvaret 
för graffitiväggen. 

Förslag till beslut: 

att graffitiväggen tas bort, samt 

att handlingsplan för att förebygga klotter som skadegörelse och främja 
graffiti som konstform och fritidsintresse” upphör att gälla. 
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Beslutsunderlag 
Fritidsnämndens yttrande, Tekniska nämndens yttrande, Kulturnämndens 
yttrande, Utvärdering, Beslut UmeBrå styrgrupp 

 

Beredningsansvariga 
Kerstin Rörsch och Stefan Hildingsson 
 

Arbetsutskottets beslutsordning 
Arbetsutskottet enas om att första att-satsen ändras till ”att den kommu-
nala graffitiväggen upphör”. 
 

Kommunstyrelsens beslutsordning 
Tomas Wennström (S), Nasser Mosleh (MP), Ulrika Edman (V), Peder 
Westerberg (L) och Mattias Larsson (C) – att revidera första att-satsen 
till: att det samlade kommunala ansvaret för graffitiväggen upphör 
Veronica Kerr (KD) och Anders Ågren (M) – enligt arbetsutskottets 
förslag 
 
Propositionsordning som godkänns 
Tomas Wennströms m fl yrkande första att-satsen mot arbetsutskottets 
förslag till beslut. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
det reviderade förslaget. 
I övrigt beslutar kommunstyrelsen enligt arbetsutskottets förslag. 

Reservation 
Anders Ågren (M) reserverar sig mot beslutet. 
Ulrika Edman (V) - Vi i Vänsterpartiet vill att graffitiväggen på I20 ska vara 
kvar. Graffiti är en etablerad och uppskattad konstform som en kulturstad 
som Umeå självklart ska skapa förutsättningar för. Kommunstyrelsen går 
nu emot Kulturnämndens tydliga signal; låt graffitiväggen får vara kvar 
som en spontanplats för konstformen graffiti. Långsiktigt så ser vi att det 
rimliga är bildandet av en förening som precis som andra kultur- och 
fritids-föreningar kan söka föreningsbidrag för ändamålet. Då Umeå 
kommun står inför nedskärningar har ingen nämnd velat ta ansvaret för 
kostnaden gällande driften. Vi i Vänsterpartiet tycker att 
kommunstyrelsen eller att flera nämnder tillsammans kunnat ta det 
ansvaret. Nu läggs istället pengar på rivning. Vänsterpartiet ser också 
andra möjligheter och alternativ, t.ex. att Umeå kulturhus ansvarar för en 
graffitivägg i närheten av Lokstallarna. 

Såväl unga som äldre har olika behov av att få uttrycka sig och vara 
skapande. En del vill dansa, sjunga, bara lyssna eller snickra. För andra är 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 2015-12-08 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

graffitin det bästa. Låt var och en med respekt för varandra få finna sin 
form av lust, glädje och skapande, även i Umeå. 
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Tjänsteskrivelse 
2017-12-14 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

 
 
Diarienr: KS-2016/00626 

Motion 28/2016 - Pedagogpris 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motion 28/2016 – Pedagogpris i enlighet med för- och 
grundskolenämndens och gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 
yttranden. 

Ärendebeskrivning 
I en i kommunfullmäktige väckt motion föreslår Elin Jonsson (M) att för- 
och grundskolenämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
ges i uppdrag att ta fram ett förslag på pedagogpris i Umeå kommun 
liknande Sollentunamodellen. 
 
Båda nämnderna föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen med 
följande motivering: 
 
Umeå kommun har, i jämförelse med andra större kommuner, 
undervisning med hög kvalitet och med goda resultat vad gäller elevers 
kunskapsresultat. En av de framgångsfaktorer som skolforskning framhåller 
när det gäller att ytterligare förbättra kvalitet i skolor är att utveckla och 
fördjupa lärares kollegiala arbete. Fokus för många skolors 
utvecklingsarbete är också att utveckla det kollegiala samarbetet på skolan. 
Ett individuellt pris bedöms inte gynna det pågående 
skolutvecklingsarbetet i kommunens skolor. Det är också svårt att ta fram 
kriterier som både upplevs som legitima och som gör det möjligt att 
jämföra och bedöma lärares undervisning i olika skolformer, ämnen och 
årskurser. 

Beslutsunderlag 
FGN protokoll 2017-10-29, § 64. Bilaga. 
GVN protokoll 2017-10-25, § 64. Bilaga. 
 

Beslutet ska skickas till 
Motionären, FGN och GVN. 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-12-19 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 355 

Diarienr: KS-2016/00626 

Motion 28/2016 - Pedagogpris 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 28/2016 – Pedagogpris i enlighet med för- och 

grundskolenämndens och gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 

yttranden. 

 

Reservation 

Anders Ågren (M) och Peder Westerberg (L) till förmån för eget förslag. 

Ärendebeskrivning 

I en i kommunfullmäktige väckt motion föreslår Elin Jonsson (M) att för- 

och grundskolenämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

ges i uppdrag att ta fram ett förslag på pedagogpris i Umeå kommun 

liknande Sollentunamodellen. 

 

Båda nämnderna föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen med 

följande motivering: 

 

Umeå kommun har, i jämförelse med andra större kommuner, 

undervisning med hög kvalitet och med goda resultat vad gäller elevers 

kunskapsresultat. En av de framgångsfaktorer som skolforskning 

framhåller när det gäller att ytterligare förbättra kvalitet i skolor är att 

utveckla och fördjupa lärares kollegiala arbete. Fokus för många skolors 

utvecklingsarbete är också att utveckla det kollegiala samarbetet på 

skolan. Ett individuellt pris bedöms inte gynna det pågående 

skolutvecklingsarbetet i kommunens skolor.  

 

Det är också svårt att ta fram kriterier som både upplevs som legitima och 

som gör det möjligt att jämföra och bedöma lärares undervisning i olika 

skolformer, ämnen och årskurser. 

Beslutsunderlag 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-12-19 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

FGN protokoll 2017-10-29, § 64.  

GVN protokoll 2017-10-25, § 64.  

 

Arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Anders Ågren (M) och Peder Westerberg (L) – Bifall till motionen. 
Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (avslå motionen). 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsen mot Ågren m.fl. förslag (bifall till motionen). 

Ordföranden finner att arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag 

(avslå motionen). 

 

Reservation 

Anders Ågren (M) och Peder Westerberg (L) till förmån för eget förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Motionären, FGN och GVN. 

 
 

 

 

 

 



Den 29 augusti 2016 

 

Motion angående pedagogpris 

Våra pedagoger har en av de viktigaste arbetsuppgifterna som finns, att utbilda framtiden. 

Umeå kommun har stora utmaningar när det gäller skolans sida och behöver förbättra 

resultaten inom ett flertal områden. Lärandeprocessen mellan elev och lärare är en av 

hörnstenarna för att kunna förbättra resultaten och stimulera så väl elever som lärare att 

utvecklas. 

Sollentuna kommun har sedan år 2009 delat ut ett pedagogpris i kommunen. Utmärkelsen 

tilldelas lärare som med kreativitet och nytänkande i sitt pedagogiska arbete medverkat till att 

förbättra elevernas resultat. Resultatet av dessa insatser ska sedan kunna återföras till skolan. 

Sollentuna hamnar på 28 plats inom SKL:s öppna jämförelser år 2016 och har under många år 

placerat sig i toppen. Umeå kommun placerar sig på plats 122. 

Enligt Sollentunas modell så utgör ledamöter från Barn- och utbildningsnämnden 

nomineringskommittee och juryn med det avslutande ordet består av nämndens presidium, 

förvaltningschef, kommundirektör samt av en professor från universitetet. Det råder alltså en 

stor politisk delaktighet i prisutdelningen. 

Pedagogpriset delas sedan sju år tillbaka även ut i Järfälla kommun. Priset där heter ”det 

gyllene äpplet” och består av ett glasäpple, diplom och ett resestipendium. 

Umeå kommun bör eftersträva Sollentunas modell när det gäller framtagandet av sitt 

pedagogpris då det är en kommun som gör bra resultat i skolrankningen och dessutom en 

kommun som varit framgångsrik i sitt hanterande av pedagogpriset. 

Om Umeå kommun skall kunna växa som skolkommun behöver vi fler riktade insatser mot 

det som är kärnverksamheten i skolan. Vi behöver rekrytera fler lärare i kommunen om vi 

skall klara våra utmaningar långsiktigt så väl som kortsiktigt.  

Med anledning av ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige, 

Att – För- och grundskolenämnden samt Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ges i 

uppdrag att ta fram ett förslag på pedagogpris i Umeå kommun liknande Sollentunamodellen. 

Den moderata fullmäktigegruppen, genom Elin Jonsson (M) 
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Tjänsteskrivelse 
2018-01-03 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

 
 
Diarienr: KS-2017/00656 

Motion 30/2017: Språkligt flexibla 

tangentbordsinställningar 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motion 30/2017: Språkligt flexibla tangentbord enligt tekniska 
nämndens yttrande.  

Ärendebeskrivning 
I en i kommunfullmäktige 2017-08-28 väckt motion yrkar Saasha Metsärantala 
(FI) att de datorer som förvaltas av Umeå kommun och brukar vara kopplade 
till tangentbord bör vara konfigurerade, så att det på ett enkelt sätt skall gå att 
mata in text på åtminstone alla de i Sverige erkända nationella 
minoritetsspråken inklusive alla de bokstäver som används i dessa språk. 
 
Tekniska nämnden lämnar 2017-11-23, § 111 följande yttrande och föreslår att 
kommunfullmäktige avslår motionen:  

 
För att skapa den möjlighet som föreslås i motionen, räcker det inte med att 
enbart göra en programvarumässig konfigurering, utan man måste även ha 
tangentbord med knappar som motsvarar de bokstäver som används av 
respektive språk.  
 
Kostnaderna för att tillhanda denna typ av tangentbord till alla datorer som 
förvaltas av Umeå kommun, är orimligt höga i förhållande till den förväntade 
användningen. Till exempel måste ett antal tangentbord införskaffas till varje 
dator som används i kommunen. I dagsläget har vi mer än 18 000 bärbara 
datorer. 

Beslutsunderlag 
Tekniska nämndens protokoll 2017-11-23, § 111. Bilaga. 
Motionen. Bilaga. 

Beslutet ska skickas till 
Motionären och tekniska nämnden 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-09 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 15 

Diarienr: KS-2017/00656 

Motion 30/2017 - Språkligt flexibla 

tangentbordsinställningar 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motion 30/2017: Språkligt flexibla tangentbord enligt tekniska 
nämndens yttrande.  

Ärendebeskrivning 
I en i kommunfullmäktige 2017-08-28 väckt motion yrkar Saasha 
Metsärantala (FI) att de datorer som förvaltas av Umeå kommun och brukar 
vara kopplade till tangentbord bör vara konfigurerade, så att det på ett 
enkelt sätt skall gå att mata in text på åtminstone alla de i Sverige erkända 
nationella 
minoritetsspråken inklusive alla de bokstäver som används i dessa språk. 
 
Tekniska nämnden lämnar 2017-11-23, § 111 följande yttrande och föreslår 
att kommunfullmäktige avslår motionen:  

 
För att skapa den möjlighet som föreslås i motionen, räcker det inte med att 
enbart göra en programvarumässig konfigurering, utan man måste även ha 
tangentbord med knappar som motsvarar de bokstäver som används av 
respektive språk.  
 
Kostnaderna för att tillhanda denna typ av tangentbord till alla datorer som 

förvaltas av Umeå kommun, är orimligt höga i förhållande till den förväntade 

användningen. Till exempel måste ett antal tangentbord införskaffas till varje 

dator som används i kommunen. I dagsläget har vi mer än 18 000 bärbara 

datorer. 

Beslutsunderlag 

Tekniska nämndens protokoll 2017-11-23, § 111.  

Motionen.  

 

Arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-09 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag. 
 
Propositionsordning som godkänns 

Arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag (avslå motionen). 

Beslutet ska skickas till 
Motionären och tekniska nämnden 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Tekniska nämnden 2017-11-23 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 111 

Diarienr: TN-2017/01064 

Yttrande Motion 30/2017 angående Språkligt 

flexibla tangentbord 

Beslut 

Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige  

 

att avslå motion 30/2017-Språkligt flexibla tangentbord enligt 

nedanstående yttrande.  

Ärendebeskrivning 

Tekniska nämnden har fått möjlighet att yttra sig angående motion 

30/2017 gällande Språkligt flexibla tangentbordsinställningar. 

 

Förslag på sammanträdet 

Gabriel Farrysson (MP) yrkar bifall till tjänsteskrivelsen. 

 

Yttrande 

För att skapa den möjlighet som föreslås i motionen, räcker det inte med 

att enbart göra en programvarumässig konfigurering, utan man måste 

även ha tangentbord med knappar som motsvarar de bokstäver som 

används av respektive språk.  

Kostnaderna för att tillhanda denna typ av tangentbord till alla datorer 

som förvaltas av Umeå kommun, är orimligt höga i förhållande till den 

förväntade användningen. T.ex måste ett antal tangentbord införskaffas 

till varje dator som används i kommunen. I dagsläget har vi mer än 18 000 

bärbara datorer.  

Beslutsunderlag 

Motion 30 2017. Bilaga. 

Beredningsansvariga 

Tomas Forsberg 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Tekniska nämnden 2017-11-23 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

   
 

 

 

 



Språkligt flexibla tangentbordsinställningar
Umeå kommunfullmäktige

Motion skriven av Saašha Metsärantala 2017-08-03

Feministiskt initiativ bidrar med normkritik inom politiken. Vi ifrågasätter de normer som leder till exkludering
och annat förtryck; i stället strävar vi efter att varje människa skall kunna få utvecklas till sin fulla potential —
inklusive i kulturell bemärkelse.

Sedan 2000-04-01 gäller en viss rätt att använda de nationella minoritetsspråken i kontakten med
myndigheter. Denna rätt utvidgades genom språklagen (2009:600) samt lagen (SFS 2009:724) och förordningen
(SFS 2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk som trädde i kraft 2010-01-01 och poängterar ett
särskilt fokus på barn (SFS 2009:724, 4 § andra stycket). När det gäller förvaltningsområdena står det bland annat
att »Myndigheten ska […] sträva efter att bemöta de ensklida på dessa språk» (SFS 2009:724 8 § tredje stycket).
Kommunen har alltså vissa skyldigheter när det gäller bemötande.

Det bemötande som invånarna får av kommunen blir ofta en hänvisning till webben, vilket ibland bidrar till en viss
effektivisering. Därför bör lämpligtvis de datorer som används i kontakten med invånarna vara konfigurerade, så
att de kan hantera åtminstone de nationella minoritetsspråken. Detta ställer krav på webbsidor och andra digitala
lösningar.

Till exempel behöver föreningarnas namn och deras aktiviteter kunna matas in och lagras med alla bokstäver
rättstavade, vilket gör att kontorister och andra kommunanställda behöver ha tillgång till den nödvändiga
datorutrustningen och de kunskaper som behövs för att hantera den.

Likaså finns det på stadsbiblioteket datorer där det går att söka böcker efter titel, författare etc. genom att mata
in ett eller några ord. Där går det lätt att mata in bokstäverna a till och med ö. Det är förhållandevis lätt att även
mata in bokstäver såsom á och é. Det är betydligt krångligare att mata in bokstäver såsom š och þ även om det går
(men det borde göras enklare). Att mata in bokstäver såsom č, đ eller ŧ har jag dock inte lyckats med. Bokstäverna
á, č, đ, ŋ, š, ŧ och ž används i nordsamiska och andra språk. Detta medför att möjligheten till träffsäkra sökningar
försämras för de biblioteksbesökare som söker böcker på många andra språk än svenska, vilket utgör ett icke-
optimalt bemötande från kommunens sida. Detta skulle behöva förbättras!

Detsamma borde gälla på andra datorer som ägs av kommunen och som är avsedda att användas av kommunens
invånare och besökare. Till exempel bör de kommunala datorer som används av skolbarn på kommunens skolor
vara utrustade för att lätt kunna mata in dessa bokstäver. Liknande bör förstås rimligtvis gälla friskolorna.

De tekniska detaljer som kan tänkas bidraga till dagens begränsningar kommer inte att avhandlas inom ramen för
föreliggande motion. I stället väljer jag att poängtera att det idag finns ett flertal godtagbara och väl beprövade sätt
att påtagligt förbättra situationen genom enkla tekniska lösningar och information till bibliotekarier, lärare, berörda
kontorister samt info-blad / flyer till skolbarn och biblioteksbesökare m.fl. Dessutom kan informationsspridning
om olika bokstäver bli ett tillfälle att lyfta fram den kulturella rikedom som språken bidrar med.

Med anledning av detta yrkar Feministiskt initiativ:

— att de datorer som förvaltas av Umeå kommun och brukar vara kopplade till tangentbord bör vara konfigurerade,
så att det på ett enkelt sätt skall gå att mata in text på åtminstone alla de i Sverige erkända nationella
minoritetsspråken inklusive alla de bokstäver som används i dessa språk.

Saašha Metsärantala, Feministiskt initiativ

1
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Tjänsteskrivelse 
2018-01-03 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

 
 
Diarienr: KS-2017/00659 

Motion 31/2017 - Behandla kristna och muslimska 

förskolor lika 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att motion 31/2017 - Behandla kristna och muslimska förskolor lika anses 
besvarad enligt för- och grundskolenämndens yttrande. 

Ärendebeskrivning 
I en i kommunfullmäktige 2017-08-28 väckt motion yrkar Henrik Agerhäll (-)  
att fullmäktige beslutar att kristna och muslimska förskolor hädanefter ska 
ha lika stor eller liten rätt att be bordsbön, prata om respektive religions 
gud, eller belysa vad som står i de skrifter som inom respektive religionen 
anses heliga. 
 
För- och grundskolenämnden lämnar följande yttrande och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad: 
 
Möjligheten till konfessionella inslag förskolors utbildning regleras i 
skollagen. Fristående skolor och förskolor med konfessionell inriktning får 
inte ha konfessionella inslag i undervisningen. Däremot är de tillåtna i 
utbildningen i övrigt. Deltagande i konfessionella inslag ska dock vara 
frivilligt för barnen. 
 
En fristående förskola står under tillsyn av den kommun där verksamheten 
bedrivs. Med tillsyn avses en självständig granskning som har till syfte att 
kontrollera om verksamheten uppfyller de krav som följer av lagar och 
andra föreskrifter. Det innebär att en kommun i egenskap av 
tillsynsmyndighet över fristående förskola endast kan lägga lagar och andra 
föreskrifter till grund för sin tillsyn, inte eventuella kommunala mål. 
Tillsynen genomförs genom, regelbunden tillsyn, vilket i Umeå är ungefär 
vart tredje år, riktad tillsyn om efterlevnaden i en viss fråga, ex. öppettider, 
behöver kontrolleras och på förekommen anledning om klagomål har riktat 
mot verksamheten. 



  2 av 2 
 

 Tjänsteskrivelse 
 Dnr: KS-2017/00659 
 
 

Beslutsunderlag 
För- och grundskolenämndens yttrande. Bilaga. 
Motionen. Bilaga. 

Beslutet ska skickas till 
Motionären 
För- och grundskolenämnden.   
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-09 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 16 

Diarienr: KS-2017/00659 

Motion 31/2017 - Behandla kristna och muslimska 

förskolor lika - Henrik Agerhäll (-) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att motion 31/2017 - Behandla kristna och muslimska förskolor lika anses 

besvarad enligt för- och grundskolenämndens yttrande. 

Ärendebeskrivning 

I en i kommunfullmäktige 2017-08-28 väckt motion yrkar Henrik Agerhäll 

(-)  

att fullmäktige beslutar att kristna och muslimska förskolor hädanefter 

ska ha lika stor eller liten rätt att be bordsbön, prata om respektive 

religions gud, eller belysa vad som står i de skrifter som inom respektive 

religionen anses heliga. 

 

För- och grundskolenämnden lämnar följande yttrande och föreslår att 

kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad: 

 

Möjligheten till konfessionella inslag förskolors utbildning regleras i 

skollagen. Fristående skolor och förskolor med konfessionell inriktning får 

inte ha konfessionella inslag i undervisningen. Däremot är de tillåtna i 

utbildningen i övrigt. Deltagande i konfessionella inslag ska dock vara 

frivilligt för barnen. 

 

En fristående förskola står under tillsyn av den kommun där 

verksamheten bedrivs. Med tillsyn avses en självständig granskning som 

har till syfte att kontrollera om verksamheten uppfyller de krav som följer 

av lagar och andra föreskrifter. Det innebär att en kommun i egenskap av 

tillsynsmyndighet över fristående förskola endast kan lägga lagar och 

andra föreskrifter till grund för sin tillsyn, inte eventuella kommunala mål. 

Tillsynen genomförs genom, regelbunden tillsyn, vilket i Umeå är ungefär 

vart tredje år, riktad tillsyn om efterlevnaden i en viss fråga, ex. 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-09 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

öppettider, behöver kontrolleras och på förekommen anledning om 

klagomål har riktat mot verksamheten. 

Beslutsunderlag 

För- och grundskolenämndens yttrande. Bilaga. 

Motionen. Bilaga. 

 

Arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag. 
 
Propositionsordning som godkänns 

Arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag (avslå motionen). 

 

Beslutet ska skickas till 
Motionären 

För- och grundskolenämnden.   
 

 

 

 

 







Motion till Umeå kommunfullmäktige

Behandla kristna och muslimska förskolor lika

För- och grundskolenämndens socialdemokratiska ordförande gick tidigare i sommar ut i media och 
berättade att hon förbjudit en kristen förskola att ha bordsbön och "bibelsnack". Även orden "gud" 
och "amen" ska hon ha förbjudit.
 
Samma kvinna skickade häromåret ut ett pressmeddelande via kommunen där hon ville meddela 
Umeås muslimska väljare att hon låtit en av Umeås två muslimska Bilaal-förskolor utöka sin 
verksamhet. Detta trots att det rådan då fanns följande text att läsa på Bilaals hemsida:

"Man frågar alltid de äldre barn om de vill delta. I övrigt förekommer arabiska sånger och 

bordsbön i samband med måltid. Svenska är huvudspråket, men koranen läses alltid på arabiska." 

Som kanske tidigare framkommit är det viktigaste för mig att vissa element utvisas från Sverige och 
inte i vilken mån personer som aldrig borde ha fått komma hit vägra äta gris, läser koranen eller har 
huckle.

Med detta sagt tycker jag dock att vi bör ha likabehandling av de religiösa friskolor som finns.De 
flesta som har sina barn på en kristen förskola röstar antagligen på kristdemokraterna, så det kostar 
antagligen inte så mycket för Socialdemokraterna väljarmässigt att pissa på denna grupp.

Den snabbväxande muslimska väljargruppen tillhör å andra sidan Socialdemokraternas mest lojala 
väljare, sedan svenska arbetare i stor utsträckning övergivit sossarna till förmån för Jimmie 
Åkessons anhang. Jag kan därför förstå att Socialdemokraterna ur ett cyniskt partistrategiskt 
perspektiv, som inte respekterar alla människors lika värde, vill tilldela muslimer speciella fördelar.

Personligen anser jag dock att en sådan tingens ordning är förkastlig.

http://www.bilaal.se/vaxthuset/profil.php
http://www.mynewsdesk.com/se/umea/pressreleases/fristaaende-foerskolan-bilaal-paa-ersboda-faar-
utoeka-1346827
http://www.dagen.se/amen-forbjuds-pa-kristna-forskolan-krubban-i-umea-1.985533

Jag yrkar på:
att fullmäktige beslutar att kristna och muslimska förskolor hädanefter ska ha lika stor eller liten 
rätt att be bordsbön, prata om respektive religions gud, eller belysa vad som står i de skrifter som 
inom respektive religionen anses heliga. 

Motionen är inlämnad av Henrik Agerhäll 2017-08-07
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Tjänsteskrivelse 
2018-01-03 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

 
 
Diarienr: KS-2017/00680 

Motion 32/2017 - Fler äldreboenden med större 

möjligheter 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motion 32/2017: Fler äldreboenden med större möjligheter i 
enlighet med äldrenämndens förslag. 

Ärendebeskrivning 
I en i kommunfullmäktige väckt motion 2017-08-28 föreslår Veronica Kerr 
(KD) att införa LOV inom vård- och omsorgsboende (särskilt boende) samt 
att utvidga befintliga LOV-avtal inom hemtjänst på trygghetsboende att 
även innefatta nattinsatser för de som har behov av det. I nuläget finns en 
möjlighet att upphandla driften av vård- och omsorgsboenden enligt LOU. 
 
På sammanträdet 2017-12-18 debatterade fullmäktige om motionen och 
beslutade därefter att återremittera ärendet för komplettering av 
relevanta beslutsunderlag för att kunna behandlas i kommunfullmäktige 
(äldrenämndens yttrande).  

Beslutsunderlag 
KF-protokoll 2017-12-18. Bilaga. 
Motionen. Bilaga. 
Äldrenämndens protokoll 2017-11-23, § 108. Bilaga. 
Äldrenämndens yttrande. Bilaga. 

Beslutet ska skickas till 
Motionären  
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-09 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 17 

Diarienr: KS-2017/00680 

Motion 32/2017 - Fler äldreboenden med större 

möjligheter 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 32/2017: Fler äldreboenden med större möjligheter i 

enlighet med äldrenämndens förslag. 

 

Reservation 

Peder Westerberg (L) och Elmer Eriksson (M) reserverar sig mot beslutet 

till förmån för eget förslag om bifall till motionen. 

Ärendebeskrivning 

I en i kommunfullmäktige väckt motion 2017-08-28 föreslår Veronica Kerr 

(KD) att införa LOV inom vård- och omsorgsboende (särskilt boende) samt 

att utvidga befintliga LOV-avtal inom hemtjänst på trygghetsboende att 

även innefatta nattinsatser för de som har behov av det. I nuläget finns 

en möjlighet att upphandla driften av vård- och omsorgsboenden enligt 

LOU. 

 

På sammanträdet 2017-12-18 debatterade fullmäktige om motionen och 

beslutade därefter att återremittera ärendet för komplettering av 

relevanta beslutsunderlag för att kunna behandlas i kommunfullmäktige 

(äldrenämndens yttrande).  

Beslutsunderlag 

KF-protokoll 2017-12-18. Bilaga. 

Motionen. Bilaga. 

Äldrenämndens protokoll 2017-11-23, § 108. Bilaga. 

Äldrenämndens yttrande. Bilaga. 

 

Arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-09 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag. 
Elmer Eriksson (M) och Peder Westerberg (L) – Bifall till motionen. 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (avslå motionen) mot Erikssons och 

Westerbergs förslag (bifall till motionen). Ordföranden finner att 

arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag (avslå motionen). 

 

Reservation 

Peder Westerberg (L) och Elmer Eriksson (M) reserverar sig mot beslutet 

till förmån för eget förslag om bifall till motionen. 

 

Beslutet ska skickas till 
Motionären  
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 2017-12-18 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 302 

Diarienr: KS-2017/00680 

Motion 32/2017 - Fler äldreboenden med större 

möjligheter 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att återremittera ärendet för komplettering av relevanta 
beslutsunderlag för att kunna behandlas i kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

I en vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-08-28 väckt motion 

föreslår Veronica Kerr (KD) att införa LOV inom vård- och omsorgsboende 

(särskilt boende) samt att utvidga befintliga LOV-avtal inom hemtjänst på 

trygghetsboende att även innefatta nattinsatser för de som har behov av 

det. I nuläget finns en möjlighet att upphandla driften av vård- och 

omsorgsboenden enligt LOU. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

att avslå motion 32/2017: Fler äldreboenden med större möjligheter i 

enlighet med äldrenämndens förslag. 

Beslutsunderlag 

Motionen. 

Äldrenämndens protokoll 2017-11-23, § 108. 

 

Arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Anders Ågren (M) – Bifall till motionen. 
Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (avslå motionen). 
 

Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsen (avslå motionen) mot Ågrens förslag bifall till 

motionen. Ordföranden konstaterar att arbetsutskottet bifaller 

tjänsteskrivelsen (avslå motionen). 

Kommunstyrelsens beslutsordning 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 2017-12-18 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

Yrkanden 

Veronica Kerr (KD) med instämmande av Anders Ågren (M), Peder 

Westerberg (L) och Mattias Larsson (C) – bifall till motionen 

Hans Lindberg (S) – bifall till arbetsutskottets förslag (avslag) 

 

Propositionsordning som godkänns 

Avslag mot bifall till motionen. Ordföranden finner att kommunstyrelsen 

beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Veronica Kerr (KD) och Anders Ågren (M) till förmån för eget yrkande. 

Jan Hägglund (AP) deltar ej i beslutet. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Veronica Kerr, Carin Nilsson, Erik Bergner, Åsa 
Bäckström, Nasser Mosleh, Anders Ågren, Patrik Brännberg, Saasha 
Metsärantala, Ulrica Westerlund, Jan Hägglund, Lasse Jacobson, Anders 
Sellström, Elisabet Forssell, Jan-Olov Carlsson, Peter Vigren, Ulrika Edman. 
Yrkanden 
Veronica Kerr (KD), Nasser Mosleh (MP), Anders Ågren (M), Patrik 
Brännberg (AP), Saašha Metsärantala (FI) och Ulrica Westerlund (L) och 
Eric Bergner (C) – Återremiss av ärendet för komplettering av relevanta 
beslutsunderlag för att kunna behandlas i kommunfullmäktige. 
Carin Nilsson (S), Åsa Bäckström (V), Patrik Brännberg (AP) och Saašha 
Metsärantala (FI) – Bifall till kommunstyrelsens förslag (avslå motionen). 
Veronica Kerr (KD), Eric Bergner (C), Anders Ågren (M) och Ulrica 
Westerlund (L) – Bifall till motionen. 
 
Propositionsordning 
Avgöra ärendet idag (avslå återremissyrkandet) mot bifall till 
återremissyrkandet. Ordföranden finner att fullmäktige återremitterar 
ärendet för komplettering av relevanta beslutsunderlag för att kunna 
behandlas i kommunfullmäktige. 

Beslutet ska skickas till 
Motionären och Äldrenämnden. 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Äldrenämnden 2017-11-23 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 108 

Diarienr: ÄN-2017/00114 

Yttrande över motion 32/2017 – Fler äldreboenden 

med större möjligheter 

Beslut 

Äldrenämnden föreslår kommunstyrelsen att avslå motion nr 32/2017 i 

enlighet med yttrande 2017-10-24. 

Ärendebeskrivning 

Kristdemokraterna har i en motion föreslagit att införa LOV inom vård- 

och omsorgsboende (särskilt boende) samt att utvidga befintliga LOV-

avtal inom hemtjänst på trygghetsboende att även innefatta nattinsatser 

för de som har behov av det. I nuläget finns en möjlighet att upphandla 

driften av vård- och omsorgsboenden enligt LOU. 

 

Arbetsutskottets beslutsordning 
 

Yrkanden 

Owe Persson (S) och Carin Nilsson (S) yrkar bifall till tjänsteskrivelsens 
förslag att avslå motionen. 
 
Veronica Kerr (KD) och Lotta Holmberg (L) yrkar bifall till motionen. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer Nilssons (S) m.fl. yrkande om bifall till 

tjänsteskrivelsens förslag mot Kerrs (KD) m.fl. yrkande om bifall till 

motionen och finner att arbetsutskottet godkänner tjänsteskrivelsen.  

 

Arbetsutskottet föreslår därmed nämnden att föreslå kommunstyrelsen 

att avslå motionen. 

Nämndens beslutsordning 

 

Yrkanden 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Äldrenämnden 2017-11-23 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

Owe Persson (S) och Åsa Bäckström (V) yrkar bifall till tjänsteskrivelsens 

förslag att avslå motionen.  

 

Veronica Kerr (KD), Greger Knutsson (M), Lotta Holmberg (L) och Eric 

Bergner (C) yrkar bifall till motionen. 

 

Propositionsordning  

Ordförande ställer Perssons (S) m.fl. yrkande om bifall till 

tjänsteskrivelsens förslag mot Kerrs (KD) m.fl. yrkande om bifall till 

motionen och finner att nämnden bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 

Votering begärs. 

 

Voteringsproposition  

Ja-röst – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag  

Nej-röst – Bifall till motionen 

 

Voteringslista 

Ledamöter Närvarande Ja Nej Avstår 

Ordf. Carin Nilsson (S)  X X   

     
V. ordf. Veronica Kerr (KD)  X   X  

     
2:e v. ordf. Mia Winroth (MP)   X  X    

     
Owe Persson (S)  X X   

     
Carin Nilsson (S)      

Ers: Kerstin Rörsch (S) X X   

Bo Johansson (S)     

Ers: Siri Adelmann (S) X X   

Greger Knutsson (M)   X  X  

     
Lotta Holmberg (L)  X   X  

     
Eric Bergner (C)  X   X  

     
Åsa Bäckström (V)  X X   

     
Malin Nielsen (V)     

Ers: Bore Sköld (V) X X   
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Äldrenämnden 2017-11-23 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

Med 7 ja-röster mot 4 nej-röster finner ordförande att nämnden beslutar 

att bifalla tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Äldrenämnden beslutar därmed enligt tjänsteskrivelsens förslag att 

föreslå kommunstyrelsen att avslå motionen.  

 

Reservationer  

Kristdemokraterna reserverar sig till förmån för Kerrs (KD) yrkande. 

- ”Yttrandet är fyllt av spekulationer och motsägelser där det ena 

stunden är avslag för att det är svårt för kommunen att planera 

och att det finns risker med tomma rum. I nästa mening är det lika 

bra att det inte blir av för att små entreprenörer/företag kommer 

att bli uppköpta av större och att det då inte blir mångfald. Idag 

finns ingen mångfald i Umeå kommun, men om det är svårt för 

många små att etablera sig är det då bättre med monopol? Andra 

att-satsen kunde vara besvarad eftersom äldrenämnden bör ta 

med frågan i beaktande vid revidering av förfrågningsunderlag.” 

Beslutsunderlag 

Yttrande 2017-10-24 

Motion 32/2017 

Beredningsansvariga 

Anna Karlander 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen  
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Tjänsteskrivelse 
2017-10-23 

Äldrenämndens 
arbetsutskott 

 
 
Diarienr: ÄN-2017/00114 

Yttrande över motion 32/2017 - Fler äldreboenden 

med större möjligheter 

Förslag till beslut 
Äldrenämnden föreslår kommunstyrelsen att avslå motion nr 32/2017 i 
enlighet med yttrande 2017-10-24. 

Ärendebeskrivning 
Kristdemokraterna har i en motion föreslagit att införa LOV inom vård- och 
omsorgsboende (särskilt boende) samt att utvidga befintliga LOV-avtal 
inom hemtjänst på trygghetsboende att även innefatta nattinsatser för de 
som har behov av det. I nuläget finns en möjlighet att upphandla driften av 
vård- och omsorgsboenden enligt LOU. 

Beslutsunderlag 
Yttrande 2017-10-24 
Motion 32/2017 

Beredningsansvariga 
Anna Karlander 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen   
 
 
Pernilla Henriksson Anna Karlander 
Äldreomsorgsdirektör Planeringssekreterare 
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 2017-10-24 Dnr: ÄN-2017/00114 
 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  
 
Umeå Kommun  Äldrenämnden 
 
Postadress 901 84 Umeå    
Besöksadress Skolgatan 31A    
Tel växel 090-16 10 00 (växel)    
 

 
Kommunstyrelsen 
   
   

 
 
 
 

Yttrande över motion 32/2017 - Fler äldreboenden 
med större möjligheter 

Kristdemokraterna har i en motion ”Fler äldreboenden med större 
möjligheter” föreslagit att kommunfullmäktige beslutar om att införa Lag 
om valfrihet (LOV) inom vård-och omsorgsboenden samt att befintliga LOV-
avtal inom hemtjänst på trygghetsboenden även innefattar nattinsatser. 
 
Bakgrund 
Lag om valfrihetssystem, LOV (2006:962), tillämpas i Umeå kommun för 
hemtjänstinsatserna personlig omvårdnad och service veckans alla dagar 
mellan kl. 06.00-22.00. För insatser nattetid ansvarar den kommunala 
nattpatrullen. 
 
I april 2017 var det 162 kommuner som tillämpade valfrihet i någon form 
Ytterligare 12 kommuner har beslutat att LOV ska införas. 32 kommuner 
utreder OM Lov ska införas. 8 kommuner har fattat beslut om att avsluta 
LOV. Anledningen till avslut har varit att det inte funnits några intresserade 
leverantörer eller att det skett en förändring i det politiska styret i 
kommunen enligt SKL. 
 
Överlägset vanligaste insats där LOV tillämpas är hemtjänst (127 
kommuner). Efter följer daglig verksamhet enligt LSS (29 kommuner). 17 
kommuner tillämpar LOV för särskilt boende äldre. En majoritet av dessa 
ligger i Stockholmsområdet. 
 
Motionens förslag 
 
Införa LOV inom vård-och omsorgsboende (särskilt boende) 
Vård-och omsorgsboende är en boendeform som är anpassat för äldre 
personer med ett stort behov av vård- och omsorgsinsatser dygnet runt.  
I Umeå kommun finns idag ett vård-och omsorgsboende med 14 platser 
som är upphandlat enligt Lag om upphandling, LOU. Övriga enheter bedrivs 
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i kommunal regi. En person som beviljats särskilt boende erbjuds bostad 
där det finns en ledig lägenhet. Hänsyn tas även till personens önskemål i 
den mån det går.  
 
Både vid upphandling enligt LOU och LOV är det den upphandlande 
myndigheten som fastställer vilka krav som måste uppfyllas för att en 
leverantör ska få teckna avtal i ett så kallat förfrågningsunderlag. 
I en LOU-upphandling finns ett fastställt datum när en leverantör senast 
måste lämna sitt anbud. Det ska framgå hur anbuden kommer att värderas. 
Utifrån uppsatta kriterier tilldeles kontrakt till den leverantör som lämnat 
det mest förmånliga anbudet. I en LOV-upphandling sker annonsering 
löpande och det finns inte något slutdatum. Alla leverantör som uppfyller 
de kriterier som satts upp godkänns och blir avtalspart. Det är sedan den 
äldre som själv väljer vilket boende hen vill bo på efter ett biståndsbeslut. 
 
LOV ger, som motionen påpekar, möjlighet till ett mer långsiktigt 
engagemang för extern part. Dock ger det inte mer möjlighet till styrning 
än en LOU-upphandlad verksamhet då en förutsättning för LOVs långsiktiga 
fördelar inom särskilt boende skulle motverkas av frekventa förändringar 
av förfrågningsunderlaget. De kommuner som idag upphandlar särskilt 
boende enligt LOV har även sedan tidigare haft enheter upphandlade enligt 
LOU i större utsträckning än vad Umeå kommun har och har haft.  
 
Att upphandla särskilt boende enligt LOV medför att det för kommunen blir 
svårare att ha kontroll över etableringen av nya boenden och planera 
platstillgång då det inte är möjligt att sätta något tak på antalet 
leverantörer och boendeplatser som ingår i systemet. Det är något som 
uppmärksammats av bland annat Uppsala kommun. I Uppsala finns i 
dagsläget 25 boenden som drivs av externa utförare i olika driftsformer 
(varav 8 enligt LOV) samt 11 i kommunal regi. Uppsala kommun menar att 
det har blivit svårare att överblicka antalet platser över tid samt att 
kommunen ibland kommer in sent i etableringsprocessen. I Växjö kommun 
finns i dagsläget ett överskott på platser att hantera inom de kommunala 
enheterna. Det var också en farhåga förvaltningen där hade vid införandet 
av LOV inom särskilt boende. Att stå med tomma platser på en enhet 
innebär stora kostnader för verksamheten. 
 
I SOU 2014:2 ”Framtiden valfrihetssystem” beskrivs att det ur ett 
kommunalt perspektiv kan vara en fördel om den investering som krävs vid 
byggnation och nystart görs av privata utförare. Det ställer förstås krav på 
utförarnas ekonomi och finansiella styrka och innebär svårigheter för 
mindre företag att delta och etablera sig på marknaden. I de kommuner 
som utredningen studerat uttrycks en oro över risken att små företag blir 
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uppköpta av större och att den mångfald som eftersträvas därmed kan 
komma att minska.  En LOU-upphandling har fördelen att utföraren är 
garanterad en volym och därmed ekonomiska förutsättningar för en 
etablering. 
 
Det är för tidigt att dra långtgående slutsatser av effekterna av LOV inom 
särskilt boende. Vad som kan konstateras är att det utmanar kommunens 
kompetens att hantera planeringsprocessen och kommunens nuvarande 
organisationsmodell. Det krävs ett ersättningssystem som fungerar på lång 
sikt för att skapa trygghet för utförarna och för kommunens budget. Det 
krävs en förberedelse för att hantera att avtal kan komma att sägas upp 
och att kommunen måste ha en beredskap för att hantera det samt att det 
kan uppstå tomma platser inom de kommunala enheterna. Det krävs också 
ett gott samarbete med utförarna för att dra nytta av de positiva 
effekterna av konkurrens för att skapa mesta möjliga nytta för de äldre.  
 
Flera kommuner har utrett möjligheten att införa LOV inom särskilt boende 
men beslutat att inte göra det på grund av svårigheten att ha kontroll över 
bostadstillgång och framtida planering av egna 
investeringar/reinvesteringar.  För Umeå kommuns del, som står inför 
stora utmaningar när det gäller äldreomsorgen, bör frågor kring 
finansiering av verksamheten i stort först hanteras. Att införa ett 
valfrihetssystem inom särskilt boende innebär att resursfördelning inte kan 
ändras med kort varsel även om en viss beredskap för detta kan skrivas in 
förfrågningsunderlaget. Tillsammans med det förslag avseende vinster i 
välfärden och begränsningar i vinstuttag som är aktuellt är det inte troligt 
att det vid ett införande av LOV inom särskilt boende i dagsläget skulle leda 
till att privata utförare är villiga att göra den satsning som skulle krävas. 
Den profilering som motionen syftar till skulle inte uppnås.  
 
Vid driftsättning av nya vård- och omsorgsboenden framöver finns alltid 
möjlighet för äldrenämnden att överväga om driften ska upphandlas enligt 
LOU, vilket med vad som beskrivs ovan är att föredra framför LOV, vad 
gäller särskilt boende.  
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Utvidga befintliga LOV-avtal inom hemtjänst på trygghetsboende att 
även innefatta nattinsatser för de som har behov av det 
 
De leverantörer som ansöker om att utföra hemtjänst enligt LOV på 
uppdrag av Umeå kommun väljer i dag inom vilket geografiskt område de 
vill vara verksamma och valbara. Kommunen är indelad i 10 områden. Det 
är idag inte möjligt för en leverantör att vara valbar enbart på en specifik 
adress eller i en speciell fastighet såsom till exempel ett trygghetsboende. 
Det går således inte att, som motionen föreslår, utvidga befintliga LOV-
avtal att omfatta nattinsatser på trygghetsboenden då det inte följer det 
förfrågningsunderlag och villkor som finns i dagsläget.  
 
En person som bor på trygghetsboende eller önskar bo på trygghetsboende 
ansvarar själv för sitt boende – både vad gäller hyresförhållande och 
kostnader relaterade till det samt att ställa sig till kö. Om personen har 
behov av hemtjänstinsatser kan hen välja bland alla de utförare som är 
valbara i det geografiska område som det aktuella trygghetsboendet finns 
beläget.  
 
I SOU 2017:21 Läs mig! Nationella kvalitetsplan för äldreomsorgen föreslås 
inte några förändringar i socialtjänstlagen avseende någon ny boendeform. 
Däremot anser utredaren att det står kommunerna fritt att utifrån gällande 
lagstiftning inrätta en ny särskild boendeform, som kan tolkas som ett 
biståndsprövat trygghetsboende för den äldre.  
 
I takt med att nya boendeformer förväntas växa fram, oavsett huruvida det 
är biståndsbeslutade sådana eller ej och i linje med att den äldre ska ges 
möjlighet att bo i ordinärt boende så länge som möjligt så bör 
äldrenämnden ta frågan i beaktande i samband med en framtida revidering 
av innevarande förfrågningsunderlag enligt LOV. Hänsyn bör även tas till 
ekonomiska faktorer och organisationens anpassning, huruvida det finns en 
risk att slå ut mindre utförare av hemtjänst i relation till fördelarna för den 
enskilde personen med insatser. Dialog bör också föras med de 
leverantörer som idag är utförare av hemtjänst. 
 

Pernilla Henriksson Anna Karlander 
Äldreomsorgsdirektör Planeringssekreterare   



MOTION 2017 - 08 - 20

Fler äldreboenden med större möjligheter

Umeås befolkning blir allt äldre och behovet av fler vård o ch omsorgsboenden blir allt
större . Människor vill ha ett tryggt boende när de blir äldre och behöver mer hjälp.
Idag är det endast kommunen som bygger vård och omsorgsboenden i Umeå
kommun vilket har begränsat utbudet av boenden och vårdplatser betydligt. Det är
hög tid för en förändring.

Umeå kommun har sedan länge visat en öppenhet till att låta människor själva välja
vem eller vilka som ska hjälpa dem i sina hem tack vare att eget val i hemtjänsten
infördes 2005 som svar på en motion från Kristdemokraterna . Möjligheten att välja
stärktes sedan genom Lagen om valfrihet (LOV) som kom 2010. Id ag är upphandling
enligt LOV i Umeå dock endast begr änsat till att beröra hemtjänst , trots att det är
möjligt att använda samma lag till att upphandla fler äldreboenden.

Det har också under senare år i Umeå kommun blivit en betydligt hårdare tolkning av
vad som ingå r i LOV för hemtjänst efter det att kommundelsnämnderna försvann . De
aktörer som tidigare kunnat erbjuda hjälp på natten till sina hyresgäster är nu helt
fråntagna den möjligheten. Detta innebär att människor med stora vårdbehov blir
tvungna at t flytta till det vårdboende som kommunen anvisat.

När andra aktörer än kommunen självt bygger vård och omsorgsboenden ökar
alternativen för den enskilde som beviljats plats på ett äldreboende. Det finns
exempel på vård och omsorgsboenden specialiserade p å alkoholdemens, för yngre
dementa eller regnbågsboenden. Kommunen betalar endast för de vårdplatser som
nyttjas. I Umeå har det till exempel sedan länge funnits behov av vård och
omsorgsboende för yngre dementa.

I upphandlingar enligt LOV är det kvalitet och inte priset som styr . De kommuner som
har insett fördelen med att införa LOV för vård och omsorgsboenden vill ge äldre
möjlighet att välja v ar de vill bo de sista åren av l iv et vilket förstås ska vara en
självklarhet. Andra tydliga fördelar för kommunen och inte endast för den enskilde är
att det ger en tydlig kostnadskontroll av vad ett boende kostar. I en upphandling
enligt LOV är det kommunen som beslutar om ersättningsnivåer till utförarna och får
också veta e xakt vad varje vårddygn kostar. Ytterligare en fördel ligger i möjligheten



att på mer löpande basis än inom ramen för Lagen om offentlig upphandling (LOU) 
kunna justera krav och villkor om ansvariga förtroendevalda ser ett behov av det.  

 

Därför föreslår Kristdemokraterna  
 

- att kommunfullmäktige beslutar att införa Lagen om valfrihet (LOV) inom vård 
och omsorgsboenden  
 

- att befintligt LOV avtal inom hemtjänst på trygghetsboenden även innefattar 
nattinsatser för de som har behov av det 

 
 
 

Veronica Kerr   
KD 
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Tjänsteskrivelse 
2018-01-03 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

 
 
Diarienr: KS-2017/00729 

Motion 35/2017 - Behandla alla partier lika i skolan 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motion 35/2017 - Behandla alla partier lika i skolan i enlighet med 
för- och grundskolenämndens och gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämndens likalydande yttranden. 

Ärendebeskrivning 
I en i kommunfullmäktige 2017-09-25 väckt motion yrkar 
Henrik Agerhäll (-) att alla partier som kandiderar till Umeå 
kommunfullmäktige, Västerbottens Läns Landsting eller till Riksdagen i 
september 2018, i enlighet med grundlagens anda, ska ha lika rätt att göra 
skolbesök och informera om sin politik inom Umeås kommunala skolor.  

 
För- och grundskolenämnden och gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden föreslår att fullmäktige avslår motionen och 
lämnar likalydande yttranden: 
 
Dåvarande utbildningsminister Jan Björklund tillsatte 2014, utifrån ett 
konstaterat oklart rättsläge, en utredning (SOU 2014:4) med uppdrag att 
analysera de bestämmelser som reglerar hur skolor ska förhålla sig när det 
gäller att bjuda in politiska partier i skolorna, samt lämna nödvändiga 
författningsförslag om det bedöms möjligt och lämpligt. Utredningen 
presenterade sitt betänkande i januari 2016. Under den fortsatta utredningen 
har vissa myndigheter och organ beretts möjligheter att yttra sig över ett 
utkast till lagrådsremiss som innehöll en del sakliga och redaktionella 
förändringar.  
 
I betänkandet föreslås att en ny bestämmelse införs i skollagen som ryms inom 
1 kap. 9 § RF (Regeringsformen).  
 
Riksdagen beslutade 15/11, i enlighet med betänkande, att nya bestämmelser 
införs i skollagen (kap 5a§) som anger att det är rektorn som beslutar om 
politiska partier ska bjudas in för att medverka i utbildningen. Om politiska 
partier bjuds in får antalet begränsas till samtliga de partier som är 
representerade i antingen riksdagen, vald församling i en eller flera kommuner 
eller i Europaparlamentet.  
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 Tjänsteskrivelse 
 Dnr: KS-2017/00729 
 
 
 
Rektorn får även, enligt detta tillägg i skollagen, bjuda in politiska partier 
utifrån ett annat urval, om urvalet sker på en annan objektiv grund. Om ett 
begränsat antal politiska partier har bjudits in till en skola behöver inte andra 
politiska partier som har anmält intresse för att medverka i utbildningen ges 
en sådan möjlighet. Rektorn får dock besluta att eleverna som ett led i 
utbildningen ska ges möjlighet att på lämpligt sätt ta del av information också 
från dessa andra politiska partier.  
 
Beslutet i riksdagen innebär att en huvudman inte kan besluta i ett enskilt fall i 
fråga om vilka partier som ska bjudas in eftersom de nya bestämmelserna i 
skollagen innebär att det är rektorn som fattar det beslutet. Riksdagens beslut 
träder i kraft 1 jan 2018. 

Beslutsunderlag 
För- och grundskolenämndens protokoll 2017-11-23, § 75 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens protokoll 2017-11-29, § 75. 
Policy för informationsspridning via bokbord (externa besökare)  
Motionen. 

Beslutet ska skickas till 
Motionären 
För- och grundskolenämnden 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden   
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
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Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 18 

Diarienr: KS-2017/00729 

Motion 35/2017 - Behandla alla partier lika i 

skolan 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 35/2017 - Behandla alla partier lika i skolan i enlighet 

med för- och grundskolenämndens och gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämndens likalydande yttranden. 

Ärendebeskrivning 

I en i kommunfullmäktige 2017-09-25 väckt motion yrkar Henrik Agerhäll 

(-) att alla partier som kandiderar till Umeå kommunfullmäktige, 

Västerbottens Läns Landsting eller till Riksdagen i september 2018, i 

enlighet med grundlagens anda, ska ha lika rätt att göra skolbesök och 

informera om sin politik inom Umeås kommunala skolor.  

 

För- och grundskolenämnden och gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden föreslår att fullmäktige avslår motionen och 

lämnar likalydande yttranden: 

 

Dåvarande utbildningsminister Jan Björklund tillsatte 2014, utifrån ett 

konstaterat oklart rättsläge, en utredning (SOU 2014:4) med uppdrag att 

analysera de bestämmelser som reglerar hur skolor ska förhålla sig när 

det gäller att bjuda in politiska partier i skolorna, samt lämna nödvändiga 

författningsförslag om det bedöms möjligt och lämpligt. Utredningen 

presenterade sitt betänkande i januari 2016. Under den fortsatta 

utredningen har vissa myndigheter och organ beretts möjligheter att yttra 

sig över ett utkast till lagrådsremiss som innehöll en del sakliga och 

redaktionella förändringar.  

 

I betänkandet föreslås att en ny bestämmelse införs i skollagen som ryms 

inom 1 kap. 9 § RF (Regeringsformen).  
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Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

Riksdagen beslutade 15/11, i enlighet med betänkande, att nya 

bestämmelser införs i skollagen (kap 5a§) som anger att det är rektorn 

som beslutar om politiska partier ska bjudas in för att medverka i 

utbildningen. Om politiska partier bjuds in får antalet begränsas till 

samtliga de partier som är representerade i antingen riksdagen, vald 

församling i en eller flera kommuner eller i Europaparlamentet.  

 

Rektorn får även, enligt detta tillägg i skollagen, bjuda in politiska partier 

utifrån ett annat urval, om urvalet sker på en annan objektiv grund. Om 

ett begränsat antal politiska partier har bjudits in till en skola behöver inte 

andra politiska partier som har anmält intresse för att medverka i 

utbildningen ges en sådan möjlighet. Rektorn får dock besluta att 

eleverna som ett led i utbildningen ska ges möjlighet att på lämpligt sätt 

ta del av information också från dessa andra politiska partier.  

 

Beslutet i riksdagen innebär att en huvudman inte kan besluta i ett enskilt 

fall i fråga om vilka partier som ska bjudas in eftersom de nya 

bestämmelserna i skollagen innebär att det är rektorn som fattar det 

beslutet. Riksdagens beslut träder i kraft 1 jan 2018. 

Beslutsunderlag 

För- och grundskolenämndens protokoll 2017-11-23, § 75. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens protokoll 2017-11-29, § 75. 

Policy för informationsspridning via bokbord (externa besökare).  

Motionen. 

 

Arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag. 
 
Propositionsordning som godkänns 

Arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag (avslå motionen). 

 

Beslutet ska skickas till 
Motionären 
För- och grundskolenämnden och Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
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Motion till Umeå kommunfullmäktige

Behandla alla partier lika i skolan

Skolverket skriver i sin skrift "Politisk information i skolan" från 2012 att:

"Om skolan beslutar att partier ska få tillträde till skolan för att sprida ett politiskt budskap så 

måste det gälla alla partier. Alla partier ska behandlas lika. Skolledningen måste följa 

objektivitetsprincipen i 1 kap. 9 § regeringsformen som säger att bland annat skolor i sin 

verksamhet ska beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet."

Trots att grundlagen inte ändrats sedan dess så har regeringen Löfven nyligen föreslagit en ny lag 
enligt vilken alla partier inte längre måste behandlas lika i skolan. Så här står i lagförslaget:

"Om politiska partier bjuds in får antalet begränsas till samtliga de partier som är representerade i  

antingen riksdagen, vald församling i en eller flera kommuner eller i Europaparlamentet."

Genom att välja att enbart godkänna partier som är representerade i Europaparlamentet skulle 
kommunen kunna stoppa Arbetarpartiet från att få besöka skolor i Umeå. Genom att enbart 
godkänna partier som finns representerade i Västerbottens Läns Landsting skulle kommunen kunna 
stoppa såväl Arbetarpartiet som Feministiskt Initiativ. Genom att välja lämpligt urval av kommuner 
skulle kommunen kunna stoppa såväl Arbetarpartiet, Feministiskt Initiativ och Sverigedemokraterna 
från att besöka kommunens skolor. Jag tror inte att det går att välja ut en kombination av valda 
församlingar på ett sådant sätt att Sverigedemokraterna stoppas men inte Arbetarpartiet eller 
Feministiskt Initiativ.

Nu har inte Löfvens demokratiföraktande lag ännu blivit verklighet. Jag föreslår dock att 
kommunen förekommer ett eventuellt riksdagsbeslut genom att besluta att alla partier som ställer 
upp till val till Umeå kommun, Västerbottens Läns Landsting eller Riksdagen ska ha samma 
rättigheter att besöka skolor för att informera.

Jag yrkar på:

Att alla partier som kandiderar till Umeå kommunfullmäktige, Västerbottens Läns Landsting eller 
till Riksdagen i september 2018, i enlighet med grundlagens anda, ska ha lika rätt att göra skolbesök 
och informera om sin politik inom Umeås kommunala skolor.

Motionen är inlämnad av Henrik Agerhäll 2017-09-02
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Tjänsteskrivelse 
2018-01-03 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

 
 
Diarienr: KS-2017/00863 

Motion 40/2017: Cykelplatser i kommunala 

parkeringshus 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motion 40/2017 – Cykelplatser i kommunala parkeringshus i 
enlighet med tekniska nämndens och Upab:s yttrande. 

Ärendebeskrivning 
I en i kommunfullmäktige 2017-10-30 väckt motion yrkar Saasha 
Metsärantala (FI): 
 
att Umeå kommun anordnar avgiftsfria platser för cykelparkering i (ett 
urval av) de nuvarande parkeringshus som ägs av kommunen (inklusive 
dess företag) inom Umeå tätort, så att dessa parkeringshus tillsammans 
skall på sikt inrymma sammanlagt minst lika många cykelparkeringsplatser 
som bilparkeringsplatser. 
 
Tekniska nämnden föreslår 2017-12-21, § 126 att motionen avslås. Upab 
har lämnat yttrande genom Frida Sandén, hållbarhetschef. 

Beslutsunderlag 
Tekniska nämndens protokoll 2017-12-21, § 126 
Upab:s yttrande. 

Beslutet ska skickas till 
Motionären 
Tekniska nämnden 
Upab   
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
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Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 19 

Diarienr: KS-2017/00863 

Motion 40/2017: Cykelplatser i kommunala 

parkeringshus 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 40/2017 – Cykelplatser i kommunala parkeringshus i 

enlighet med tekniska nämndens och Upab:s yttrande. 

Ärendebeskrivning 

I en i kommunfullmäktige 2017-10-30 väckt motion yrkar Saasha 

Metsärantala (FI): 

 

att Umeå kommun anordnar avgiftsfria platser för cykelparkering i (ett 

urval av) de nuvarande parkeringshus som ägs av kommunen (inklusive 

dess företag) inom Umeå tätort, så att dessa parkeringshus tillsammans 

skall på sikt inrymma sammanlagt minst lika många 

cykelparkeringsplatser som bilparkeringsplatser. 

 

Tekniska nämnden föreslår 2017-12-21, § 126 att motionen avslås. Upab 

har lämnat yttrande genom Frida Sandén, hållbarhetschef. 

Beslutsunderlag 

Tekniska nämndens protokoll 2017-12-21, § 126 

Upab:s yttrande. 

 

Arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag. 
Nasser Mosleh (MP) – Bifall till motionen. 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (avslå motionen) mot Moslehs förslag 

(bifall till motionen). Ordföranden finner att arbetsutskottet bifaller 

tjänsteskrivelsens förslag (avslå motionen). 
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Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Beslutet ska skickas till 
Motionären 

Tekniska nämnden 

Upab   
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Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 126 

Diarienr: TN-2017/00998 

Yttrande över motion 40/2017 Cykelplatser i 

kommunala parkeringshus 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 

 

att föreslå Kommunfullmäktige att avslå motion 40/2017 – Cykelplatser i 

kommunala parkeringshus med motivering enligt bilaga. 

Ärendebeskrivning 

Feministiskt initiativ genom Saasha Metsärantala yrkar i motion 40/2017:  

 

att Umeå kommun anordnar avgiftsfria platser för cykelparkering i (ett 

urval av) de nuvarande parkeringshus 

som ägs av kommunen (inklusive dess företag) inom Umeå tätort, så att 

dessa parkeringshus tillsammans skall på 

sikt inrymma sammanlagt minst lika många cykelparkeringsplatser som 

bilparkeringsplatser. 

UPAB har besvarat motionen genom Frida Sandén, hållbarhetschef. 

 

Förslag på sammanträdet 

Gabriel Farrysson (MP) yrkar i första hand på återremiss av svaret för att 

få ett förtydligande och en specificering från UPAB gällande alternativa 

lösningar. I andra hand yrkar miljöpartiet på bifall till tjänsteskrivelsen. 

 

Håkan Johansson (S) yrkar på att nämnden ska fatta beslut idag. 

 

Tekniska nämndens beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden ställer sig bakom att avgöra ärendet idag 

och konstaterar att den gör det. 

 

Ordföranden frågar om nämnden ställer sig bakom bifall till 

tjänsteskrivelsen och konstaterar att den gör det. 
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Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

Beslutsunderlag 

Motion 40/2017 - Cykelplatser i kommunala parkeringshus. Bilaga. 

Svar Motion Cykelplatser i kommunala parkeringshus 171129. Bilaga. 

Beredningsansvariga 

Frida Sandén, hållbarhetschef, UPAB. 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Org nr: 556131 0573 

 

Bakgrund 

Den 12 oktober 2017 skrevs en motion till Umeå kommunfullmäktige. Denna motion yrkar på 

beslut om att Umeå kommun anordnar avgiftsfria platser för cykelparkering i (ett urval av) de 

nuvarande parkeringshus om ägs av kommunen (inklusive dess företag) inom Umeå tätort. 

Med argument så som att det finns svårigheter att hitta en allmänt tillgänglig cykelparkering 

under tak, vilket i sin tur leder till onödigt slitage på cyklar och en ökad trafiksäkerhetsrisk. 

Med utgång i denna motion vill Upab lämna följande synpunkter. 

Synpunkter  

Upab ställer sig positiva till att frågan rörande cykelparkering i centrala Umeå lyfts och 

diskuteras. Dock anser vi det omöjligt att i dagsläget tillgodose dessa ”i (ett urval av) de 

nuvarande parkeringshus som ägs av kommunen (inklusive dess företag) inom Umeå tätort” 

av flera olika anledningar. Dessa beskrivs nedan.  

P-köp 

Alla parkeringsplatser i berörda parkeringsanläggningar (Nanna, Navet och Järnvägsallén) 

är intecknade via parkeringsköp. Detta innebär att Upab via avtal med fastighetsägare i 

centrum tagit över skyldigheten att ordna bilparkering enligt parkeringsnorm specificerad i 

fastighetsägarens bygglov. Med andra ord, om vi tar bort bilparkering skapar vi ett 

underskott på bilparkering och fastighetsägarna skulle indirekt inte uppfylla de krav som 

specificeras i och med bygglov.  

Trafiksäkerhet 

Ur en trafiksäkerhetssynvinkel är det olämpligt att placera cykelparkering i såväl 

Järnvägsallén, Navet som Nanna.  

Järvägsallén har enbart en infart och är därefter enkelriktat. Detta innebär att även 

cyklister skulle färdas i samma ramper som bilisterna. Att även cyklisterna skulle behöva 

ta sig hela vägen längs plan 1 och följa rampen upp till plan 2 och därefter följa rampen 

nedåt för att ta sig ut igen. Att i en redan, för bilisterna, trång situation blanda in cyklister 

anser vi vara en stor säkerhetsrisk för cyklisterna.  

För parkeringshuset Nanna finns andra problem som gör att vi ifrågasätter lämpligheten 

att leda cyklister in i anläggningen. Redan idag är trafiksituationen vid in- och utfart till 

Nanna komplex med gångfartsområde, korsande gång- och cykelstråk samt att sträckan 

Nygatan - Östra kyrkogatan numer är enkelriktad mot Nanna. Att bilisterna i denna 

situation även skulle ha uppsikt över cyklister som färdas in och ut genom porten anser 

vi vara en onödig risk, speciellt med tanke på att det redan idag finns gott om 

cykelparkering under tak mellan Nannas fasad och cykelstråket på Nygatan. I och med att 
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Nanna inte är uppvärmt blir vinsten för cyklister att lämna cykeln i parkeringshuset 

minimal jämfört med att lämna den i redan befintlig cykelparkering som dessutom är mer 

lättillgänglig utanför parkeringsanläggningen.  

Parkeringshuset Navet är visserligen stort och rymligt i parkeringsplan men i och med att 

parkeringsytan ligger på våning tre i fastigheten består infarten av en lång ramp. Precis 

som i Parketten skulle det innebära en betydande risk för personskador om bilister och 

cyklister skulle blandas i rampen.  

Ägardirektiv 

Upab har genom ägardirektiv uppdraget att ”på affärsmässiga grunder bedriva 

parkeringsverksamhet inom Umeå kommun”. Att erbjuda kostnadsfri cykelparkering i våra 

befintliga anläggningar skulle frångå detta direktiv då det inte kan anses vara 

affärsmässigt. Erfarenheter från andra platser i Sverige och Europa visar att det är svårt att 

skapa affärsmässighet i cykelparkering. Hanteringen av cykelparkering i parkeringshus 

behöver därför analyseras utifrån finansieringsmöjligheter och ansvar.   

Enligt motionen skulle det vara ”kostnads- och utrymmeseffektivt” att placera 

cykelparkering i en befintlig parkeringsanläggning för bil men detta stämmer inte. För 

Upab som har en utgiftspost i att sköta driften av dessa platser samt ett inkomstbortfall i 

och med att betalande bilparkerare avvisas skulle denna lösning bli kostsam. 

Ytterligare utredningsbehov och informationsinsatser 

Det finns ett behov av att utreda frågan om cykelparkering i bilparkeringsanläggningar, eller i 

framtida samlade parkerings-/mobilitetsanläggningar dels utifrån olika typer av 

parkeringsbehov för stadskärnan och utformning, dels utifrån hantering av kostnader, 

driftansvar samt hållbara affärsmodeller. Detta så att cykelparkering potentiellt kan bli en del 

av kommande, nybyggda, parkeringsanläggningar i Umeås stadskärna.  

Utifrån att det idag finns central underutnyttjad cykelparkering under tak (Nygatan som nämns 

ovan) ser vi en potential med ett utökat informationsarbete för att fylla upp befintlig 

cykelparkering. Detta utan att behöva skapa en ny säkerhetsrisk av att leda in cykeltrafik i 

befintliga bilparkeringsanläggningar.  

 

Umeå 2017-11-29 

Umeå parkerings AB 

Frida Sandén 

Hållbarhetschef 



Cykelplatser i kommunala parkeringshus

Umeå kommunfullmäktige

Motion skriven av Saašha Metsärantala 2017-10-12

Trafiksituationen och luftkvalitén inom Umeå tätort behöver förbättras, vilket jag tog upp i en tidigare interpellation
som besvarades med intressanta uppgifter, varav några kan sammanfattas med att stadstrafiken inom Umeå tätort
kännetecknas av ett kraftigt ökat antal bussresor (23 procent på två år) som ingalunda motsvaras av en lika kraftig
minskning av bilanvändning hos boende i Umeå tätort (fyra procent på nio år), medan cykelanvändningen ökat
med sju procent på nio år, vilket inte alls är lika mycket som antalet resor med stadsbussar. Detta tyder på ett behov
av att sträva efter en övergång från bilism till cykelresor inom Umeå tätort.

Det finns många anledningar som bidrar till att stadens invånare inte cyklar i den utsträckning som skulle vara
önskvärd för hälsans och miljöns skull, trots att en del cykelbanor förbättrats. En anledning till att andelen
cykelresor är suboptimal är svårigheterna att hitta en allmänt tillgänglig cykelparkering under tak, vilket är viktigt
för att skydda cyklarna från regn och snö och därmed minska kostnaderna för cykelunderhåll, bekymmer med
frysta cykellås och risken för cykel-olyckor orsakade av slitna cyklar.

Under hösten 2017 invigs nära centralstationen ett nytt, storskaligt, kommundrivet parkeringshus som ger plats
till ett par hundra bilar, medan de allmänna cykelparkeringarna i stadskärnan inte räcker till och nästan inga av
dem är under tak. Denna situation leder tanken till att föreslå att ett visst utrymme i parkeringshus lämpligtvis
borde reserveras för cykelparkering, vilket dessutom skulle på ett synnerligen kostnads- och utrymmeseffektivt
sätt möjliggöra för betydligt fler resenärer att parkera sitt fordon under tak eftersom den yta som krävs för att
parkera en cykel är avsevärt mindre än den yta som behövs för att parkera en personbil.

Vissa parkeringshus har sina in- och utgångar utformade, så att det inte är lämpligt att cykla där och för att
undvika olyckstillbud och överdrivna ombyggnadskostnader kan det tänkas att endast ett urval av parkeringshusen
skall inhysa cykelparkeringar. Vidare kan olycksrisken minimeras genom att placera de nya cykelplatserna i
närheten av p-husets in- eller utgång. Önskvärt vore alltså att ha minst lika många cykelplatser i de kommunala
parkeringshusen som det finns bilplatser, vilket skulle vara möjligt utan någon större minskning av antalet
bilparkeringar i parkeringshusen.

Med anledning av detta yrkar Feministiskt initiativ:

— att Umeå kommun anordnar avgiftsfria platser för cykelparkering i (ett urval av) de nuvarande parkeringshus
som ägs av kommunen (inklusive dess företag) inom Umeå tätort, så att dessa parkeringshus tillsammans skall på
sikt inrymma sammanlagt minst lika många cykelparkeringsplatser som bilparkeringsplatser.

Saašha Metsärantala, Feministiskt initiativ
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Tjänsteskrivelse 
2018-01-02 

Näringslivs- och 
planeringsutskottet 

 
 
Diarienr: KS-2017/00042 

Överklagande:  Detaljplan för östra delen av 

Dragonfältet, Umeå 5:1 m fl 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fullfölja överklagandet av Mark- och miljödomstolen domslut att 
upphäva detaljplan för östra delen av Dragonfältet, Umeå 5:1 m.fl.  
 
att yttra sig i huvudsak med kompletteringarna enligt bilaga. 

Ärendebeskrivning 
Med anledning av Mark- och miljödomstolen domslut att upphäva 
kommunfullmäktiges beslut den 27 februari 2017, § 28, (BN-2013/00202) 
att anta detaljplan för fastigheterna Umeå 5:1 m.fl., avser Umeå kommun 
att överklaga domen och få saken prövad av Mark- och miljööverdomstolen 
vid Svea hovrätt. Umeå kommun har överklagat domen inom domslutets 
tidsfrist (innan 3 januari 2018). Följande beslut avser förutom att fullfölja 
överklagandet även att komplettera tidigare ingivet överklagande med 
yrkanden och grunder enligt bilaga.   
 
Detaljplanen syftar till att skapa planmässiga förutsättningar ny 
kvartersbebyggelse i form av bostäder, ombyggnad av lokalgata samt en 
parkeringsanläggning. Ett syfte med detaljplanen är också att säkerställa 
gång- och cykelstrukturen och dess kopplingar till omgivande delar av 
staden. Syftet är också att ge kulturhistoriskt värdefulla byggnader och 
miljöer ett formellt skydd. 
 
Trafikverket och BRF Stallhagen 1 och 2 samt Muraren 1 har överklagat 
kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen till Mark- och 
miljödomstolen. Domstolen har efter överväganden kommit fram till att de 
delar Trafikverkets bedömning i vad som anförts i målet avseende 
trafiksituationen och luftmiljö i det aktuella området. Med hänvisning till 
att antagandet av detaljplanen bedömdes strida mot bl.a. 2 kap. 5-6 §§ och 
2 kap. 9-10 §§ PBL upphävde därför domstolen beslutet.  
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 Tjänsteskrivelse 
 Dnr: KS-2017/00042 
 
 
Umeå kommun väljer att överklaga Mark- och miljödomstolens beslut då 
bland annat det allmänna intresset för bostadsbyggandet i detta centrala 
läge är stort och att parkeringshuset utgör en viktig pusselbit i kommunens 
möjligheter att styra det framtida transportsystemet totalt sett i centrum. 
Det sistnämnda har betydelse för att luftkvalitetsnormen på sikt ska kunna 
följas i centrala Umeå då den är utarbetad mot bakgrund av 
parkeringsprogrammet och parkeringsstrategin vars genomförande ingår i 
åtgärdsprogrammet för luft som länsstyrelsen fastställde 2015.  

Beslutsunderlag 
Umeå tingsrätts/Mark- och miljödomstolens dom, Mål nr P 769-17 
Umeå kommuns kompletterande yrkanden och grunder till tidigare ingivet 
överklagande  
Bilaga till kompletteringen som visar skiss över dagens användning av 
planområdet 

Beredningsansvariga 
Malin Lagervall 
Ulrika Sundin Bonnedahl 
Daniel Lindström 

Beslutet ska skickas till 
Svea Hovrätt 
   
 
 
Johan Gammelgård 
Tillväxtdirektör  
 



    

 

UMEÅ TINGSRÄTT 

Mark- och miljödomstolen 
DOM 
2017-12-13 

meddelad i 

Umeå 

Mål nr P 769-17 

 

  

  
 

 

 

Dok.Id 289747 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 138 

901 04 Umeå 

Nygatan 45 090-17 21 00  090-77 18 30 måndag – fredag 

08:30–16:30 E-post: mmd.umea@dom.se 

www.domstol.se 

 

PARTER 

Klagande 
1. Brf Muraren 1 

Nygatan 1 B 

903 25 Umeå 

  

2. Brf Stallhagen 1 

Brogatan 42-44 

903 23 Umeå 

  

3. Brf Stallhagen 2 

Brogatan 46-48 

903 23 Umeå 

  

4. Trafikverket 

Box 810 

781 28 Borlänge 

  

Motpart 
Umeå kommun 

901 84 Umeå 

  

Ombud: Kommunjurist Emma Lundström 

Umeå kommun 

Skolgatan 31 A 

901 84 Umeå 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Beslut av kommunfullmäktige i Umeå kommun den 27 februari 2017, § 28, i ärende 

nr BN-2013/00202, se bilaga 1 

 

SAKEN 

Detaljplan för fastigheterna Umeå 5:1 m.fl., (östra Dragonfältet) inom Väst på stan, 

Umeå kommun 

_____________ 

 

DOMSLUT 

Mark- och miljödomstolen upphäver kommunfullmäktiges i Umeå kommun beslut 

den 27 februari 2017, § 28, i ärende nr BN-2013/00202 att anta detaljplan för 

fastigheterna Umeå 5:1 m.fl. i Umeå kommun. 

_____________
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BAKGRUND 

Kommunfullmäktige i Umeå kommun beslutade den 27 februari 2017 att anta 

detaljplan för östra delen av Dragonfältet, fastigheterna Umeå 5:1 m.fl. i Umeå 

kommun. Syftet med planen är att skapa planmässiga förutsättningar för ny 

kvartersbebyggelse i form av bostäder, ombyggnad av lokalgata och parkerings-

anläggning, att säkerställa gång- och cykelstrukturen och dess kopplingar till 

omgivande delar av staden, samt att ge kulturhistoriskt värdefulla byggnader och 

miljöer ett formellt skydd. 

Trafikverket och BRF Stallhagen 1 och 2 samt Muraren 1 har överklagat 

beslutet att anta detaljplanen till mark- och miljödomstolen. 

 

YRKANDEN M.M. 

Trafikverket har yrkat att mark- och miljödomstolen upphäver beslutet att anta 

detaljplanen. 

 

Brf Stallhagen 1 har yrkat att mark- och miljödomstolen upphäver beslutet att anta 

detaljplanen. 

 

Brf Stallhagen 2 har yrkat att beslutet ska ändras på så sätt att det planerade 

garaget för cirka 300 bilar inte uppförs inom planområdet. 

 

Brf Muraren 1 har i första hand yrkat att detaljplanen ändras så att den innebär att 

byggande av parkeringshus inte tillåts i kvarteret Muraren, och i andra hand att 

Umeå kommun (kommunen) får i uppdrag att utarbeta en ny detaljplan med hänsyn 

taget till Brf Murarens synpunkter. 

 

Kommunen har bestritt överklagandena och yrkar att detaljplanen ska fastställas.  
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VAD PARTERNA HAR ANFÖRT 

Trafikverket 

Bakgrund 

Den 20 augusti 2015 lämnade Trafikverket granskningsyttrande för detaljplanen där 

Trafikverket motsatte sig den del av detaljplanen som syftar till att skapa förutsätt-

ningar att bygga parkeringshus.  

Trafiksituationen 

Trafikverket är väghållare för väg 503, Västra Esplanaden. Vägen är idag hårt 

belastad av höga trafikflöden med miljökvalitets- och framkomlighetsproblem som 

följd. År 2013 mättes årsmedeldygnstrafik, ÅDT, per maxtimme (den timme under 

ett dygn som har högst trafikflöde) till mellan 22 500 till 23 000 fordon. I trafikutred-

ningen som tagits fram som underlag till detaljplanen konstateras att korsningen 

Västra Esplanaden och Ridvägen idag är överbelastad med betydande köer i rus-

ningstrafik. Belastningsgraden ligger på nästan 0,9 i flera körfält. Med detta avses att 

90 procent av kapaciteten används i korsningen Västra Esplanaden och Ridvägen. 

Standard gällande belastningsgraden i korsningar är god om den är under 0,7, mindre 

god mellan 0,7 och 0,8 samt låg om den är över 0,8. 

 

Planområdet med föreslagen markanvändning genererar ökad trafik med omkring 

650 - 700 fordon ÅDT längs Västra Esplanaden. Det är i första hand trafiken från 

Ridvägen och ut på Västra Esplanaden som får ökad trafikbelastning. Belastnings-

graden ökar från 0,73 till 1,06 för trafik från Ridvägen mot höger och rakt fram, samt 

att den ökar till 0,97 för de två körfälten norrut på Västra Esplanaden. 

Luftmiljö 

Regeringen har med stöd av 5 kap miljöbalken upprättat luftkvalitetsförordningen 

(2010:477) som innehåller miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft som syftar 

till att skydda människors hälsa och miljön. Kvävedioxid (NO2) får, enligt 10 § 

luftkvalitetsförordningen, inte förekomma i utomhusluft med mer än i genomsnitt 

90 mikrogram per kubikmeter luft under en timme och i genomsnitt 60 mikrogram 

per kubikmeter luft under ett dygn. Timmedelvärdet får överskridas 175 ggr per år 
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med vissa restriktioner, dygnsmedelvärdet får överskridas 7 ggr per kalenderår. 

Eftersom MKN för kvävedioxid överskrids i Umeå (både timme och dygn) fick 

kommunen år 2006 i uppdrag från Naturvårdsverket att utarbeta ett åtgärdsprogram 

för att följa MKN. Åtgärdsprogrammet fastställdes av Länsstyrelsen år 2009 och 

reviderades år 2015. Enligt Naturvårdsverket syftar åtgärdsprogram till att relativt 

snabbt, mellan ett till två år, minska halterna så att MKN följs. Åtgärdsprogrammet 

har funnits i över sju år men fortfarande följer halterna inte MKN. 

Åtgärdsprogrammet för luft hänvisar i huvudsak till åtgärder som kommunen själv 

inte har rådighet över, t ex byggandet av Västra länken och ombyggnation av Västra 

Esplanaden. Kommunens uppföljningsrapport år 2016 för åtgärdsprogrammet be-

skriver att färdigställandet av Västra länken och ombyggnationen av trafikleder 

innanför ringleden är avgörande för att kommunen ska lyckas klara MKN för tim- 

och dygnsmedelvärdet. 

Höga partikelhalter (PM10) beror på slitage och uppvirvling från fordonens kontakt 

mellan däck och vägbana. Situationen förvärras av högre trafikflöden. På Västra 

Esplanaden har Trafikverket sedan år 2013 vidtagit åtgärder med en metod som 

kallas dammbindning. Åtgärden gör att MKN för PM10 följs på Västra Esplanaden 

men riskerar att överskridas vid högre trafikflöden. 

Av känslighetsanalysen som togs fram i planarbetet framgår att år 2017, med rela-

tivt stor säkerhet, kan komma att innehålla fortsatta överskridanden av MKN för 

NO2 (dygn och timme) och partiklar längs Västra Esplanaden. Vid ogynnsamma 

väderleksförhållanden kan enstaka överskridanden inträffa även efter år 2020 om 

trafikbelastningen kvarstår vid samma prognos som i känslighetsanalysen. 

Känslighetsanalysen visar på ett tillskott på 0,6 μg/m3 NO2 (dygnsvärde). Detta 

motsvarar 1 procent av gränsvärdet på 60 μg/m3 per dygn. 

Umeå universitet har tagit fram en rapport som redovisar mätresultat från mätningar 

av kvävedioxid (NO2) och kväveoxid (NOx) gjorda med en diffusionsprovtagare 

mellan november 2009 och december 2011. Syftet med mätningarna har varit att 

kartlägga luftföroreningssituationen i Umeå. Bland annat har två mätplatser funnits 

på Västra Esplanaden, ”mätvagnen” på östra sidan samt en plats mittemot på västra 

sidan. Resultatet visar på högre halter av NO2 och NOx på den västra sidan. Detta 
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beror troligen på att bilar från Ridvägen svänger ut och accelererar längs Västra 

Esplanaden. Vid mätvagnen på motsatt sida finns ingen utfart från Nygatan och 

ingen accelererande trafik, vilket kan förklara skillnaderna i mätresultaten. Mät-

vagnen är den stationära mätstationen ur viken resultat för tim-, dygns- och års-

medelvärdet hämtas. Sammanfattningsvis ger detta indikationer på att överskri-

dandet av MKN kan vara högre i korsningen Västra Esplanaden och Ridvägen, än 

där mätvagnen står. 

Grunder 

Trafiksituationen 

Trafikverket anser att det är oacceptabelt att tillföra ytterligare trafik i korsningen 

Ridvägen och Västra Esplanaden, som redan idag har omfattade köer och kapaci-

tetsbrist. Detaljplanens trafikalstring skapar ytterligare problem i korsningen. Kö-

ande som ska från Ridvägen och vidare österut eller söderut längs Västra Espla-

naden får tredubblad kölängd, beräknad i antal bilar. På Västra Esplanaden för-

dubblas kölängden för de som ska svänga vänster mot Ridvägen. 

På Västra Esplanaden kan kön för trafiken från norr växa hela vägen bak till 

bron över järnvägen. Köer kan även växa bakåt in på den avfart från Vännäs-

vägen som leder till Västra Esplanaden. 

Kommunen föreslår inga åtgärder för att lösa trafiksituationen eller andra kompen-

sationsåtgärder för den trafikökning som planen redovisar. Kommunen förlitar sig 

istället på att byggandet av Västra länken genomförs samt att ombyggnation av 

vägen kommer att ske för att minska trafikflödena på Västra Esplanaden. Vägpla-

nen för Västra länken har inte vunnit laga kraft eftersom den är överklagad och 

ligger för avgörande hos regeringen. Det saknas även planer och beslut om om-

byggnation av Västra Esplanaden. 

Detaljplanen medför trafikökningar på Västra Esplanaden som ytterligare begränsar 

tillgängligheten, kapaciteten och framkomligheten på vägen. Trafikverket som idag 
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är ansvarig för Västra Esplanaden kan tvingas till åtgärder om detaljplanen verk-

ställs. 

Trafikverket kan bli tvungen att genomföra följande åtgärder på Västra Esplanaden. 

 Justera trafikljusen för att ge högre prioritet för genomfartstrafik på 

Västra Esplanaden.  

 Stänga vänstersvängande körfält från Västra Esplanaden. 

 Bygga om för ytterligare körfält på Västra Esplanaden. 

 Stänga av gång- och cykelpassage som korsar Västra Esplanaden i plan. 

 Bygga om trafikplats Umeå södra för att öka kapaciteten. 

 Bygga om för ytterligare körfält på Tegsbron. 

Detta innebär mycket omfattande åtgärder för Trafikverket som verksamhetsutö-

vare. Trafikverket anser att det är oacceptabelt att genomföra detaljplanen som 

ytterligare skulle försvåra möjligheten att följa MKN för NO2. 

Luftmiljö 

Detaljplanen ger ett överskridande av MKN för NO2. De planerade exploateringar-

na medför tillskott t.ex. 0,6 μg/m3 som dygnsvärde ett gynnsamt eller ogynnsamt 

år. Detta kan ställas i relation till det regionala bidraget av NO2 på 0,2 μg/m3 och 

det urbana bidraget på 6,2 μg/m3. Det är tydligt att planen medverkar till att det blir 

ännu svårare än vad det är idag att följa MKN. Så länge trafik i samma storleksord-

ning som i dag genererar emissioner av NO2 i gaturummen så föreligger en halt-

situation som är ytterst känslig för ogynnsamma väderförhållanden. Väderför-

hållanden kan inte vara en avgörande faktor för vilken man förlitar sig på för att 

följa MKN. Väderförhållanden är en alltför känslig och opåverkbar variabel. Trafik-

verket bedömer att ett haltbidrag på ca 1 % av NO2 inte är att betrakta som margi-

nellt i ett tätortsområde där nivån redan överskrids och åtgärder krävs för att klara 

MKN. 

Västra Esplanaden är en vistelseplats för boende, gående och cyklister, samt för de 

som väntar vid busshållplatser. Om detaljplanen genomförs innebär detta att de 

personer som vistas i området riskerar att utsättas för höga halter av NO2 och PM10. 

Planförslaget försvårar uppfyllelsen av det av riksdagen antagna miljömålet ”Frisk 

luft”. 
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Planering och planläggning ska ske på sådant sätt att möjligheterna att uppfylla 

MKN underlättas. En detaljplan får inte antas om dess genomförande skulle med-

verka till att en MKN inte följs (2 kap 10 § PBL).  För att planläggning ska få 

genomföras får utsläppen inte ytterligare försämra läget i det berörda området. 

Genom kommunens planläggning motverkas att MKN följs och läget i området 

kommer försämras ytterligare. 

Slutsats 

Den antagna detaljplanen innebär ökade trafikflöden samt att fler personer vistas i 

området och exponeras för de höga halterna av NO2 och PM10. Planen medför 

oacceptabel påverkan på trafiksituationen och Trafikverket som verksamhets-

utövare, samt tillräcklig hänsyn har inte tagits till människors hälsa och säkerhet. 

Kommunen har inte visat tillräckliga åtgärder för att komma tillrätta med över-

skridandet av MKN längs Västra Esplanaden, och ska därför inte planera för för-

tätning och exploateringar som försvårar en redan ansträngd luft- och trafikmiljö. 

Avgörande för att förändra trafiksituationen är att bygga om och begränsa fram-

komligheten på Västra Esplanaden, samt genom att bygga Västra länken. Det är 

först när det blir klart om Västra länken kommer att genomföras och om det blir 

aktuellt med en ombyggnation av Västra Esplanaden som det går att avgöra om 

detaljplanen kan genomföras. Det finns en osäkerhet kring byggandet av Västra 

länken eftersom planen är överklagad och ligger för avgörande hos regeringen. Om 

projektet med Västra länken genomförs kan arbetet påbörjas tidigast år 2018 eller 

2019. 

Kommunen har inte gjort en rimlig avvägning mellan de motstående intressena som 

berörs av den antagna detaljplanen. 

 

Trafikverket har även gett in trafikutredning, känslighetsanalys m.m. 

 

Brf Stallhagen 1 

Redan idag upplevs miljön efter Ridvägen som ohälsosam. Med det tillskott av 

trafik som ett genomförande av detaljplanen orsakar, och de kapacitetsproblem som 
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kommer att uppstå i angränsande korsningar kommer de själva och närmiljön att 

utsättas för ännu mer ohälsosam påverkan. Hur ohälsosamma dessa konsekvenser 

blir är dock inte tydligt belysta i planhandlingarna. 

 

Idag är det förbud utmed Ridvägen för fordon tyngre än 3,5 ton, men det märks inte. 

PostNord, brandkåren på retur (ej utryckning), bussar i linjetrafik, arbetsmaskiner 

m.fl. använder Ridvägen som genomfart utan någon åtgärd. Ridvägen är inget alter-

nativ för genomfartstrafik från väg E12 till Västra esplanaden. Av den till planen 

tillhörande trafikutredningen framgår att alternativet där Brogatan öppnas upp för 

genomfartstrafik är det alternativ som ger den bästa trafiklösningen i området. Det 

framgår dock inte om kommunen har för avsikt att gå vidare med detta alternativ 

eller inte. 

 

Synpunkterna på trafiksituationen utmed Ridvägen har i den analys som gjorts av 

kommunen inte på något sätt beaktats. I analysen talas enbart om trafiksituationen 

avseende väg 503, Västra Esplanaden. Inget nämns om trafiksituationen utmed 

Ridvägen, som ofta används som genomfartsled. Under skolperioderna stannar 

dessutom bussar och bilar vid busshållplatserna utanför Brogatan 44 och 46, och 

långa köer bildas då hållplatserna är utförda på ett sådant sätt att det inte går att köra 

förbi för mötande trafik. Detta medför många bilar på tomgång vid morgon- och 

kvällstrafik, och dessa köer kommer att öka vid ett genomförande av de byggnatio-

ner som planeras. Trafiksituationen och den närliggande boendemiljön måste ses i 

ett helhetsperspektiv. 

 

I de mätningar som tidigare gjorts påvisade man att halten av kvävedioxid låg på 

126,22 mikrogram per kubikmeter, vilket är över värdet för att skydda människors 

hälsa som ligger på 90 mikrogram. Att öka belastningen ytterligare är inte hållbart 

när det inte heller är klart belyst i planhandlingarna. Kommunen anför att kvalitets-

normen kommer att klaras i normalfallen. Kommande förtätning av boende med 

tillhörande trafik kommer göra det mycket troligt att luftföroreningar kan komma 

att öka. Kommunen anför också att trafiken och dess egenskaper är den enda regula-

torn för luftkvaliteten. Att då anta en detaljplan som genererar en ökning av trafiken 
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är anmärkningsvärt. Gränsvärdena ska efterlevas och inga värden som tangerar det 

otillåtna ska finnas. 

 

Trots att kommunen hänvisar till att trafikmängderna visat sig vara lägre på Västra 

Esplanaden än vad som anges i detaljplanen, går det inte att bortse från korsningens 

redan idag tydliga kapacitetsproblem. Som detaljplaneunderlaget visar blir kapaci-

tetsproblemen ohållbart stora med det tillskott som ett genomförande av detaljpla-

nen innebär, och lär kvarstå med dess negativa följdeffekter om än inte i lika stor 

omfattning som trafiknivåerna blir lägre på Västra Esplanaden, men ändå så stora 

att de är oacceptabla för boende i området. 

 

Föreningen vidhåller även tidigare framförda synpunkter, och har gett in två yttran-

den som getts in under planprocessen. 

 

Brf Stallhagen 2 

Genomförandet av detaljplanen kan bli möjlig först efter att Västra länken är färdig-

ställd. Kommunens ställningstagande går stick i stäv med vad kommunen har anfört 

inför byggandet av Västra länken. Planförslaget medför att trafiken ökar och får 

ohållbara konsekvenser för trafiksituationen på väg 503.  

 

Basdata för trafikflödet bör absolut registreras med förhöjd frekvens samtidigt för 

både Västra Esplanaden och Ridvägen under vänteperioden, och en tid efter det att 

Västra länken är färdigställd. 

 

Föreningens synpunkter sammanfaller med Trafikverkets i detta skede. 

 

Brf Muraren 1 

Att i detaljplanen besluta att markområdet i kv. Muraren ska användas till parke- 

ringshus strider mot de miljömål som finns, och gör att kommunen medvetet verkar 

för en försämring av miljön för nu boende liksom framtida boende i centrala Umeå. 

Det är anmärkningsvärt och felaktigt av kommunen att besluta om byggande av 
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parkeringshus som stimulerar till ökad biltrafik, ökade bullernivåer, sämre luft samt 

förfulande av den gamla trähusmiljön, en miljö av riksintresse. 

 

I tidigare detaljplan har angetts att marken i kvarteret Muraren ska ses som mark för 

park eller plantering och får inte bebyggas, ”I ett stråk över kvarteret, mellan Bank-

gatan och Hovrättsgatan, finns ett område utmärkt för bostäder”. Att från denna 

tidigare bedömning gå till nuvarande beslut att på samma yta bygga ett parkerings-

hus strider mot all form av miljöhänsyn. Att huvudsyftet för parkeringsanlägg-

ningens användning dessutom är för arbetsplatsparkering gör beslutet ännu mera 

motsägelsefullt och felaktigt. 

 

I de konsekvensbeskrivningar som gjorts på uppdrag av kommunen saknas dess-

utom bl.a. en analys av hur det planerade parkeringshuset direkt och indirekt på-

verkar den absolut närmaste äldre bostadsbyggnaden med adress Hovrättsgatan 14, 

en fastighet inom brf Muraren. Det är en byggnad från 1920-talet som tidigare 

utgjort officersbostad och är utpekad av kommunen och länsstyrelsen som bevaran-

devärd och av riksintresse. Denna bostadsbyggnad kommer att ligga ”kloss i kloss” 

med det tänkta parkeringshuset. Fastigheten är ett gammalt trähus och ventilationen 

i huset bygger på självdrag. Området är redan nu mycket utsatt gällande luftmiljön, 

och med den ökade trafiken i det tilltänkta parkeringshuset vägg i vägg kommer 

trafiken att tillta och halten av föroreningar att öka. Höga byggnader intill huset gör 

dessutom att den luft som kommer in med självcirkulationen försämras ytterligare. I 

den miljö- och konsekvensanalys som gjorts på uppdrag av kommunen så fram-

kommer att störst belastning t.ex. när det gäller utsläpp av fordonsavgaser kommer 

att belasta ”närmast angöringen”. 

 

Den nu föreslagna detaljplanen, där kommunen valt att göra ändringen av markom-

rådet från grönområde eller bostadsbyggande till byggande av parkeringshus, strider 

även mot 2 kap. 1-3 §§ plan- och bygglagen, där hänsyn ska tas till både allmänna 

och enskilda intressen, företräde ska ges åt sådan användning som från allmän syn-

punkt medför en god hushållning, hänsyn till natur- och kulturvärde, miljö- och 

klimataspekter samt främja bostadsbyggande. 
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I övrigt hänvisar föreningen till de tidigare inlämnade synpunkterna till Umeå 

kommun inför beslutet på detaljplanen. De visar på faktorer som inte har beaktats i 

beslutet, och är skäl till att den nu beslutade detaljplanen är felaktig. Föreningen 

hänvisar också till de synpunkter som Trafikverket gett in och som inte heller har 

beaktats. 

 

Kommunen 

Trafiksituation 

Trafikverket påstår att planförslaget medför att trafiken ökar och får ohållbara kon-

sekvenser för trafiksituation på väg 503, Västra Esplanaden, men kommunen är av 

den motsatta uppfattningen då trafikökningen blir lägre än vad som först uppskatta-

des. Kommunen vill även understryka att det är en skillnad på den uppskattade 

prognosen av trafikflöde och de verkligt uppmätta siffrorna. I känslighetsanalysen 

tog kommunen höjd för att trafiken skulle öka mer än vad den i själva verket gjorde. 

Byggandet av IKEA uppskattades medföra en större trafikalstring än vad det i reali-

teten gav upphov till. 

 

Luftmiljö 

Trafikverket och övriga klagande har framfört synpunkter om att detaljplanen med-

för att miljökvalitetsnormer för utomhusluft överskrids. Umeå kommun är inte av 

samma uppfattning. En miljöbedömning har gjorts som resulterade i att planen 

skulle kunna medföra en betydande miljöpåverkan. Av den anledningen har en 

miljökonsekvensbeskrivning upprättats. Först gjordes en ordinär luftutredning och 

därefter en känslighetsanalys som går på djupet kring hur luftkvaliten påverkas. 

Känslighetsanalysen syftar till att belysa hur luftsituationen kan komma att påverkas 

fram till prognosåret 2020. Analysen visar att klimatet är en mycket stor påverkans-

faktor avseende variationen i luftkvaliteten längs vägsträckan 503, Västra Esplana-

den. Eftersom klimatet inte går att påverka är kontentan att trafiken och dess egen-

skaper förblir den enda möjliga regulatorn för luftkvaliteten. Analysen visar på att 

den trafikalstring som planförslaget medför har liten påverkan på luftkvaliten, efter-

som mätvärdet visar på mindre än 1 pig/m3NO2 per dygn. Det kan konstateras att 

trafikflödet inte är så stort att det medför en försämring av luftkvaliten som över-
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skrider miljökvalitetsnormer för utomhusluft till följd av trafiken. I de mest ogynn-

samma fallen, där klimatet medför påverkan på luftkvaliten, finns en risk att miljö-

kvalitetsnormen för luft överskrids till liten del. Men i normalfallen kommer miljö-

kvalitetsnormen för luft att klaras. Det tål att tilläggas att länsstyrelsen beslutat att 

inte överpröva kommunens beslut enligt 11 kap. 10 § PBL, vilket ska göras om 

länsstyrelsen finner att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken inte följs. 

Av detta kan utläsas att länsstyrelsen finner att miljökvalitetsnormen inte överskrids 

till följd av detaljplanen. Planen kommer inte att medföra någon nämnvärd på-

verkan för luftkvaliten som de klagande befarar vilket även medför att det inte finns 

grund för att upphäva planen. 

 

Åtgärder för att förbättra luftkvaliten 

För att uppnå en så god klimatnivå på väg 503, Västra Esplanaden har kommunen i 

sammarbete med Trafikverket gett förslag på kortsiktiga lösningar för att förbättra 

luftkvaliten. Som exempel kan anges att hastighetsbegränsningar har införts och 

trafiksignaler i korsningen Ridvägen/Västra Esplanaden ska justeras för att förbättra 

luftmiljön och öka framkomligheten för busstrafiken. Trafikverket framför klago-

mål över att detaljplanen medför att de måste vidta åtgärder för att lösa trafiksitua-

tioner, men kommunen är av uppfattningen att, oavsett detaljplanens antagande eller 

inte, så måste Trafikverket i vilket fall utföra de åtgärder som de framfört klagomål 

över. 

 

Kommunen har även långsiktigt planerat för att kunna genomföra förbättringsåt-

gärder för luftkvaliten i centrum. Det kan dels nämnas översiktplanens strategier 

med parkeringsanläggningar i utkanten av centrumfyrkanten i syfte att minska bil-

trafik inne i stadskärnan. Kommunen är även i färd med att ta fram ett stadsutveck-

lingsprogram som beskriver åtgärder att utföra innanför ringleden som kommer att 

förbättra luftsituationen i centrum. 

 

Trafikverket 

Trafiksituationen 

Även om kommunen uppfattar att trafikökningen blir lägre än vad som först 
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uppskattades är det fortfarande en ökning i den redan överbelastade korsningen 

Ridvägen/Västra esplanaden. Trafikverket vidhåller att planförslaget medför att 

trafiken ökar och får ohållbara konsekvenser för trafiksituationen på väg 503, 

Västra esplanaden. Av den trafikutredning som kommunen tagit fram framgår att 

korsningen Västra Esplanaden/Ridvägen redan idag är överbelastad med betydande 

köer i rusningstrafik. Belastningsgraden ligger idag på nästan 0,9 i flera körfält 

vilket innebär stora störningar i trafiken. Standard gällande belastningsgraden i 

korsningar är god om den är under 0,7. Planförslaget ökar belastningsgraden ytter-

ligare till 1,06 från Ridvägen åt höger ut på Västra esplanaden och rakt fram. Kon-

sekvensen blir ohållbara störningar i trafiken med köer som inte avvecklas, dess-

utom ger köerna störningar i andra korsningar samt vid av- och påfarter. Belast-

ningsgrad på 1,0 innebär att korsningen belastas till 100 procent. 

Kommunen var skyldig att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) eftersom 

planen antogs medföra betydande miljöpåverkan. Trafikutredning för Östra 

Dragonfältet, som baseras på bland annat trafikprognoser, är en bilaga till MKB. 

Kommunen har ändrat sig och menar att detaljplaneringen ska ske utifrån uppmätta 

trafiksiffror istället för underlagen i MKB. Trafikverket ifrågasätter kommunens 

resonemang där man vill frångå prognosunderlagen som visar planens kommande 

trafikeffekter till förmån för uppmätta trafiksiffror som redovisar dagens trafik-

situation. Den faktiska trafikalstringen kan omöjligt visa på detaljplanens trafik-

effekter. 

De åtgärder som Trafikverket kan bli tvungen att genomföra för att säkerställa till-

gängligheten, kapaciteten och framkomligheten (funktionen) på Västra esplanaden 

har av kommunen felaktigt tolkats som åtgärder för att förbättra luftkvaliteten. De 

åtgärder som Trafikverket kan tvingas vidta handlar om att säkerställa funktionen 

för väg 503 (Västra esplanaden). 

Kommunen är i färd med att ta fram ett Stadsutvecklingsprogram med två huvud-

mål; att förbättra luftmiljön i centrum och bygga mer stad. De åtgärder som Trafik-

verket kan tvingas genomföra för att säkra tillgängligheten, kapaciteten och fram-

komligheten på Västra esplanaden på grund av kommunens planering står i direkt 
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motsättning till Stadsutvecklingsprogrammets ambition. Tydliga exempel på detta 

är; att på Västra esplanaden justera trafikljusen för prioritet för genomfartstrafik, 

bygga om för ytterligare körfält samt stänga av gång- och cykelpassage som korsar 

i plan. Stadsutvecklingsprogrammet är inte genomförbart så länge Trafikverket är 

väghållare för 503. 

I kommunens Samrådshandling gällande översiktsplan för fördjupning av Umeås 

framtida tillväxtområde vill kommunen minska antalet arbetsresor med bil till 

centrum genom att erbjuda parkering för anställda utanför centrumfyrkanten. För-

utom befintliga Parketten, Nanna och nyligen anlagda Navet, byggs just nu ytter-

ligare ett parkeringshus vid Östra kyrkogatan. Dessutom planerar kommunen för 

ytterligare parkeringshus inom kvarteret Ymer, utöver nu aktuell detaljplan som 

gäller Östra Dragonfältet. Samtliga parkeringshus finns i centrum. Trafikverket 

ifrågasätter förverkligandet av översiktsplanens strategi med parkeringsanläggning-

ar i utkanten av centrumfyrkanten i syfte att minska biltrafiken inne i stadskärnan. 

Parkeringshusens syfte är att fyllas med bilar. Att i ett område som är överbelastat 

vad gäller trafik och redan överskrider MKN för luftmiljö samtidigt planera för 

ytterligare en anläggning som genererar ytterligare trafik är inte förenligt med god 

planering. 

Luftmiljö 

Kommunen har konstaterat att trafikalstringen är den enda möjliga regulatorn för 

luftkvaliteten. Trafikverket anser därför att ett tillskott från den enda möjliga regu-

latorn är oacceptabel. Att kommunen sedan påstår att en ökning av trafikflödet inte 

är så stort att det medför en försämring av luftkvaliteten och överskridande av 

MKN till följd av trafiken är direkt motstridigt. Planen medför påverkan på redan 

överskridna värden. Känslighetsanalysen som kommunen låtit ta fram visar på ett 

tillskott som motsvarar 1 procent av gränsvärdet per dygn. Beträffande kvävedioxid 

har det redan länge varit otillåtet att överskrida nivåerna i miljökvalitetsnormen, och 

längs Västra Esplanaden överskrids normnivåer som till skydd för människors hälsa 

inte får överskridas. I flera länder drivs nu i domstol processer om underlåtenhet 

från myndigheternas sida att komma tillrätta med överskridandena, eftersom EU-

direktivet om gränsvärden betonar tidsaspekten. Vid överskridande av gränsvärden 

för vilka tidsfristen för att uppfylla kraven redan löpt ut, ska det i luftkvalitets-
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planerna föreskrivas lämpliga åtgärder så att perioden av överskridande kan hållas 

så kort som möjligt. En miljökvalitetsnorm innebär inte en rätt att förorena till den 

nivån, och Naturvårdsverket anser med stöd av forskning att lägre halter ska efter-

strävas. På en fråga från Trafikverket har Bertil Forsberg, professor i miljömedicin 

vid Umeå universitet, svarat att världshälsoorganisationen WHO och EU (genom 

Europeiska miljöbyrån EEA) räknar med att dödligheten är förhöjd i befolkningen 

från årsmedelhalter av kvävedioxid på 20 mikrogram/m3, d.v.s. redan vid hälften så 

hög halt som årsnormen. Även små bidrag till högre trafikemissioner och högre 

halter i det redan högt exponerade området måste ses som stridande mot författ-

ningarna och skyldigheten att ge befolkningen en acceptabel luftkvalitet. 

Det finns flera epidemiologiska studier med NO2 eller NOx som avgasmarkör vilka 

funnit negativa hälsoeffekter av halterna i Umeå; Modig et al 2009 om uppkomst av 

astma och Oudin et al 2016 om uppkomst av demens. Resultaten understryker att 

förändringar av emissioner i fel riktning i områden som inte klarar normen är 

oacceptabla. 

 

Kommunens förslag på kortsiktiga lösningar för att förbättra luftkvaliteten är redan 

genomförda och delvis felaktigt beskrivna. Justering av trafikljusen är redan utfört 

och att justeringen av trafiksignaler i korsningen Ridvägen/Västra esplanaden skulle 

syfta till att öka framkomligheten för kollektivtrafiken stämmer inte då Ridvägen 

inte är ett kollektivtrafikstråk. 

 

Trafikverket vidhåller att planen har negativ påverkan på trafiksituationen och 

luftkvaliteten längs väg 503 (Västra esplanaden) och i synnerhet i korsningen 

503/Ridvägen. 

 

Trafikverket har även lämnat in bl.a. studier avseende luftföroreningar till 

domstolen. 
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Kommunen 

Trafik 

Kommunen är av uppfattningen att det inte är detaljplanen som medför att trafiken 

ökar och får ohållbara konsekvenser på Västra Esplanaden. De ohållbara konse-

kvenserna beror på underlåtenhet från Trafikverkets sida att vidta erforderliga fram-

komlighetsåtgärder på Västra Esplanaden. Oavsett om detaljplanen vinner laga kraft 

eller inte måste framkomlighetsåtgärder vidtas från Trafikverkets sida för att få en 

dräglig trafiksituation på Västra Esplanaden.  

 

När det gäller den trafikmängd som ligger till grund för planförslaget bygger den på 

en uppskattning av den trafik som kan komma att belasta korsningen Ridvägen och 

Västra Esplanaden. Vid en mätning i realiteten visar det sig att trafikmängden i 

korsningen är mindre än den uppskattning som planförslaget bygger på. Till följd av 

det har detaljplanen tagit höjd för en större trafikmängd än vad vägen i realiteten 

belastas av. 

 

Det finns redan idag ett stort antal parkeringsmöjligheter i närheten av den fastighet 

där parkeringshuset är avsett att byggas. Dessa nuvarande parkeringsplatser 

kommer att tas bort till förmån för hyreshusen som planförslaget också medger får 

byggas. Den ökning som antalet parkeringsplatser i parkeringshuset medför innebär 

endast en marginell ökning. Det medför, till motsats mot det trafikverket befarar, att 

trafiksituationen inte kommer att öka till den grad att den blir ohållbar. 

 

Luftkvalitet 

Det är ett faktum att det är dålig luftkvalitet i centrum i Umeå. Det har upprättats en 

MKB för att säkerställa om detaljplanen för Umeå 5:1 kommer att ha en betydande 

miljöpåverkan på luftkvaliten. Då normvärdena endast överskrids vid ett fåtal tänkta 

scenarion, som vid ogynnsam väderlek, har kommunen gjort bedömningen att 

detaljplanen i de flesta fall klarar normvärdena och därmed inte kommer att med-

föra ett överskridande. Kommunen är även av uppfattningen att Västra Esplanaden 

inte är den allenarådande orsaken till att det är dålig luftkvalitet i centrum och att 
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detaljplanen för Umeå 5:1 därför inte kommer att påverka luftkvaliten i någon större 

omfattning. 

 

Trafikverket har missförstått kommunen när de påstår att detaljplaneringen ska ske 

utifrån uppmätta trafiksiffror istället för underlaget i MKB:n. Detaljplaneringen är 

redan gjord och är baserad på underlaget i MKBn. Eftersom trafikmängden i verk-

ligheten är mindre än de underlag som anges i MKBn är risken för att miljökvali-

tetsnormen ska överskridas vid ogynnsamt väder mindre. Sannolikheten att plan-

förslaget medför en ogynnsam miljökvalitetsnorm för luft är med andra ord inte 

särskilt stor. 

 

Parkeringshuset som detaljplanen tillåter är förenligt med ambitionen i översikts-

planen om att bygga parkeringshus utanför centrumfyrkanten. Om parkeringshusen 

är placerade längre bort från centrum än de planerade placeringarna är risken att 

parkeringshusen inte kommer att användas lika frekvent då gångavståndet mellan 

parkeringen och centrum blir för långt. Det scenariot medför att risken ökar att 

bilarna väljer att köra till centrum för att hitta parkering istället för att parkera i ett 

parkeringshus. Av den anledningen anser Umeå kommun att placeringen av parke-

ringsgaraget i detaljplanen för Umeå 5:1 är ändamålsenlig. 

 

All trafik och all luftkvalitet i centrum beror på ett samspel mellan olika planerade 

områden och förutsättningarna i dessa, och det är med den utgångspunkten 

kommunen har gjort en uppskattning utifrån den aktuella detaljplanens konsekven-

ser på omgivningen. Konsekvensbedömningen som gjorts för detaljplanen visar att 

den medför en liten påverkan på luftkvaliteten i stort med utgångspunkt i de förut-

sättningar som föreligger i området. Att det sen kan finnas andra orsaker som ligger 

utanför det aktuella planområdet som också medför dålig luftkvalitet i planområdet 

ska inte vara grund för att upphäva detaljplanen. 

 

Trafikverket 

Trafiksituationen  

För väg 503 (Västra esplanaden) är Trafikverket väghållare men det är länsplane-

upprättaren (Region Västerbotten) som prioriterar och beslutar om investerings-
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åtgärder. Detta innebär att det inte är Trafikverket som förfogar över vilka fram-

komlighetsåtgärder som ska vidtas. Däremot har Trafikverket möjlighet att justera 

trafikljusen. Trafikverket har efter önskemål från kommunen optimerat signalregle-

ringen för korsande trafik över väg 503. Detta har inneburit att framkomligheten för 

genomfartstrafiken på väg 503 har försämrats.  

 

I kommunens underlag för detaljplanen finns inget som bekräftar att parkerings-

huset endast ersätter dagens parkeringsmöjligheter. Tvärtom visar känslighets-

analysen, som ligger till grund för detaljplanen, att planförslaget belastar väg 503 

med ytterligare 650 fordon ÅDT (årsmedeldygnstrafik) i vardera körriktningen. 

Trafikverket påstår inte, utan hänvisar till kommunens egen trafikutredning där det 

framgår att korsningen redan i dag är överbelastad och att trafiken till följd av 

detaljplanen skulle öka. 

  

Luftmiljö  

I känslighetsanalysen och kommunens yttrande har konstaterats att trafiken och dess 

egenskaper förblir den enda möjliga regulatorn. Kommunens påstående om att det 

finns fler orsaker till den dåliga luftkvaliteten är därför ointressant. 

 

DOMSKÄL 

Mark- och miljödomstolen har gått igenom planhandlingarna med tillhörande utred-

ning och tagit del av vad klagandena anfört, såväl under planprocessen som i över-

klagandena. 

 

I 1 kap. 2 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, stadgas att det är en kommunal 

angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten, det s.k. planmono-

polet. Det ger kommunerna en möjlighet att inom vida ramar avgöra hur mark ska 

disponeras. Vid planläggning ska enligt 2 kap. 1 § PBL hänsyn tas till både enskilda 

och allmänna intressen. 

 

Enligt 13 kap. 17 § PBL ska den instans som prövar ett överklagande av ett beslut 

att anta en detaljplan endast pröva om det överklagade beslutet strider mot någon 
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rättsregel på det sätt som klaganden har angett eller som framgår av omständig-

heterna. Vid en överprövning av en kommuns beslut att anta en detaljplan, upphävs 

normalt ett beslut endast om kommunen i sin bedömning har gjort en felaktig av-

vägning mellan motstående intressen eller motstående enskilda och allmänna 

intressen eller i de fall då kommunen har förfarit felaktigt vid handläggningen av 

planärendet (se Mark- och miljööverdomstolens avgörande i referat MÖD 

2013:44). 

 

Brf Stallhagen 2 och Brf Muraren 1 har yrkat ändringar i detaljplanen. Kommunen 

har inte i målet medgett att planen får ändras i någon del. Detta innebär att dom-

stolen endast kan fastställa eller upphäva beslutet att anta detaljplanen i sin helhet.  

 

Bebyggelse ska, enligt 2 kap. 5 § PBL, lokaliseras till mark som är lämpad för ända-

målet med hänsyn till de boendes och övrigas hälsa och säkerhet. Enligt 2 kap. 10 § 

tredje stycket PBL ska miljökvalitetsnormerna enligt 5 kap. miljöbalken, MB, följas 

vid planläggning. Myndigheter och kommuner ska, som framgår av 5 kap. 3 § MB, 

ansvara för att miljökvalitetsnormerna följs. Detta innebär att planering och plan-

läggning ska ske på ett sådant sätt att möjligheterna att uppfylla normerna under-

lättas (se prop. 1997/98:45 del 1 s. 259 och del 2 s. 46). I luftkvalitetsförordningen 

(2010:477) finns föreskrifter om föroreningsnivåer för bl.a. kvävedioxid. 

Enligt 2 kap. 9 § PBL får planläggning av mark- och vattenområden inte ske så att 

den avsedda användningen kan medföra en sådan påverkan på omgivningen i övrigt 

som innebär fara för människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på 

annat sätt. Vidare framgår av 2 kap. 6 § PBL att vid planläggning ska bebyggelse 

och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är 

lämpligt med hänsyn till bl.a. trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö. 

 

När det gäller den aktuella detaljplanen har invändningar gjorts mot bl.a. parke-

ringshuset och den påverkan parkeringshuset kan komma att få på trafiksituationen 

och luftkvaliteten i området. 
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Av utredningen i målet framgår bl.a. följande. Korsningen Västra Esplanaden och 

Ridvägen bedöms redan idag vara hårt belastad, med en belastningsgrad på nästan 

0,9 i flera körfält. Vid genomförande av den aktuella detaljplanen beräknas Västra 

Esplanaden belastas med ytterligare ca 1 500 fordon per årsmedeldygn (ÅDT). 

Vidare framgår att år 2017, med relativt stor säkerhet, kan komma att innehålla 

fortsatta överskridanden av MKN för kvävedioxid (dygn och timme) och partiklar 

längs Västra Esplanaden. Kommunen gör antaganden att vid ogynnsamma väder-

leksförhållanden kan enstaka överskridanden inträffa även efter år 2020, om den 

beräknade trafikbelastningen kvarstår. Av planbeskrivningen framgår att kommun-

en anser att den beräknade prognosen är osäker, samt att den förväntade minskning-

en av utsläpp bl.a. bygger på antaganden om strängare utsläppskrav och omställ-

ning av fordonsflottan. 

 

Kommunen har anfört att trafikökningen kommer att bli lägre än vad som först upp-

skattades. Utredningen i målet visar dock enligt mark- och miljödomstolen mening 

att detaljplanen otvivelaktigt medför en ökning av trafiken i en redan hårt belastad 

korsning och trafikökningen kommer att påverka mätvärdena för bl.a. kvävedioxid. 

Även om ökningen beräknas medföra en relativt liten påverkan på luftkvaliteten 

menar mark- och miljödomstolen att planen medför en påverkan på redan över-

skridna värden, och att ytterligare försämra den redan dåliga luftkvaliten framstår 

inte som försvarligt. Vad kommunen anfört om antaganden avseende framtida luft-

kvalitet ändrar inte denna bedömning. Det framstår inte heller som försvarligt att 

tillåta uppförandet av ett parkeringshus i omedelbar närhet av äldre bebyggelse på 

Hovrättsgatan där ventilationen i huset bygger på självdrag.    

 

Efter övervägande av vad som anförts i målet avseende trafiksituationen och luft-

miljön i det aktuella området delar mark- och miljödomstolen den bedömning 

Trafikverket har gjort i nämnda avseenden. Det sagda leder till att mark- och miljö-

domstolen anser att kommunfullmäktiges beslut strider mot bl.a. 2 kap. 5-6 §§ och 

2 kap. 9-10 §§ PBL. Beslutet att anta detaljplanen ska därför upphävas. Vad 

kommunen i övrigt har anfört föranleder ingen annan bedömning. 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 427) 

Överklagande senast den 3 januari 2018.  

 

 

 

 Anders Carlbaum  Britt-Inger Rönnbäck 

_____________ 

I domstolens avgörande har rådmannen Anders Carlbaum och tekniska rådet Britt-

Inger Rönnbäck deltagit. Föredragande har beredningsjuristen Helena Gramner 

varit.  
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ANVISNING FÖR HUR MAN ÖVERKLAGAR – DOM I MÅL SOM HAR ÖVER-
KLAGATS TILL MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN

Den som vill överklaga mark- och miljödom-
stolens dom ska göra detta skriftligen. Skrivel-
sen ska skickas eller lämnas till mark- och 
miljödomstolen. Överklagandet prövas av 
Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hov-
rätt. 

Överklagandet ska ha kommit in till mark- och 
miljödomstolen inom tre veckor från domens 
datum. Sista dagen för överklagande finns an-
given på sista sidan i domen. 

För att ett överklagande ska kunna tas upp 
krävs att Mark- och miljööverdomstolen läm-
nar prövningstillstånd. Det görs om: 

1. det finns anledning att betvivla riktigheten av 
det slut som mark- och miljödomstolen har 
kommit till,  

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går 
att bedöma riktigheten av det slut som mark- 
och miljödomstolen har kommit till,  

3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen 
att överklagandet prövas av högre rätt, eller  

4. det annars finns synnerliga skäl att pröva över-
klagandet.  

Om prövningstillstånd inte meddelas står 
mark- och miljödomstolens avgörande fast. 
Det är därför viktigt att det klart och tydligt 
framgår av överklagandet till Mark- och mil-
jööverdomstolen varför klaganden anser att 
prövningstillstånd bör meddelas. 

Skrivelsen med överklagande ska innehålla 
uppgifter om: 

1. den dom som överklagas med angivande av 
mark- och miljödomstolens namn, datum för 
domen samt målnummer,  

2. den ändring av mark- och miljödomstolens 
dom som klaganden vill få till stånd, 

3. grunderna (skälen) för överklagandet, 

4. de omständigheter som åberopas till stöd för 
att prövningstillstånd ska meddelas, samt 

5. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas 
med varje bevis. 

Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare 
ska ges in samtidigt med överklagandet.  

Om ni tidigare informerats om att förenklad 
delgivning kan komma att användas med er i 
målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt 
också komma att användas med er i högre in-
stanser om någon överklagar avgörandet dit. 

Ytterligare upplysningar lämnas av mark- och 
miljödomstolen. Adress och telefonnummer 
finns på första sidan av domen.
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 2018-01-10 Dnr: KS-2017/00042 

 
Svea Hovrätt 
Box 2290 
103 17 STOCKHOLM 

 
 
P 11888-17 
 

Umeå kommun ./. Brf Muraren 1 m.fl. angående 
detaljplan för fastigheterna Umeå 5:1 m.fl. (östra 
Dragonfältet) inom Väst på stan, Umeå kommun   

Undertecknad får med stöd av bilagda fullmakt anmäla mig som nytt 
ombud för Umeå kommun och komplettera tidigare ingivet överklagande 
med följande yrkanden och grunder.  
 

Yrkanden 
Umeå kommun yrkar att Mark- och miljööverdomstolen  

1. beviljar prövningstillstånd och  

2. med upphävande av Mark- och miljödomstolens vid Umeå tingsrätt 

dom av 2017-12-13 i mål P 769-17 fastställer av 

kommunfullmäktige i Umeå kommun 2017-02-27 antagen 

detaljplan, § 28, avseende detaljplan för fastigheterna Umeå 5:1 

m.fl. (Östra Dragonfältet) 

 

Grunder 
Omständigheter till stöd för överklagandet 
Överprövning av detaljplaner ska ske enligt 13 kap 17 § PBL, den s.k. 
prövningsregeln. Enligt den bestämmelsen ska domstolen endast pröva om 
det överklagade beslutet strider mot någon rättsregel på det sätt som 
klaganden har angett eller som annars framgår av omständigheterna. I 
propositionen 2009/10:215 s. 88 sägs bl.a. att "Överprövningen kommer 
att innebära en kontroll av om kommunens beslut ryms inom det 
handlingsutrymme som kommunen har enligt bestämmelserna i plan- och 
bygglagen och de krav som kan ställas på beslutsunderlag och 
beredningsförfarande." Mark- och miljööverdomstolen har i flera tidigare 
avgöranden (MÖD 2013:44, 2013:47 och 2014:12) uttalat att 
överprövningen av detaljplaner kan sägas vara begränsad. Av 
kommentaren till 13 kap 17 § PBL följer:  
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”Ett överklagande av en kommuns beslut att anta, ändra eller upphäva en 
detaljplan eller områdesbestämmelser kan förenklat sägas innehålla tre 
olika typer av invändningar. Invändningarna kan avse formella brister i 
handläggningen, att tillräcklig hänsyn inte har tagits till enskilda intressen 
eller att kommunen gjort en felaktig bedömning av olika allmänna 
intressen. Överprövningar där överklagandet grundas på att det 
förekommit formella brister i handläggningen eller att enskilda intressen 
åsidosatts innebär vanligtvis en prövning av om beslutet strider mot lag 
eller annan författning. Ett sådant överklagande ska kunna bli föremål för 
överprövning. Det kan däremot behövas ett klarläggande i vilken 
utsträckning ett överklagande som innebär ett påstående om att allmänna 
intressen inte tillgodoses eller att de intressen som tillgodoses är svaga 
jämfört med motstående allmänna intressen, ska kunna bli föremål för en 
överprövning. 
 
Vissa avvägningar mellan allmänna intressen som kommunen gör utifrån 
bestämmelser i 2 kap. plan- och bygglagen är politiska lämplighetsfrågor 
som inte bör bli föremål för överprövning. Andra bestämmelser om 
allmänna intressen som ska tillämpas i plan- och byggärenden, t.ex. 
bestämmelser om riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken eller om 
miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken, är mer begränsande i fråga 
om det kommunala handlingsutrymmet. Ibland kan det också vara svårt att 
skilja på enskilda och allmänna intressen.” 
 
Som Mark- och miljödomstolen konstaterat stadgas i 1 kap 2 § plan- och 
bygglagen (härefter PBL) att det är en kommunal angelägenhet att 
planlägga användningen av mark och vatten, något som ger kommunerna 
tämligen vida ramar att avgöra hur mark ska disponeras. Vid planläggning 
ska hänsyn tas till både enskilda och allmänna intressen.  
 
I de ovan nämnda rättsfallen har MÖD poängterat att det åligger 
länsstyrelsen enligt 11 kap PBL att bevaka vissa allmänna intressen, bl.a. 
miljökvalitetsnormerna, varför överprövningen i domstol i dessa delar 
enbart bör avse om underlaget för länsstyrelsens prövningar varit 
godtagbart eller om det därefter har tillförts något som kan utgöra skäl att 
frångå länsstyrelsens bedömning. Kommunen menar att det får uppfattas 
som att enskilda sakägare och andra intressenter normalt inte ska kunna 
åberopa olika motstående allmänna intressen för att få ett kommunalt 
beslut upphävt. Överklaganden från enskilda skall i princip bara kunna avse 
frågor som är av betydelse för de klagande i deras egenskap av sakägare 
eller boende inom och i anslutning till planområdet.  
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Som konstaterats i kommentaren ska det inte krävas av klagandena att 
dessa ska behöva ange exakt vilka regler som beslutet kan anses strida 
mot, men överklagandet bör vara tillräckligt preciserat för att den 
överprövande instansen ska kunna ta ställning till om kommunens beslut är 
riktigt eller inte. 
 
Mark- och miljödomstolen har uppfattat att klagandena gör gällande att 
den av kommunen antagna detaljplanen strider mot 2 kap 5, 6, 9 och 10 §§ 
PBL.  
 
Brf Muraren 1 gör, som det får förstås, framför allt gällande att 
detaljplanen avseende parkeringshuset medför sådan påverkan på dem att 
det innebär fara för människors hälsa och säkerhet eller betydande 
olägenhet på annat sätt i och med närheten mellan deras bostadshus och 
parkeringshuset. Kommunen bestrider att det finns några risker med 
närheten mellan de två byggnaderna. Skulle parkeringshuset medföra 
olägenheter av detta slag ska det hanteras enligt miljöbalkens regler. De 
eventuella olägenheter som kan uppkomma utgör inte fara för människors 
hälsa och säkerhet och utgår inte heller betydande olägenhet på annat 
sätt. Följaktligen strider inte detaljplanen mot någon rättsregel i detta 
avseende.  
 
Vid planläggning ska trafiken beaktas utifrån möjligheten att ordna trafiken 
såsom en samhällsservice (2 kap. 5 § PBL) samt att byggnader placeras så 
att de kan trafikförsörjas och att behovet av en god trafikmiljö uppfylls (2 
kap 6 §). Att bebyggelse kan ge upphov till konsekvenser i form av 
infraktstruktursatsningar är naturligt. Planområdet är redan försörjt med 
trafiklösningar, dvs. den servicen är redan ordnad. I planarbetet har gjorts 
en trafikutredning. Dylika utredningar grundas på antaganden av olika 
omständigheter och prognoser. MKB:n är baserad på ”worst case” som det 
då bedömdes, men som idag visat sig vara överdrivna. Den aktuella 
trafikutredningen utgår bl.a. från att det i södra Umeå öppnade 
shoppingcentrumet (inkl. IKEA) skulle generera omfattande trafik. Vid 
gjorda mätningar kan konstateras att utfallet varit betydligt lägre än 
prognoserna. MKB:n innehåller vidare en på sidan 15 uppmärksammad 
brist där det står att MKB:n inte beaktat att det inte planområdet redan 
finns parkeringar. Av bilaga 1 framgår att det finns drygt 400 
parkeringsplatser idag (och inte 150-200 som nämns i MKB:n) och att 
detaljplanen medför knappt 500, dvs. en ökning om totalt knappt 100 
parkeringar. Därmed är fordonsrörelserna i Trafikutredningen kraftigt 
överskattade. Istället för att planområdet genererar 2 200 ÅDT 
(Trafikutredningen s 20) brutto är alltså konsekvensen, med faktor använd 
från Trafikutredningen, netto 600 (befintliga p-platser 400 x 2 x 2=1600), 
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dvs. drygt en fjärdedel av vad Trafikutredningen och därmed MKB:n är 
grundad på. Om all denna trafik skulle belasta Västra Esplanaden medför 
det en ökning av (600/23 000) 2,6 % och då bedömningen är att även viss 
del av trafiken kommer att nyttja Ridvägen så handlar det alltså om någon 
enstaka procents ökning av ÅDT. 
 
Av planhandlingarna framgår att avsikten är att hantera dessa eventuella 
tillkommande behov av förbättrade trafiklösningar i samband med 
efterföljande detaljplaneläggning av området omkring Västra Esplanaden. 
Det råder alltså ingen tvekan om att planområdet kan försörjas av fullgod 
trafiklösning även om det kan bli en marginell ökning av trafiken särskilt 
morgon och sen eftermiddag. Att Trafikverket, i händelse av att Regeringen 
upphäver vägarbetsplanen, kan komma att måsta vidta åtgärder på väg 
503 är ett enskilt intresse som enbart – i det här avseendet – har 
ekonomiska konsekvenser; Trafikverket har inte ens påstått att det skulle 
vara omöjligt utan har till och med en bild av behoven klar för sig. Att en 
detaljplan kan medföra behov av infrastrukturutbyggnad är inte ett skäl att 
upphäva en detaljplan när detta behov är fullt möjligt att tillgodose.  
 
Då Umeå överskrider gällande miljökvalitetsnormer för kvävedioxid så fick 
Umeå kommun år 2006 ett uppdrag av Länsstyrelsen att utarbeta ett 
åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammet fastställdes av Länsstyrelsen 2009. 
Genomförandet av åtgärderna gav positiv effekt på luftkvaliteten. 
Trafikflödet minskade och miljökvalitetsnormen för årsmedelvärdet för 
kvävedioxid har därefter klarats. Däremot överskrids tim- och 
dygnsmedelvärden fortfarande, varför ett nytt åtgärdsprogram tagits fram 
och fastställts av Länsstyrelsen 2015-10-07. Åtgärderna består av tre 
huvudkategorier: fysisk planering, beteendepåverkan och renare resor. De 
åtgärder som bedöms ge störst effekt är Färdigställandet av ringleden och 
att Omvandla trafikleder innanför ringleden, vilka båda åtgärder tar sikte 
på att minska trafikvolymen längs Västra Esplanaden. Trafiken bedöms 
minska med drygt 50 %. En del av beteendepåverkan består i 
Genomförande av parkeringsprogram. Parkeringsprogrammet syftar till att 
bl.a. skapa parkeringsplatser intill och utanför centrumfyrkanten vilket 
bedöms medföra minskad trafik som i sig minskar luftföroreningarna bl.a. 
på Västra Esplanaden.   
 
Idag trafikeras Västra Esplanaden med ca 23 000 ÅDT 
(årsmedeldygnstrafik), MKB s 15. Till detta ska läggas konsekvensen av 
detaljplanen. Som redovisats ovan kan det maximalt bli ett tillskott om 600 
ÅDT och alltså inte 1 500 ÅDT som Mark- och miljödomstolen uppfattat s 
20 ö. Oaktat den överskattning av den tillkommande trafiken bedöms inte 
halterna av kvävedioxid öka med mer än maximalt 1 % av gränsvärdena (se 
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tabell 5 i bilaga 4 till MKB Känslighetsanalys). 

 
Med korrekt ÅDT-uppgift blir tillskottet alltså inte ens hälften eller omkring 
5 promille. 
 
Detaljplanen medför inte att miljökvalitetsnormerna överskrids; de är 
redan överskridna. De gjorda beräkningarna bygger på ett antal 
överskattningar; bruttotillskott av parkeringar istället för netto och en 
trafikberäkning som redan visat sig felaktig efter IKEA:s öppnande. Trots 
detta visar beräkningarna på att den försämring som kan följa av 
detaljplanens genomförande är marginell. Till detta kommer 
åtgärdsprogrammets genomförande - där detaljplanens parkeringshus är 
en del - att komma till rätta med luftföroreningar och andra olägenheter. 
Det finns därför i enlighet med RÅ 2008 not 13 anledning att trots 
försämringen inte anse att detaljplanen strider mot någon rättsregel.   
 
Mot dessa motstående allmänna och enskilda intressen ska ställas de 
allmänna intressena av att dels kunna bygga ca 150 bostäder i centralt läge 
och dels kunna erbjuda arbetsplatsparkering i utkanten av centrumkärnan 
för att frigöra city från trafik i enlighet med parkeringsstrategin.  
 
Av 2 kap. 3 § PBL framgår att bostadsbyggande är av särskilt allmänt 
intresse då kommunen har ett omfattande bostadsförsörjningsbehov. Av 
Umeå kommuns översiktsplan framgår att kommunen har som ambition 
att tillskapa centralt belägna bostäder och då planområdet ansluter direkt 
till ett bostadsområde får kraven på att områden ska användas till det de är 
mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov anses 
uppfyllda och att planlägga området för bostadsbebyggelse får anses 
utgöra särskilt god hushållning med centralt belägen mark istället för att ut 
vara parkeringsytor i markplan. Ett uppförande av bostäder inom 
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planområdet medför dock att ca 235 parkeringsplatser försvinner och 
måste ersättas då det intilliggande stadshusområdet måste försörjas med 
arbetsplatsparkeringar.  
 
I det i 2 kap 6 § PBL uttryckta behovet av god trafikmiljö inryms även väl 
utformade och lokaliserade parkeringsutrymmen. En del av 
åtgärdsprogrammet är att uppföra parkeringsanläggningar i utkanten av 
centrumfyrkanten för att därigenom minska trafik som cirkulerar i syfte att 
hitta parkeringar.  
 
Därtill kommer Umeå kommuns intresse, som får betraktas som både 
enskilt och allmänt, att kunna fullgöra de åtgärder som är fastställda i den 
av Länsstyrelsen godkända Åtgärdsplanen för miljökvalitetsnormer. Som 
redovisats ovan är det parkeringshus som är en del av den aktuella 
detaljplanen. Lokaliseringen av parkeringshuset redovisades redan när 
parkeringsprogrammet togs fram 2013 och i det skedet hade Trafikverket 
inte några synpunkter på placeringen. Den aktuella detaljplanen är således 
en del av åtgärdsprogrammet för att förbättra luftkvalitén i Umeå centrum. 
Mark- och miljödomstolens dom medför att ambitionerna i 
åtgärdsprogrammet försvåras och medför även, om inte 
Miljööverdomstolen bifaller Kommunens yttrande, att kommunens 
översiktsplan (Fördjupningen för Umeå), parkeringsprogram, 
parkeringsstrategi samt åtgärdsprogrammet för att förbättra luftkvalitén i 
centrum måste omarbetas. Det medför även att kommunen tvingas bygga 
en glesare stadskärna, men längre avstånd till olika destinationer vilket 
medför att biltrafiken ökar och luftkvalitén blir sämre i stadskärnan. Domen 
motverkar med andra ord åtgärdsprogrammets syfte om att tillskapa 
bättre luftkvalitet i centrum.   
 
Mot bakgrund av ovanstående menar Kommunen att detaljplanen ryms 
inom det kommunala handlingsutrymmet och att beslutet inte strider mot 
någon rättsregel och att detaljplanen därför ska fastställas i sin helhet.  
 

Omständigheter till stöd för att prövningstillstånd ska meddelas 
Det går inte utan att prövningstillstånd meddelas, utifrån vad som ovan 
redovisats, bedöma riktigheten av det beslut som Mark- och 
miljödomstolen kommit till.  
 
Det finns mot bakgrund av vad som anförts ovan anledning att betvivla 
riktigheten av det beslut som Mark- och miljödomstolen har kommit fram 
till.  
 



 

 Sida 7 av 8 

 

Domstolen har i strid med praxis (RÅ 2008 not 13) inte beaktat 
konsekvenserna av de åtgärder som ska vidtas enligt av Länsstyrelsen 
antagen Åtgärdsplan avseende miljökvalitetsnormen. Inte heller har 
domstolen tillmätt det faktum att Länsstyrelsen valt att inte överpröva 
detaljplanen någon betydelse och beslutet är därmed i strid med 
Miljööverdomstolens praxis (MÖD 2013:44, 2013:47 och 2014:12). Trots 
att PBL bygger på en proportionalitetsavvägning mellan enskilda och 
allmänna intressen har domstolen inte på något sätt vägt de intressen som 
klagandena fört fram mot de allmänna intressena av dels bostäder och dels 
effektiva parkeringsanläggningar. Kommunen menar därtill att domstolen 
inte tillämpat vad som sägs om trafik i 2 kap PBL korrekt. Lösning på den 
möjligt uppkomna trafiksituationen finns. Att huvudmannen (Trafikverket) 
inte vill genomföra dessa kan inte tillmätas någon absolut betydelse, utan 
är ett enskilt intresse som ska vägas mot intresset av detaljplanen; jfr 
resonemanget i förarbetena till 2 kap 5 § PBL om kommunalekonomiska 
överväganden som i detta ärende blir ett samhällsekonomiskt dito. 
 
Vidare ställer sig kommunen frågande till domstolens bedömning om att 
det inte är försvarligt att tillåta uppförandet av ett parkeringshus i 
omedelbar närhet av äldre bebyggelse där ventilationen i huset bygger på 
självdrag. Kommunen kan inte se att en sådan bedömningsgrund finns 
uttryckt i PBL. Kommunen bestrider att denna kombination ger upphov till 
några problem, men skulle så bli fallet får detta lösas enligt regler i 
miljöbalken.  
 
Det av vikt för ledningen av rättstillämpningen att överklagan prövas i 
högre rätt. Inledningsvis är det viktigt att det allmänna intresset av 
bostadsbyggande som lyftes fram i 2 kap 3 § p 5 PBL genom lagändring 
2013 prövas mot enskilda och andra allmänna intressen. Därtill är det av 
vikt att pröva huruvida Trafikverkets motvilja att vidta åtgärder på sin väg 
ska tillmätas så stor betydelse som det fått här. Vidare är det av vikt att 
pröva tillämpningen av reglerna om miljökvalitetsnormerna när 
planläggningen å ena sidan ger upphov till en marginell försämring men å 
andra sidan avser att bl.a. förbättra luftkvaliteten totalt sätt i enlighet med 
ett av Länsstyrelsen fastställt åtgärdsprogram, jfr 2 kap 7 § 3 st miljöbalken.  
Även om detaljplanen kan medföra att luftkvaliteten försämras och kanske 
även bidrar något till att försvåra uppnåendet av normen bör reglerna om 
rimlighetsavvägning i 2 kap miljöbalken beaktas. Om en åtgärd medför en 
ökad förorening får verksamheten ändå tillåtas efter en 
rimlighetsavvägning om åtgärden är förenlig med ett åtgärdsprogram som 
har fastställts för att följa normen. Kommunen har ett åtgärdsprogram för 
att förbättra luftmiljön i centrum och åtgärdsprogrammet har fastställts av 
länsstyrelsen. Lokaliseringen av parkeringshuset har förutsetts i 
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åtgärdsprogrammet och programmet syftar till att kompensera för de 
ökade föroreningarna eller störningarna i stadskärnan. I programmet 
redovisas vad som bör göras för att klara normerna och med särskild 
inriktning på de verksamheter som bidrar till att de inte följs. Då planen är 
en förutsättning för att åtgärdsprogrammet ska kunna följas kan 
parkeringshuset enligt detaljplanen tillåtas. Av 2 kap 7 § 3 stycket 3 
punkten miljöbalken följer vidare att en åtgärd också får tillåtas trots att 
den försvårar möjligheterna att följa miljökvalitetsnormen på kort sikt eller 
i ett litet geografiskt område om den kan antas ge väsentligt ökade 
förutsättningar att följa normen på längre sikt eller i ett större geografiskt 
område. Punkten 3 ger möjlighet till undantag för verksamheter och 
åtgärder som i ett mindre avseende ger ökade föroreningar eller störningar 
om samtidigt förutsättningarna för att följa normen ökar i ett större 
sammanhang. Den aktuella detaljplanen är ett exempel på en sådan 
situation där långsiktiga förbättringar kommer att uppstå över tid. 
Detaljplanens parkeringshus har betydelse för att luftkvalitetsnormen på 
sikt ska kunna följas i centrala Umeå då den är utarbetad mot bakgrund av 
parkeringsprogrammet och parkeringsstrategin vars genomförande ingår i 
åtgärdsprogrammet som länsstyrelsen fastställde 2015.  
 
Bevisning 
Umeå kommun åberopar ingen ytterligare bevisning. Överprövningen rör 
rättsfrågor.  
 
Umeå som ovan 
 
Ulrika Sundin Bonnedahl 
Bilaga: Skiss över dagens användning av planområdet 
 
  



Idag 80 P-platser
Dp 80 P-platser

Idag 235 P-platser
Dp 100 P-platser (ca 

150 bostäder => 90-110 P-
platser)

Idag 100 P-platser
Dp 315 P-platser

Totalt + 19 %
Idag 415 P-platser*
Dp 495 P-platser**
* Samtliga 

arbetsplatsparkeringar
* 100 bostadsparkeringar, 
395 arbetsplats

Bostäder av vikt => 
tar bort 235 p-
platser, som krävs 
för f f a stadshus-
området, 2:6 även p-
husbehov
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Tjänsteskrivelse 
2018-01-02 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

 
 
Diarienr: KS-2014/01024 

Reviderade reglementen för tekniska nämnden och 

byggnadsnämnden 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta ändringar i tekniska nämndens och byggnadsnämndens 
reglemente enligt förslag i bilaga. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-03 att bilda en gemensam nämnd 
för räddningstjänst för Robertsfors, Umeå och Vindelns kommuner från och 
med den 1 januari, vilket innebär att den gemensamma nämnden tar över 
det ansvar som idag ligger på tekniska nämnden samt vad gäller 
kommunens egna fastigheter på byggnadsnämnden. Reglementet behöver 
därmed revideras. Ur de två nämndernas reglementen stryks det som 
innefattas av den gemensam nämndens uppdrag. 

Beslutsunderlag 
Utdrag ut Reglemente för Umeå kommuns styrelser och nämnder med 
förslag på ändringar. Bilaga. 

Beredningsansvariga 
Carina Lidgren Heimersson 

Beslutet ska skickas till 
Räddningstjänsten   
 
 
Jonas Jonsson Carina Heimersson 
stadsdirektör kommunjurist 
 



Sida 1 av 1 

Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-09 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 22 

Diarienr: KS-2014/01024 

Reviderade reglementen för Umeå kommuns 

styrelser och nämnder 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta ändringar i tekniska nämndens och byggnadsnämndens 

reglemente enligt förslag i bilaga. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-03 att bilda en gemensam nämnd 

för räddningstjänst för Robertsfors, Umeå och Vindelns kommuner från 

och med den 1 januari, vilket innebär att den gemensamma nämnden tar 

över det ansvar som idag ligger på tekniska nämnden samt vad gäller 

kommunens egna fastigheter på byggnadsnämnden. Reglementet 

behöver därmed revideras. Ur de två nämndernas reglementen stryks det 

som innefattas av den gemensam nämndens uppdrag. 

Beslutsunderlag 

Utdrag ut Reglemente för Umeå kommuns styrelser och nämnder med 

förslag på ändringar. Bilaga. 

Beredningsansvariga 

Carina Lidgren Heimersson 

 

Arbetsutskottets beslutsordning 
Arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Räddningstjänsten 
 

 

 

 

 



2.5 Tekniska nämnden 
 
Sammansättning 
Tekniska nämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare. 
 
Nämndens verksamhet 
Tekniska nämnden är kommunens organ för förvaltning och drift av kommunens 
anläggningar, gator, vägar, parker och allmänna platser. Tekniska nämnden ansvarar även 
för kommunens interna servicefunktioner samt färdtjänst och räddningstjänst. 
 
Tekniska nämnden ska 

 svara för byggande av kommunala anläggningar, 

 svara för den kommunala väghållningen och förvalta mark som utgör offentlig plats, 

 Svara för kommunens fastighetsförvaltning och lokalförsörjning med därtill hörande 
uppgifter, 

 svara för samordning och utveckling för driften av kommunens IT- och telefonisystem, 

 fullgöra kommunens uppgifter enligt lag (1997:736) om färdtjänst och lag (1997:735) om 
riksfärdtjänst, 

 svara för räddningstjänsten i kommunen och fullgöra de uppgifter som enligt lag om 
skydd mot olyckor (2003:778) åligger kommunen, med undantag för brandtillsyn och 
sotning i kommunens egna byggnader och anläggningar, 

 fullgöra kommunens uppgifter enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor, 
(2010:1011), 

 fullgöra kommunens myndighetsansvar gällande renhållningsfrågor enligt 15 kap 
miljöbalken med undantag från dispenser för bortforsling samt ärenden rörande 
kommunens egna fastigheter. 

 
Tekniska nämnden ska därutöver fullgöra kommunens uppgifter som avses i 1 § lagen om 
nämnder för vissa trafikfrågor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1 Byggnadsnämnden 
 
Sammansättning 
Byggnadsnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare. 
 
Byggnadsnämndens verksamhet 
Byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och 
svarar för tillsynen över byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen (PBL). Nämnden 
fullgör också de övriga uppgifter som enligt annan lag ska fullgöras av den kommunala 
nämnden inom plan- och byggnadsväsendet. 
 
Byggnadsnämnden har hand om 

 den grundläggande mät- och kartverksamheten, 

 det administrativa och ekonomiska ansvaret för den kommunal lantmäterimyndigheten 
(KLM), 

 att fullgöra kommunens uppgifter enligt Lag om bandfarliga och explosiva varor (SFS 
2010:1011) vid kommunens egna byggnader, anläggningar och verksamheter som 
tekniska nämnden förvaltar, 

 tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor och lag om brandfarliga och explosiva varor vid 
kommunens egna byggnader och anläggningar 

 den kommunala tillsynen över och den kommunala tillståndsprövningen av uppsättandet 
av skyltar inom kommunen, 

 den kommunala tillsynen avseende strandskyddet, 

 fullgöra kommunens myndighetsansvar gällande renhållningsfrågor enligt 15 kap 
miljöbalken rörande kommunens egna fastigheter som tekniska nämnden förvaltar med 
undantag från dispenser för bortforsling. 
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Tjänsteskrivelse 
2018-01-03 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

 
 
Diarienr: KS-2017/00707 

Revidering av handlingsplan mot hemlöshet och 

utestängning från bostadsmarknaden - 

Handlingsplan mot hemlöshet 2018–2021 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
anta handlingsplan mot hemlöshet 2018–2021 i enlighet med bilaga. 

Ärendebeskrivning 
Individ- och familjenämnden föreslår att kommunfullmäktige antar 
revidering av handlingsplan mot hemlöshet. I handlingsplanen ingår ett 
antal aktiviteter som ska följas upp, för varje aktivitet finns en ansvarig 
verksamhet. 
 
Syftet med handlingsplanen är att ta ett samlat grepp om arbetet med att 
motverka och förebygga hemlöshet. Dokumentet är en revidering av 
Handlingsplan - Umeå kommuns arbete med att motverka och förebygga 
hemlöshet samt utestängning från bostadsmarknaden 2014–2015. 

Beslutsunderlag 
Individ- och familjenämndens protokoll 2017-12-20, § 257. Bilaga. 
Handlingsplan mot hemlöshet 2018–2021. Bilaga.  
 

Beslutet ska skickas till 
IFN   
 
 
Jonas Jonsson  
stadsdirektör  
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-09 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 23 

Diarienr: KS-2017/00707 

Revidering av handlingsplan mot hemlöshet och 

utestängning från bostadsmarknaden - 

Handlingsplan mot hemlöshet 2018–2021 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

anta handlingsplan mot hemlöshet 2018–2021 i enlighet med bilaga. 

 

Reservationer 

Ulrika Edman (V) reserverar sig mot beslutet att avslå hennes 

tilläggsyrkande. 

 

Elmer Eriksson (M) reserverar sig mot beslutet att bifalla Lindbergs med 

fleras tilläggsyrkande. 

Ärendebeskrivning 

Individ- och familjenämnden föreslår att kommunfullmäktige antar 

revidering av handlingsplan mot hemlöshet. I handlingsplanen ingår ett 

antal aktiviteter som ska följas upp, för varje aktivitet finns en ansvarig 

verksamhet. 

 

Syftet med handlingsplanen är att ta ett samlat grepp om arbetet med att 

motverka och förebygga hemlöshet. Dokumentet är en revidering av 

Handlingsplan - Umeå kommuns arbete med att motverka och förebygga 

hemlöshet samt utestängning från bostadsmarknaden 2014–2015. 

Beslutsunderlag 

Individ- och familjenämndens protokoll 2017-12-20, § 257. Bilaga. 

Handlingsplan mot hemlöshet 2018–2021. Bilaga.  

 

Arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 



Sida 2 av 2 

Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-09 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

Ulrika Edman (V) – tillägg: att individ- och familjenämnden och tekniska 
nämnden i samverkan ser över möjligheten att formalisera det 
kommungemensamma arbetet genom att jobba fram ett koncept i likhet 
med F100 i Göteborgs stad och i detta arbeta inkludera även privata 
fastighetsägare. 
Hans Lindberg (S) med instämmande av Ulrika Edman (V) och Peder 
Westerberg (L) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag med följande tillägg: 
Umeå kommun samverkar med civilsamhället i att motverka akut 
hemlöshet och stödja arbetet med utsatta personer. För ändamålet 
avsätter kommunstyrelsen medel. 
Elmer Eriksson (M) – att avslå Lindbergs tilläggsförslag. 
 
Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden frågar först om arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsen och 

finner att arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsen. 

 

Avslag mot bifall till Edmans tillägg. Ordföranden finner att 

arbetsutskottet avslår Edmans tillägg. 

 

Bifall mot avslag till Lindbergs med fleras tillägg. Ordföranden finner att 

arbetsutskottet bifaller Lindbergs med fleras tillägg. 

 

Reservationer 

Ulrika Edman (V) reserverar sig mot beslutet att avslå hennes 

tilläggsyrkande. 

 

Elmer Eriksson (M) reserverar sig mot beslutet att bifalla Lindbergs med 

fleras tilläggsyrkande. 

Beslutet ska skickas till 
IFN   
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Individ- och familjenämnden 2017-12-20 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 257 

Diarienr: IFN-2016/00246 

Handlingsplan mot hemlöshet 2018-2021 

Beslut 

Individ- och familjenämnden föreslår kommunfullmäktige att anta 

handlingsplan mot hemlöshet 2018-2021 inkl. revideringar. 

 

Reservationer 

Anna-Karin Sjölander (C) reserverar sig mot beslutet med följande 

motivering: 

”Att inte ha en heltäckande handlingsplan för hemlösa är oansvarigt och 

riskerar ökade kostnader för kommun och landsting samt ett onödigt 

mänskligt lidande som vi inte kan acceptera. Med föreslagna 

boendelösningar skulle planen bli mer komplett. Att KS avböjt att yttra sig 

om handlingsplanen känns djupt oroande.” 

 

Ulrika Edman (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna 

yrkanden. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen har tagit fram förslag till revidering av handlingsplan mot 

hemlöshet. I handlingsplanen ingår ett antal aktiviteter som ska följas 

upp, för varje aktivitet finns en ansvarig verksamhet.  

 

Syftet med handlingsplanen är att ta ett samlat grepp om arbetet med att 

motverka och förebygga hemlöshet. Dokumentet är en revidering av 

Handlingsplan - Umeå kommuns arbete med att motverka och förebygga 

hemlöshet samt utestängning från bostadsmarknaden 2014-2015.  

Arbetsutskottets beslutsordning 

Förvaltningen redovisar ny statistik gällande antal hemlösa, statistiken 

släpptes efter utskick av kallelse till arbetsutskottet. Förvaltningen önskar 

lägga till statistiken i handlingsplanen inför nämndens sammanträde.  

 

Yrkanden 

Andreas Lundgren (S) yrkar att  
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Individ- och familjenämnden 2017-12-20 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

1. Förvaltningen uppdras att inför nämndens sammanträde 

- löpande byta ut ordet ”bör” till ”ska” under avsnittet ”Aktiviteter” 

som börjar på sidan 17. 

- komplettera handlingsplanen med aktuell statistik gällande 

hemlöshet. 

2. ärendet i övrigt går utan eget yttrande till nämnd.  

Anna-Karin Sjölander (C), Igor Jonsson (M) och Hans-Åke Rönnlund (S) 

yrkar bifall till Lundgrens (S) yrkande. 

 

Propositionsordning 

Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller Lundgrens (S) m.fl. yrkande. 

 

Arbetsutskottet har därmed beslutat att uppdra till förvaltningen att inför 

nämndens sammanträde 

- löpande byta ut ordet ”bör” till ”ska” under avsnitt ”Aktiviteter” 

- komplettera handlingsplanen med aktuell statistik gällande 

hemlöshet 

samt att ärendet i övrigt går utan eget yttrande till nämnd. 

Nämndens beslutsordning 

Yrkanden 

Anna-Karin Sjölander (C) yrkar 

 

1. a) Att lyfta ut näst sista stycket på sida 8, då lösningen med Umeå 

pastorat inte längre finns. Ett andrahandsyrkande om första 

yrkandet faller – b) att tydliggöra att boendet för EU-migranter i 

näst sista stycket på sid 8 avslutades maj 2017. 

 

2. Att i sista stycket sida 8 lägga till maj 2018 för att tydliggöra att 

Make sence då upphör. 

 

3. Att under rubriken boendelösningar och stöd lägga till en 

boendeform för ensamkommande som beviljats 

uppehållstillstånd.  

 

4. Att under rubriken boendelösningar och stöd lägga till en 

akutboendeform för EU-migranter under årets kallaste månader 

1/11 till 30/4. 



Sida 3 av 5 

Umeå kommun Protokollsutdrag 
Individ- och familjenämnden 2017-12-20 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

Ulrika Edman (V) yrkar bifall till Sjölanders (C) yrkande 4. 

 

Ulrika Edman (V) yrkar att IFN och TN i samverkan ser över möjligheten 

att formalisera det kommungemensamma arbetet genom att jobba fram 

ett koncept i likhet med F100 i Göteborgs stad och i detta arbeta 

inkludera även privata fastighetsägare.  

 

Veronica Kerr (KD) och Andreas Fällström (M) yrkar avslag på Sjölanders 

(C) yrkande 1a. 

 

Veronica Kerr (KD) yrkar bifall till Sjölanders (C) yrkande 1b. 

 

Andreas Fällström (M) yrkar avslag på Sjölanders (C) yrkande 4. 

 

Andreas Lundgren (S) yrkar bifall till Sjölanders (C) yrkande 2 och avslag 

till Edmans (V) yrkande och Sjölanders (C) yrkande 1a, 3 och 4. 

 

Andreas Fällström (M) och Hans-Åke Rönnlund (S) yrkar bifall till 

tjänsteskrivelsen. 

 

Andreas Lundgren (S) och Andreas Fällström (M) yrkar avslag på Edmans 

(V) yrkande. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer bifall mot avslag på Sjölanders (C) yrkande 1a och 

finner att nämnden avslår yrkandet. Ordförande finner att nämnden 

bifaller Sjölanders (C) m.fl. yrkande 1b. 

 

Ordförande finner att nämnden bifaller Sjölanders (C) m.fl. yrkande 2. 

 

Ordförande ställer bifall mot avslag på Sjölanders (C) yrkande 3 och finner 

att nämnden avslår yrkandet.  

 

Ordförande ställer bifall mot avslag på Sjölanders (C) m.fl. yrkande 4 och 

finner att nämnden avslår yrkandet.  

Votering begärs. 

 

Voteringsproposition 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Individ- och familjenämnden 2017-12-20 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

Ja-röst för bifall avslag. 

Nej-röst för bifall Sjölanders (C) m.fl. yrkande 4. 

Vid omröstning avges 8 ja-röster och 3 nej-röster enligt bifogad 

voteringslista. 

Voteringslista 

Ledamöter  När- 

varande 

Ja Nej Avstår 

Ordf Andreas Lundgren (S) X  X             

Ers:                               

V. ordf Anna-Karin Sjölander(C) X       X       

Ers:                               

Carola Andersson (S)                         

Ers: Hans-Åke Rönnlund (S) X X             

Leif Berglund (S) X X             

Ers:                          

Marikk Henriksson (S) X X             

Ers:                            

Alice Nikmanesh (MP)                         

Ers: Gisela Lindm. Bertilsson (S) X X             

Igor Jonsson (M)                         

Ers: Andreas Fällström (M) X X             

Hans-Christer Jonsson (L) X X             

Ers:                               

Veronica Kerr (KD) X X             

Ers:                                

Ulrika Edman (V) X       X       

Ers:                               

 Ahmed Hersi (V) X       X       

Ers:                               

Nämnden har därmed beslutat att avslå Sjölanders (C) m.fl. yrkande 4. 

 

Ordförande ställer bifall mot avslag på Edmans (V) yrkande.  

Ordförande finner att nämnden avslår yrkandet. 



Sida 5 av 5 

Umeå kommun Protokollsutdrag 
Individ- och familjenämnden 2017-12-20 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

  

Ordförande finner att nämnden i övrigt godkänner handlingsplanen. 

 

Nämnden har därmed beslutat  

- att tydliggöra att boendet för EU-migranter i näst sista stycket på 

sid 8 avslutades maj 2017.  

- att i sista stycket på sida 8 lägga till maj 2018 för att tydliggöra att 

Make sence då upphör. 

- att föreslå kommunfullmäktige att anta handlingsplanen inkl. 

ovanstående revideringar. 

Beslutsunderlag 

Handlingsplan mot hemlöshet 2018-2021 

Bilaga 1 Protokollsutdrag remissvar 

Bilaga 2 Remiss till kommunstyrelsen och till tekniska nämnden 

Bilaga 3 Protokollsutdrag individ- och familjenämnden § 114 

Beredningsansvariga 

Frida Hald, utredare 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 

   
 

 

 

 

 

 



, 

, 
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Inledning 

Umeå har växt från att vara en mindre stad i norra Sverige till landets tolfte största. 

Kommunen har tack vare ett starkt näringsliv och universitet haft en stor inflyttning av 

människor som vill bo och arbeta i Umeå. När befolkningen blir större ökar också 

utmaningarna för det offentliga samhället. Det handlar om att se till att infrastruktur och 

välfärdstjänster byggs ut så att invånarna kan transportera sig, få tillgång till förskolor och 

skolor för sina barn, vård och omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning eller 

socialt stöd i olika livssituationer. Det handlar också om att se till att det planeras och byggs 

bostäder för invånarnas skiftande behov. Umeå kommuns tillväxttakt och förändringar i 

demografin gör att det finns ett bostadsbehov på ca 550-800 bostäder per år, utöver det 

finns en bostadsbrist på ca 600 bostäder per år. Bostadsbristen är beräknad utifrån ett 

behovsperspektiv, inte ett marknadsekonomiskt efterfrågeperspektiv. Bostadsbristen i 

kommunen gör att det är svårt att hitta en bostad för de som söker sig till Umeå. Den leder 

också till att konkurrensen om befintliga lägenheter blir större och hårdare. 

 

Bakgrund 

Hyresnivåerna har ökat och det är idag svårt för de som står utanför bostadsmarknaden att 

få en bostad. För socialt utsatta människor i kommunen blir situationen ännu tuffare och 

under det senaste årtiondet har Umeå fått se en ökning av människor med otrygga 

bostadsförhållanden eller som är hemlösa. Hemlöshet och utestängning från 

bostadsmarknaden är ett komplext samhällsproblem och förknippas ofta med människor 

som sover i trappuppgångar eller på härbärgen. De som är bostadslösa är dock ingen 

enhetlig grupp utan lever med mer eller mindre otrygga boendeförhållanden under olika 

lång tid. Riskfaktorer för hemlöshet är missbruk, psykisk eller fysisk ohälsa, arbetslöshet, 

ekonomisk utsatthet och utsatthet för våld i en nära relation. Det kan också vara så att den 

enskilde har drabbats av vräkning eller har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden av olika 

skäl. 

Den största anledningen till att många människor har svårt att få ett eget boende är att det 

finns och byggs för få lägenheter i Umeå kommun. På ett strukturellt plan handlar det också 

om att det behövs samordnade insatser kring arbetsmarknads-, integrations-, hälso- och 

sjukvårds- samt bostadspolitik. Ett problem med bristen på hyreslägenheter i Umeå är att 

enskilda personer ofta kontaktar socialtjänsten som då får agera som en bostadsförmedling, 

även om det inte finns någon annan problematik för den enskilde. Bostadsbristen innebär 

också att människor behöver bo kvar i akut- och jourboenden samt genom kommunens 
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sociala kontrakt längre än nödvändigt för att de inte kan få ett annat boende och detta leder 

till att systemet inte fungerar optimalt. 

 
I uppdragsplanen för kommunstyrelsen 2017-2020 anges som ett övergripande mål att 

Umeå kommun ska öka bostadsbyggandet till 2000 enheter per år. Arbetet är initierat 

utifrån prioriterad resursförstärkning och återredovisas tertialvis. Som ett särskilt uppdrag 

anges även att inrätta en kommission för ett socialt hållbart Umeå. Kommissionen ska 

analysera skillnader i livsvillkor i Umeå kommun mellan grupper och geografiska områden, 

samt ge förslag på konkreta åtgärder för en socialt hållbar utveckling i hela Umeå kommun. 

Förvaltningen ska skapa ett fakta- och analysunderlag utifrån ett helhetsperspektiv. Detta 

ska visualiseras för Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) som sedan gör analyser och 

därefter skickar underlaget till folkhälsorådet som blir själva kommissionen. Folkhälsorådet 

ansvarar för arbetet och processerna med avstämningar till KSAU. 

 

Individ- och familjenämnden beslutade § 114 2017-05-24 att skicka ut förslag till revidering 

av handlingsplan mot hemlöshet 2018-2021 på remiss till kommunstyrelsen och tekniska 

nämnden, vars verksamheter berörs av aktiviteterna i handlingsplanen. Övriga sakkunniga i 

arbetet med handlingsplanen har haft möjlighet att sakgranska innehållet. 

Kommunstyrelsen har inte inkommit med något yttrande. Tekniska nämnden har lämnat 

ett yttrande, som har beaktats.  

 

Syfte 

Syftet med detta dokument är att ta ett samlat grepp om arbetet med att motverka och 

förebygga hemlöshet. Dokumentet är en revidering av Handlingsplan - Umeå kommuns 

arbete med att motverka och förebygga hemlöshet samt utestängning från 

bostadsmarknaden 2014-2015. Umeå kommun arbetar idag aktivt med hemlöshetsfrågorna 

tillsammans med olika externa samarbetsparter men kan bli bättre på att arbeta strategiskt 

och gemensamt för att nå den av kommunfullmäktige beslutade nollvisionen mot 

hemlöshet. 

 

Avgränsningar 

I arbetet med revideringen av handlingsplan mot hemlöshet har formuleringen utestängning 

från bostadsmarknaden tagits bort då det kan finnas olika anledningar varför en person är 

utestängd från bostadsmarknaden, men det behöver inte betyda att personen i fråga är 

hemlös. 
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Nationell utblick 

Staten har under många år arbetat aktivt med hemlöshetsfrågorna på nationell nivå. 

Regeringens strategi ”Många ansikten, mångas ansvar” mellan åren 2007-2009 hade som 

syfte att samla in och öka kunskapen kring hemlöshet och utestängning från 

bostadsmarknaden. Under 2012-2014 förankrades denna kunskap på lokal och regional nivå 

bland annat genom en särskild samordnare som gav kommunerna stöd tillsammans med 

länsstyrelserna. Regeringen menar dock att det inte bara är en fråga för socialtjänsten, utan 

att det är kommunens högsta beslutande organ, kommunfullmäktige, som har det yttersta 

ansvaret för planeringen av bostadsförsörjningen i kommunen. Kommunens ansvar för 

bostadsförsörjningen regleras också i lag. 

 

Den 28 januari 2016 gav regeringen länsstyrelserna i uppdrag att fortsätta sitt arbete med 

att stödja och informera kommuner och andra relevanta aktörer i arbetet med att underlätta 

inträde på bostadsmarknaden för resurssvaga hushåll, uppdraget gäller under två år. 

Bakgrunden till uppdraget är att regeringen anser att länsstyrelserna har en viktig stödjande 

funktion när det kommer till att underlätta för resurssvaga hushåll att få tillträde till 

bostäder. Därför får länsstyrelserna i uppdrag att under två år fortsätta sitt arbete med att 

stödja och informera kommuner i syfte att underlätta tillträde till bostadsmarknaden, 

motverka hemlöshet och förebygga avhysningar. I budgetpropositionen för 2016 avsattes 

fyra miljoner kronor per år (2016-2017) avsatts till länsstyrelserna för att genomföra 

uppdraget. Uppdraget ska slutpapporteras i januari 2018. 

 
På nationell nivå arbetar Socialstyrelsen tillsammans med Sveriges kommuner och landsting 

(SKL) med Öppna jämförelser för att redovisa hur kommuner och landsting arbetar inom 

olika frågor, sedan 2012 även kring hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. 

Där redovisas om kommunerna bl.a. har en plan kring hemlöshet, rutiner för vräkning av 

barnfamiljer, samverkar med bostadsföretag/hyresvärdar och frivilligorganisationer, har 

uppsökande verksamhet samt hur många hemlösa som finns i kommunen. SKL har också 

tillsammans med Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO), Fastighetsägarna och 

Hyresgästföreningen tagit fram rapporten ” Bostad för alla – Vem tar ansvar för att alla får 

en bostad?” med fem viktiga slutsatser och rekommendationer kring de bostadssociala 

frågorna. Dessa slutsatser som visas i figuren nedan är att bostadsförsörjningen är en 

kommunledningsfråga, att samordning och samverkan är a och o, att ”en väg in” är en 

framgångsfaktor, att det behövs fler bostäder samt att det behövs samordning och ökat 

statligt ansvar. 
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Hemlöshet är en fråga som ägs av kommunerna. För att stärka kommunernas arbete med 

akut hemlöshet kommer regeringen i budgetpropositionen för 2018 föreslås medel i form 

av ett riktat bidrag på 25 miljoner kronor per år under perioden 2018-2021. Medlen ska 

fördelas med hjälp av en fördelningsnyckel och riktas främst till kommuner med ett stort 

antal personer i akut hemlöshet. Regeringen stärker kommunernas arbete mot hemlöshet 

och ger fler möjlighet att snabbare få skuldsanering. Hela Sveriges befolkning ska ha en 

trygg och god välfärd, det är grundläggande i den svenska modellen. 

Kronofogdemyndigheten föreslås få en tillfällig ökning av sitt anslag för att kunna hantera 

det ökade antalet ansökningar om skuldsanering som uppkommit på grund av den nya 

skuldsaneringslagen som trädde ikraft i november 2016. Regeringen föreslår att anslaget för 

2017 ökas med 20 miljoner kronor och för 2018 respektive 2019 med 20 miljoner kronor per 

år.  

Socialstyrelsen har genomfört en kartläggning av individ- och familjeomsorgen i landets 

kommuner och konstaterar att det Socialtjänsten under en längre tid har fått ta ett allt 

större ansvar för personer som inte kommer in på den ordinarie bostadsmarknaden. Det 

framgår även att 183 av landets 290 kommuner bedömer att det råder ett underskott av 

bostäder på marknaden. Socialstyrelsen påpekar att orsaken till hemlöshet och 

utestängning från bostadsmarknaden kan vara bade strukturell, institutionell och 

individuell. Hemlöshet omfattar både det bostadspolitiska och det socialpolitiska området 

och är en komplex fråga.  

 

Bostadsförsörjni
ngen är en 

kommunlednings
fråga

Samordning och 
samverkan är a 

och o

"En väg in" är en 
framgångsfaktor

Det behövs fler 
bostäder

Det behövs 
samordning och 
ett ökat statligt 

ansvar
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Definition av hemlöshet 

Socialstyrelsen har tagit fram en definition kring hemlöshet för att kunna täcka in de olika 

situationer som människor med otrygga bostadsförhållanden kan befinna sig i och som tar 

sin utgångspunkt i fysiska, juridiska och sociala villkor. Dessa fyra situationer definieras på 

följandevis: 

 

1. Akut hemlöshet – Personen är hänvisad till akutboende, jourboende, härbärge, skyddat 

boende eller sover utomhus eller i offentliga utrymmen. Även t.ex. hotell, camping, 

vandrarhem och husvagn ingår i denna situation. 

 
2. Institutionsvistelse eller kategoriboende – Personen är intagen eller inskriven på anstalt, 

institution eller stödboende hos t.ex. socialtjänsten, landstinget eller en privat vårdgivare 

och ska skrivas ut inom tre månader men har inte någon ordnad bostad inför utflyttningen. 

 
3. Långsiktiga boendelösningar – Personen bor i en av kommunen ordnad boendelösning 

såsom en tränings- eller övergångslägenhet eller har ett socialt kontrakt då personen av olika 

skäl inte kan få tillgång till den ordinarie bostadsmarknaden. Det handlar ofta om ett 

hyresavtal eller andrahandskontrakt som är förknippat med tillsyn eller särskilda villkor och 

regler. 

 
4. Eget ordnat kortsiktigt boende – Personen bor tillfälligt och kontraktslöst hos vänner, 

bekanta, familj eller släktingar alternativt har ett inneboendekontrakt som är kortare än tre 

månader hos dessa eller annan privatperson. Personen har haft en kontakt med 

socialtjänsten av detta skäl för att räknas in i denna situation. 

 

Nuläge 

 
Antal hemlösa 

Det har genomförts nationella mätningar av hemlöshet sedan början av 1990-talet, men 

med varierande definitioner. De senaste mätningarna gjordes under åren 2005 och 2011. 

Den totala siffran för riket vid mättillfället 2011 och samtliga fyra situationer var cirka 34,000 

personer. För Umeås del var siffran 2011 370 personer och av dessa var 25 personer akut 

hemlösa. Detta innebar en fördubbling av antalet hemlösa i Umeå mellan 2005 och 2011, 

även om kommunen har legat förhållandevis lågt mot andra jämförbara städer. Under 

början av april 2017 gjordes en ny mätning för en ny kartläggning över antal hemlösa i 

Sverige. Mätningen visar att antalet hemlösa har ökat till 388 personer, av dessa är 45 
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personer akut hemlösa. Uppsala och Örebro är jämförbara städer som har lyckats vända 

trenden och kraftigt minska antalet hemlösa personer, även antalet akut hemlösa har 

minskat. Övriga jämförbara kommuner har ökat i samma nivå som Umeå kommun, men de 

ligger fortfarande högre på samtliga situatrioner.  

  

Förändring för Umeå kommun mellan år 2011 och 2017 
 

År Situation 1 Situation 2 Situation 3 Situation 4 Totalt Per 10 000 inv. 

2005 31 28 54 62 180 16 

2011 25 45 224* 59 370 32 

2017 45 49 218 67 388 31,6 

* Socialstyrelsen förändrade 2011 kriterierna i denna situation som numera även inkluderar 
övergångs- och träningslägenheter. Källa: Socialstyrelsen 

 

Utsatta EU-medborgare 

Den fria rörligheten är en grundprincip inom EU. Det innebär att EU-medborgare har rätt 

att stanna i ett annat EU-land i tre månader. Det som krävs är att personen kan identifiera 

sig med ett giltigt pass eller ID-handling. EU-medborgare kan vistas tre månader i Sverige 

utan några särskilda tillstånd. Efter tre månader måste personen lämna Sverige om den 

inte kan försörja sig själv och ha tillräckligt med försäkringar. 

 
På senare år har allt fler EU-medborgare som befinner sig i en socialt och ekonomiskt utsatt 

situation sökt sig till Sverige och Umeå. Några har kommit hit för att söka arbete medan 

andra försörjer sig genom tiggeri, gatumusicerande eller gatuförsäljning. Det är 

förekommande att de bor i tält, tillfälliga skjul, husvagnar och bilar uppställda på parkeringar 

och i skogspartier. Frågor relaterade till utsatta EU-medborgare berör många sektorer i 

samhället. 

 

Umeå kommun hade tidigare en överenskommelse med Umeå pastorat om stöd till 

utsatta EU-medborgare, som upphörde I maj 2017. Umeå pastorat var juridisk avtalspart, 

men genomförandet av insatserna gjordes med stöd av Samverkande Ideella För Utsatta 

Migranter (SIFUM). Syftet var att ge förutsättningar för att på lång sikt stärka de enskilda 

individernas förmåga till egenmakt genom att etablera sig på den öppna arbetsmarknaden 

och på egen hand tillgodose behov av tillfälligt boende, mat, kläder under tiden de 

vistades i Umeå. 

 

Umeå kommun arbetar med projektet Make sense – social inkludering och egenmakt för 

utsatta EU-medborgare i norra Sverige. Projektet upphör i maj 2018. Syftet är att skapa 
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bättre framtida förutsättningar för den grupp EU-medborgare som vistas tillfälligt i norra 

delen av Sverige. Projektet ska bistå med aktiviteter på de möterplatser som skapas i de 

deltagande kommunerna samt via uppsökande verksamhet. Projektet ska till exempel ge 

samhälls- och hälsoorienterad information samt erbjuda utbildningsinsatser som exempelvis 

familjeplanering och rättigheter i det egna hemlandet. 

 

EU-medborgare har rätt att vistas i Sverige i tre månader men vistelserätten är formulerad så 

att personerna inte ska vara en belastning för biståndssystemet. Generellt sett har var och 

en ett ansvar att själv planera sitt boende, arbetssituation eller hemresa. Socialtjänsten har 

det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp de behöver, oavsett om man 

är svensk medborgare eller inte. Det handlar då om att i akuta situationer säkra att 

människor inte far illa. Den hjälp socialtjänsten kan bistå med i dessa situationer är akuta 

boendelösningar, akut mathjälp eller i vissa fall hemresa. Om det finns barn med i bilden 

eller svåra problem med missbruk och/eller psykisk sjukdom kan det påverka socialtjänstens 

bedömning och göra situationen mer akut. 

 

Antal utsatta EU-medborgare som vistas i Umeå Kommun: 
 
 

 Vuxna Barn 

 
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

Januari 0 50 103 42 0 0 35 15 

Juli 30 80 30             42 
 
 
 

0 30 3               0 

Oktober 50 100 45            40 0 37 18               1 

December 70 103 40  0 35 11  

 

Andelen utsatta EU-medborgare som vistas i Umeå har minskat sedan sommaren 2016, även 

andelen som vistas i Umeå under året varierar. Det är färre personer som vistas i Umeå 

under sommarmånaderna. I januari 2016 fanns totalt 138 utsatta EU-medborgare i Umeå 

kommun, varav 103 vuxna och 35 barn. Jämfört med samma månad 2017 fanns totalt 57 

personer ur målgruppen varav 42 vuxna och 15 barn. Även om andelen utsatta EU- 

medborgare har minskat finns det fortfarande ett behov av tillfälliga boendelösningar. 

 

Nyanlända 

Arbetsförmedlingen har det samordnade ansvaret för att flyktingar etableras i samhället. 

Kommunens ansvar är att skaffa bostad, undervisa i svenska (SFI) och samhällsorientering, 

förutom det som gäller alla medborgare, till exempel barnomsorg och skolgång. Inom Umeå 

kommun och VIVA pågår ett arbete inriktad med nyanlända. Efter lagändring i 

anvisningslagen i april 2016 ökade antalet nyanlända under sista halvåret 2016 som kom till 
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Umeå kommun till 347 personer. De flesta kom under sommaren eller tidigt under hösten. 

Det innebar en ökad belastning på kommunens verksamhet för nyanlända, VIVA. I början av 

2017 var 187 lägenheter tilldelade till nyanlända. Under en beräknad etableringsperiod på 

två år får en nyanländ person en bostad av Umeå kommun. 

 

Efter en överenskommelse mellan Umeå kommun och AB Bostaden ska 350 lägenheter 

tilldelas Umeå kommun för målgruppen nyanlända. AB Biostaden arbetar aktivt för att det 

ska vara en spridning på bostäderna för att minska risken för segregation och öka 

möjligheten till en god integration. Ett problem är dock att i vissa fall är hyran på 

lägenheterna för hög i förhållande till bidragsnivån för en nyanländ. Ska AB Bostaden kunna 

hålla avtalet så går det inte att bara erbjuda lägenheter ur det gamla och billigare beståndet. 

Ska Umeå kommun klara det lagstadgade uppdraget att erbjuda anvisade flyktingar bostad 

så måste kommunen även nyttja nyproducerade lägenheter. Det här blir ett dilemma som på 

något sätt måste lösas, annars kommer individer att hamna i en skuldfälla. Det ska också 

poängteras att det inte beror på individens brist på ekonomisk insikt, utan beror på att 

hyresnivåerna i Umeå många gånger överstiger de ersättningar som ges för bostad. Den 

hyreslösning som gäller för denna målgrupp är att de får ett andrahandskontrakt under två 

år, dvs. underetableringstiden. Under den tiden är tanken att personen ska arbeta aktivt 

med att kvalificera sig för den ordinarie bostadsmarkanden. 

 

Vräkningar 

En person eller familj som drabbas av en vräkning har oftast problem att ta sig in på den 

ordinarie bostadsmarknaden igen. Hyresvärdar och bostadsföretag kräver i regel goda 

referenser och en fast inkomst. Vräkningar leder också till stora kostnader för såväl 

samhället och som för den enskilde, ett vräkningsförebyggande arbete lönar sig därför alltid. 

Kronofogden för statistik över antalet registrerade ansökningar och verkställda avhysningar 

samt när familjer med barn är inblandade. I Umeå verkställdes 11 avhysningar 2016. Antalet 

barn som blev berörda av en verkställd avhysning under perioden 2014-2016 var 23 st i 

totalt tio ärenden. Under 2016 blev enligt statistik från Kronofogden inget barn berört av 

avhysningar i kommunen. 

 

Nuvarande boendelösningar och stöd 

Umeå kommun har i dagsläget ett antal olika boendelösningar och stödinsatser för 

människor som av olika anledningar behöver hjälp med att ordna ett boende. Utöver detta 

så bedriver kommunen ett förebyggande arbete och samverkar med olika externa parter. 
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Kategoriboende 

I figuren nedan visas Umeå kommuns boendekarta. 
 
 

  

 

 
 
 
 

Akut- och jourlägenheter 

Umeå kommunen har ett antal akut- och jourlägenheter för personer med en omfattande 

missbruksproblematik, personer som är utsatta för våld, psykisk ohälsa eller av andra akuta 

skäl behöver ett tillfälligt boende. 

 
Kollektiv- och stödboenden 

Umeå kommunen har ett kollektivboende för kvinnor med missbruksproblem, psykisk ohälsa 

och pågående eller tidigare utsatthet för hot, våld eller sexuell traumatisering. Kommunen 

har också ett stödboende för missbrukande män samt stödboende för ungdomar. 

 
Kategoriboenden 

Umeå kommunen har tre kategoriboenden i och utanför centrala Umeå för personer med en 

omfattande missbruksproblematik, ett boende riktar sig endast till kvinnor. 

 

Träningslägenheter 

Umeå kommunen har ett antal träningslägenheter för missbrukande personer med psykisk 

ohälsa. 

 
Sociala kontrakt 

Begreppet övergångskontrakt har tagits bort och istället används begreppet sociala kontrakt, 

1:a handskontrakt Jourlägenhet 

Socialt kontrakt Träningslägenhet 

Stödboende 

 
 

Akutboende 
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vilket även används på riksnivå. Individ och familjenämnden beslutade i mars 2016 om 

riktlinjer för sociala kontrakt och fördelning av lägenheter inom nämndens 

verksamhetsområde. 

 
Det finns inte stöd i socialtjänstlagen att rätten till bistånd är avsedd att omfatta 

tillhandahållande av bostad till bostadslösa i allmänhet. Socialt kontrakt är ett bistånd för 

personer som av olika skäl står utan för den ordinarie bostadsmarknaden. Det är ett 

tidsbegränsat hyreskontrakt för en kommunägd lägenhet eller ett tidsbegränsat 

andrahandsavtal där Umeå kommun hyr av allmännyttan eller privat fastighetsägare. 

Individen kan överta kontraktet om de krav som finns enligt överenskommelse med 

fastighetsägaren är uppfyllda efter en period. Målet med sociala kontrakt är att stärka den 

enskildes förmåga att leva ett självständigt liv, få tillträde till den ordinarie 

bostadsmarknaden och få ett eget långsiktigt boende. 

 
Umeå kommun har ett stort antal sociala kontrakt för personer som av sociala eller 

ekonomiska skäl inte kan få en egen bostad. Kommunen hyr dessa lägenheter av AB 

Bostaden eller av en privat hyresvärd och ett andrahandskontrakt upprättas sedan med den 

enskilde. Olika former av stöd är kopplat till hyresgästen och efter ett år görs en bedömning 

om hyresgästen kan överta förstahandsavtalet, de flesta kontrakten är dock mångåriga. 

Umeå kommun äger ett antal bostadsrätter som förvaltas av Fastighet och som också 

används för detta ändamål, men dessa lägenheter kan inte övertas av klienten. 

 
Övrigt stöd 

Umeå kommun arbetar förebyggande med rådgivning, boendestöd och andra insatser som 

syftar till att förebygga hemlöshet. 

 

Externa samarbetsparter 

AB Bostaden i Umeå 

Det kommunala bostadsbolaget AB Bostaden är idag ålagda i kommunens ägardirektiv att 

bl.a. samverka för att skapa långsiktig social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Umeå 

kommuns program för bostadsförsörjning ska också ligga till grund för AB Bostadens 

arbete. AB Bostaden har också ett särskilt ansvar att skapa bostadsområden som 

motverkar segregation och kategorisering. AB Bostaden tillhandahåller idag de flesta 

lägenheter som kommunen hyr ut i andra hand. Det finns även en överenskommelse 

mellan AB Bostaden och Umeå kommun om att AB Bostaden ska tillhandahålla en viss 

procent av andelen av de lägenheter som finns för uthyrning. Ambitionen från AB Bostaden 

är att sprida lägenheterna med sociala kontrakt till olika områden, förutom i centrum där 
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det finns en stor efterfrågan på lägenheter. 

 
I ägardirektivet för AB Bostaden anges att bolaget ska bidra till att skapa samarbetsformer 

med socialtjänsten inom Umeå kommun och Umeå Universitet inom ramen för 

affärsmässiga hyresavtal angående bostadsbehov för deras målgrupper. Det finns även med 

sociala utgångspunkter där AB Bostaden ska verka för integration och mångfald, med en 

ökad valfrihet och inflytande i boendet. Målet ska vara att skapa bostadsområden vars 

variation av bostäder motverkar segregation och kategorisering. 

 
Öppen Gemenskap 

Från och med en hösten 2017 finns en överenskommelse på två år, om ett Idéburet Offentligt 

Partnerskap med Öppen Gemenskap gällande akutboende för hemlösa. IFN beslutade 27/9 § 

186 att teckna en överenskommelse med Öppen gemenskap. Akutboendet ska bedrivas i 

form av Idéburet offentligt partnerskap och finansieras inom budgetram. 

Öppen Gemenskap möter i sin verksamhet ”Öppet Hus” dagligen personer som är hemlösa. 

Människor som går mellan olika boenden, utan att vara säkra på att det kommer att finnas en 

säng att sova i under natten. Många får betala ett oerhört högt pris för logi en natt. Som 

hemlös ökar risken att utsättas för våld och andra övergrepp. I landet i övrigt drivs de flesta 

boenden för hemlösa av idéburna aktörer, (exempelvis av Stadsmissionen, 

Räddningsmissionen och Frälsningsarmén) i samarbete med socialtjänsten. Kommunerna kan 

sköta boenden för hemlösa i egen regi, men av tradition och hävd har driften ofta 

överlämnats till just idéburna aktörer. De idéburna aktörer som bedriver verksamhet för 

speciellt utsatta och hemlösa finansierar detta delvis genom bidrag från kommunerna, samt 

genom gåvobidrag från allmänheten eller på senare år genom Idéburet Offentligt Partnerskap 

(IOP). 

Öppen Gemenskap har under ett flertal år bedrivit fältverksamheten Mobila Ture riktat till 

personer som är hemlösa. Behoven av tillfälliga boendelösningar ökar dock, samtidigt som det 

tar längre tid för de som befinner sig i tillfälliga boenden att få ett mer stadigvarande boende. 

Överenskommelsen är framtagen i samverkan mellan Öppen Gemenskap och Umeå kommun. 

 

Syftet med överenskommelsen mellan parterna är att erbjuda akut nattlogi för särskilt utsatta 

personer som saknar boende. Genom samverkan mellan en ideell organisation och Umeå 

kommun finns förhoppning om att skapa ett mervärde för de allra mest utsatta i kommunen. 

Öppen Gemenskap har möjlighet att inom ramen för sin övriga verksamhet erbjuda stöd även 

under dagtid till personer som är hemlösa. Genom ett nära samarbete mellan Öppen 

Gemenskap och Umeå kommun förväntas förutsättningarna öka för att personerna som 

saknar bostad ska kunna komma vidare till ett mer stadigvarande boende. Umeå kommun 
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bidrar ekonomiskt med 1 300 000 kr per år. Öppen Gemenskap står för egna kostnader för 

övergripande arbetsledning, viss lokalanpassning, personal- och ekonomiadministration, 

tillståndsfrågor i fastigheten samt tillgång till Öppen Gemenskaps övriga öppna sociala 

verksamhet. 

 

Umeå kommun har även ett samarbete angående en kvinnojour för missbrukande  kvinnor 

samt tillhandahållandet av jourlägenheter. 

 
Kvinno- och tjejjouren i Umeå 

Umeå kommun samarbetar och har avtal med den ideella föreningen Kvinno- och tjejjouren i 

Umeå angående bl.a. kvinno- och tjejjour samt tillhandahållandet av akutlägenheter. 

 
KRIS i Umeå 

Umeå kommun samarbetar och har avtal med den ideella föreningen Kriminellas revansch i 

samhället i Umeå angående tillhandahållandet av ett kollektivboende. 

 
Externa utförare 

Umeå kommun samarbetar med olika externa utförare och har bland annat upphandlat 

driften av omsorgsboendet Sörgården som riktar sig till vuxna missbrukare. 

 

Övriga planer och riktlinjer 

Det finns ett antal planer och riktlinjer i Umeå kommun som påverkar arbetet med att 

motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. 

- Umeå kommuns bostadsförsörjningsprogram 2017-2024 - med utblick mot 2034 
- Lokalförsörjningsplan för individ- och familjenämnden 2016-2025 

- Ägardirektiv för AB Bostaden 2015-2018 

- Uppdragsplan 2017-2020 Kommunstyrelsen 
 
 

Utgångsläge 

Umeå kommun har interna rutiner för hur organisationen ska hantera ärenden som rör 

boendefrågor inom socialtjänsten. Det finns också en god samverkan internt inom 

socialtjänsten men samverkan inom hela den kommunala förvaltningen kan förbättras. Det 

finns ett samlat lokalbehov för Umeå kommuns verksamheter och här är det viktigt att 

samordningen fungerar bra och att arbetet bedrivs med helhetssyn på Umeå Kommuns totala 

lokalbehov. Det finns en lokalförsörjningsgrupp där samtliga verksamheter är representerade. 

Gruppen har fokus på övergripande lokalplanering såväl kortsiktig som långsiktig. Fastighet är 

sammankallande för gruppen. 
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Umeå kommun har ett antal akutlösningar, såsom korttidsboende och jourlägenheter, i egen 

regi och genom olika sammarbetsparter. Kommunen köper också akuta boendelösningar 

externt, såsom platser på vandrarhem och camping, då tillgången på bostäder inte räcker för 

att täcka behovet. Det finns ett behov av att utveckla dialogen kring socialtjänstens behov så 

att dessa är kända i hela den kommunala förvaltningen. Att det även planeras för behoven 

vid översiktsplanering och när t.ex. marktilldelning för nya bostäder görs. Det finns en risk 

att det blir längre och dyrare institutionsplaceringar då boende saknas eller att personen inte 

klarar av det boende som kommunen kan erbjuda, därför behöver Umeå kommun utveckla 

fler boendeformer. 

 
Umeå kommun samverkar med hyres- och kvartersvärdar när störningar och problem 

uppstår, men kommunen behöver bli bättre på att få med de privata hyresvärdarna och 

bostadsbolagen i arbetet. Umeå kommun har också ett bra samarbete med de ideella 

organisationerna som arbetar med hemlöshet och utsatta människor och deltar i 

regelbundna träffar kring detta. 

 
Umeå kommun har ett öppet förhållningssätt och ett gott samarbetsklimatet i många frågor. 

Kommunen måste dock själva ta ansvar för en intern prioritering av sociala kontrakt som 

tillhandahålls av såväl AB Bostaden som privata hyresvärdar och fastighetsägare. Det 

kommunala bostadsbolaget har ett nära samarbete med socialtjänsten angående det 

vräkningsförebyggande arbetet, men detta fungerar sämre för de privata fastighetsägarna. 

 
Individ- och familjenämnden har under de senaste åren utökat sin interna samverkan på 

området. Frågor som samverkas är aktuellt läge med kö till sociala kontrakt, antal lägenheter 

till förfogande, antal avhysningar från sociala kontrakt mm. Samverkan sker för att 

säkerställa att de lägenheter nämnden har till sitt förfogande kommer berörda målgrupper 

tillgodo. Utöver detta sker också en regelbunden samverkan med bl.a. Fastighet för att 

säkerställa rutiner och utveckla samarbetet.  

 
Förbättringsområden 

Umeå kommun arbetar på olika sätt med att motverka och förebygga hemlöshet och 

utestängning från bostadsmarknaden genom etablerade boendelösningar och stöd i intern 

regi eller i samarbete med olika externa parter. Ett antal aktiviteter har också genomförts 

eller påbörjats på området. 

 
Umeå kommun behöver bli bättre på att stärka den interna samverkan och samordningen 

kring boendefrågor. Detta gäller såväl socialtjänsten som andra delar i förvaltningen. 
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Kommunen behöver utveckla tydligare rutiner i verksamheten när externa parter och 

fastighetsägare hör av sig och marknadsföra rutinerna på ett bättre sätt för att öka intresset 

med att ta ett större socialt ansvar. Boendefrågorna inom kommunen bör samlas i en 

gemensam arbetsgrupp inom fastighetsavdelningen, för att lyfta en kommunövergripande 

fråga. 

 
Umeå kommun behöver bli bättre på att samlat följa upp gruppen hemlösa mer regelbundet 

än vid de nationella hemlöshetskartläggningar som görs med ett antal års mellanrum, denna 

uppföljning bör vara könsuppdelad. Idag är det svårt att säga hur många personer som är 

eller riskerar att bli akut hemlösa i kommunen. 

 
Umeå kommunen behöver bli bättre på att samverka med framför allt de privata 

hyresvärdarna. Därför behövs såväl den egna organisationen som kontaktvägar och 

kontaktarenor ses över. Umeå kommun måste även bli bättre på att informera om vad 

sociala kontrakt innebär för de privata hyresvärdarna och vad kommunen erbjuder för stöd 

för att få tillgång till fler lägenheter. Kontaktvägarna för fastighetsägare och hyresvärdar bör 

utvecklas för att förebygga problem och vräkningar i det ordinarie bostadsbeståndet. 

 
Av de lägenheter som AB Bostaden avsätter till kommunen enligt befintligt avtal tilldelas en 

allt större del till våldsutsatta kvinnor. Denna målgrupp ökar och så även deras behov av 

tillfälliga bostäder. I dagsläget ingår alla lägenheter i samma överenskommelse och 

målgruppen konkurrerar med samtliga målgrupper inom socialtjänsten om samma 

lägenheter. Det är viktigt att beakta målgruppens behov av tillfälliga bostäder så att inte 

någon våldsutsatt kvinna inte kan få tillgång till en tillfällig lägenhet i framtiden för att alla 

lägenheter som har tilldelats kommunen från AB Bostaden redan är fördelade. 

 

Ansvarsfördelning 

Umeå kommun förvaltning måste bli bättre på att samverka och samarbeta. Socialtjänsten 

har ett stort ansvar för målgruppen men har inte själva bestämmanderätt över alla de 

insatser som behövs för att motverka och förebygga hemlöshet. Det handlar om såväl 

bostadsförsörjning som utbildnings- och integrationsinsatser men rör även andra 

verksamheter i kommunen. Det innebär att alla kommunens verksamheter måste hjälpas åt 

för att kraftfullt kunna arbeta med frågor som rör hemlöshet. Socialtjänsten kan inte vara 

ansvarig för alla insatser och aktiviteter utan flera delar av såväl förvaltning som externa 

samarbetsparter måste också hjälpa till för att önskat resultat ska kunna uppnås. Det krävs 

en omfördelning av befintliga resurser när ansvarsområden förändras inom kommunens 

organization. 
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Styrande principer 

Nollvision mot hemlöshet och vräkningar av barn - Umeå kommun har en av 

kommunfullmäktige antagen nollvision mot hemlöshet och en nollvision mot vräkningar av 

barn. Detta innebär att kommunens förvaltning och bolag ska vidta åtgärder som motverkar 

och förebygger hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden samt vräkningar av 

barn. 

 
Stärka de förebyggande insatserna - För att nå nollvisionerna behövs förutom en god 

tillgång till bostäder också ett samlat fokus på förebyggande insatser och arbete. Om 

insatser kan sättas in i ett tidigt skede kan också avhysningar och vräkningar förhindras. På 

så sätt minskar utestängningen från den ordinarie bostadsmarknaden och samhällets 

kostnader som uppstår kring personer med otrygga bostadsförhållanden. 

 
Kvinnoperspektiv - Kvinnor som grupp har sämre ekonomiska förutsättningar än män, vilket 

begränsar möjligheterna på bostadsmarknaden och gör att kvinnor blir särskilt utsatta vid 

exempelvis vräkningar. Det är också oftast kvinnor som utsätts för våld av närstående och 

därför kan behöva stöd och skydd genom ett nytt boende omgående. Kommunen har ett 

särskilt ansvar att snabbt ordna ett tryggt boende i form av skyddat boende och akut- 

/jourlägenhet, men också att hjälpa till med ett mer långsiktigt boende. Kvinnor som är 

hemlösa löper också en högre risk att bli utsatta för våld och en särskilt utsatt grupp är 

hemlösa kvinnor med ett missbruk. 

 
Barnperspektiv – Barns och unga vuxnas liv påverkas stort vid vräkning, om någon av deras 

föräldrar eller vårdnadshavare vräks eller om de tvingas flytta på grund av våldsutsatthet av 

närstående. En vräkning eller flytt innebär också att barnen troligtvis behöver byta skola och 

tappar då också kontakten med kompisar och andra vuxna i deras närhet. Flickor och pojkar 

påverkas olika och insatser behöver därför anpassas utifrån detta. 

 

Aktiviteter 

Utgångspunkten för denna handlingsplan har varit tidigare beslutad handlingsplan samt 

dialog och diskussioner med interna och externa parter. Resultatet är ett antal aktiviteter 

som formulerats för att Umeå kommun ska bli ännu bättre på att arbeta med 

hemlöshetsfrågorna. En del av aktiviteterna är nya, en del har nyligen startats upp och vissa 

aktiviter har pågått sedan tidigare men behöver förtydligas. 
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Intern samverkan – Bostadsfrågorna berör flera verksamhetsområden som har svårigheter 

att tillgodose medborgarnas behov. Därför ska en intern samverkansgrupp tillsättas på 

tjänstemannanivå med representanter från kommunledningsstaben och berörda 

verksamheter som träffas regelbundet, med ansvar för att hålla ihop det gemensamma 

arbetet. Ansvarig: Kommunstyrelsen 

 

”En väg in” – Umeå kommun ska inrätta en bostadsenhet och skapa ”en väg in” i 

kommunens verksamhet för fastighetsägare och bostadsbolag, men även samla interna 

bostadfrågor och tilldelning av lägenheter inom kommunen. Detta bör gälla såväl 

kontaktvägar när externa parter erbjuder sociala kontrakt, som när störningar uppkommer i 

ordinarie bestånd och samla dessa frågor organisatoriskt samt vara avtalspart mot 

fastighetsbolag. Socialtjänsten arbetar med sociala insatser och stöd. Ansvaret för 

bostadfrågorna bör ligga där kunskapen om bostäder finns, men med ett nära samarbete 

med Socialtjänsten. De flesta större kommuner har bostadfrågorna organiserade på ett 

sådant sätt. Nedan visas ett exempel på ett processchema hämtat från Helsingborgs 

Kommun. Där individ- och familjenämnden och tekniska nämnden arbetar parallellt med 

bostadsfrågorna, men med olika ansvarsområden.  

 

 

 

Det handlar om att täcka behovet av bostäder för de som står utanför bostadsmarknaden. 

Där en liten del idag går via fastighet och en stor del via socialtjänsten. Fördelen med att 

samla bostadsfrågorna på ett ställe är att det ger en tydligare motpart ut mot 

fastighetsägare i kommunen och ger en samlad kompetens på ett ställe inom kommunen. 

Det saknas idag tydliga gränsdragningar och parallela organisationer intern inom 

Individ- och 
familjenämnden

Behov av bostad

Uppföljningsansvar

Klagomålshantering 
med stöd av fastighet

Avsutar uppföljingen 
efter x år

Tekniska 
nämnden

Förmedlar bostad 
efter matchning

Förvaltar kontrakt 
och boende

Samordningsansvar

Somordnar, 
förmedlar bostad och 

kontrakt
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kommunen. Ansvarig: Tekniska nämnden 

 

Samverkansavtal – Umeå kommun ska ta  fram ett tydligt koncept samt ett 

samverkansavtal för privata fastighetsägare, där det klargörs vilket stöd och vilken service 

som erbjuds till de som ställer upp med lägenheter till sociala kontrakt. Individ- och 

familjenämnden har tillsammans med representanter från Fastighetsägarföreningen Mitt 

Nord påbörjat ett samarbete som har ambitionen att utmynna i ett samverkansavtal. 

Ansvarig: Tekniska nämnden och Individ- och familjenämnden. 

 

Utveckla olika boendeformer – Umeå kommun ska utveckla fler boendeformer så att det 

finns en boendeform mellan akut- och jourlägenheter och sociala kontrakt. Flera av de 

jourlägenheter som individ- och familjenämnden har till sitt förfogande, har under senaste 

året i praktiken fungerat som ett träningsboende. Där får den enskilde möjligheten att under 

en period prova på att bo i ett integrerat boende med boendestöd. I dagsläget pågår ett 

arbete med att utöka antalet tillfälliga boendeplatser då behovet av dessa är stort.  

Kommunledning och Fastighet har ett ansvar att tillhandahålla socialtjänsten med 

bostäder för att utveckla olika boendeformer. Ansvarig: Individ- och familjenämnden, 

Tekniska nämnden och Kommunstyrelsen 

 
Årlig uppföljning – Eftersom nationella mätningar av hemlöshet genomförs med flera års 

mellanrum ska kommunen själva genomföra en årlig uppföljning av antalet hemlösa i 

kommunen, för att få en bättre uppfattning över antalet och om insatserna får önskad 

effekt. Ansvarig: Individ- och familjenämnden 

 
Markanvisningsavtal – Umeå kommun ska fortsätta med att ställa krav på tilldelning av 

lägenheter när markanvisningsavtal sluts med fastighetsägare när kommunal mark avyttras 

för bostadsprojekt. Kommunen kräver i markanvisningsavtal avseende hyresrättsproduktion 

en viss andel lägenheter för socialtjänstens behov. Antalet lägenheter som krävs samverkas 

med socialtjänsten för att inte få segregerade områden. I avtalet anges att det får vara 

lägenheter i aktuellt område eller i befintligt bestånd. Ansvarig: Kommunstyrelsen 

Uppföljning 

 
Detta dokument ska uppdateras och revideras senast två år efter beslut i 

kommunfullmäktige. Ansvaret för frågorna kring hemlöshet är kommungemensamt och 

aktiviteterna bör arbetas in i uppdragsplanerna för kommunstyrelsen och berörda nämnder. 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-09 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 20 

Diarienr: KS-2017/01046 

Vi agerar med ansvar – gemensamt 

förhållningssätt för anställda och förtroendevalda 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna regelverket Vi agerar med ansvar – gemensamt 

förhållningssätt för Umeå kommuns anställda och förtroendevalda och 

därmed reviderade regler för tjänsteresor, representation, förtjänstgåvor 

och bisysslor med tillägg i dokumentet Regler för representation sida 5 (se 

arbetsutskottets beslutsordning) 

 

att förtroendevalda ges information och utbildning om regelverket under 

våren 2018 och i anslutning till ny mandatperiod 

 

att ge stadsdirektören i uppdrag att genomföra information och 

utbildning till chefer och medarbetare 

 

att uppdra till kommunstyrelsen att besluta om kommande revideringar 

av regelverket. 

Ärendebeskrivning 

Med anledning av medias granskning av Samhällsbyggnad och IT-

funktionen gällande resor, inköp och personalfester beslutade 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-21 § 52: 

 

- att ge stadsdirektören i uppdrag att skapa en uppförandekod som så 

långt möjligt samlar de övergripande riktlinjerna. Till denna kopplas 

metodiken ” visselblåsare” som redan kommunfullmäktige beslutat om. 

 

Till grund för förslaget ligger kommunrevisionens yttrande och översiktlig 

genomgång av vissa styrdokument där behovet att förtydliga vissa 

styrdokument som regler för tjänste- och studieresor lyfts fram. Även 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-09 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

rekommendationer i kommunrevisionens granskningsrapport om 

korruptionsförebyggande arbete har tagits med. 

 

Förvaltningen har tagit del av olika uppförandekoder i privata och 

idéburna organisationer. I näringslivet har de flesta stora företag en ” 

Code of conduct” som visar på förhållningssätt till såväl omvärld, miljö, 

affärer som säkerhet och medarbetare. Det finns exempel på andra 

organisationer som har en uppförandekod som omfattar alla som har ett 

uppdrag för organisationen oavsett man är förtroendevald, delegat, 

anställd eller frivillig. Inom kommun och landsting förekommer inte 

begreppet uppförandekod dock finns motsvarande innehåll i värdegrund, 

riktlinjer och regler. Förvaltningen har valt att kalla uppförandekoden – Vi 

agerar med ansvar- och se det som ett gemensamt förhållningssätt som 

ska omfatta både anställda och förtroendevalda.   

 

Vi agerar med ansvar utgår från kommunens vision och värdegrund, 

policy för medarbetarskap och ledarskap där uppdraget från 

medborgarna och ansvar för demokrati och delaktighet är viktiga 

hörnstenar. Reglerna för tjänsteresor, representation, bisyssla, 

förtjänstgåva, mutor och jäv har reviderats. Fullmäktiges beslut om 

visselblåsarfunktion har integrerats. 

 

Efter beslut i kommunfullmäktige kommer den övergripande texten Vi 

agerar med ansvar publiceras och spridas till förtroendevalda och 

anställda och fortsättningsvis tas med vid introduktion av nya 

förtroendevalda och nya medarbetare. Chefer kommer få särskild 

utbildning i regelverket. 

Beslutsunderlag 

Vi agerar med ansvar 

Riktlinjer för tjänsteresor 

Regler för representation rev. 2018-01-09. 

Regler för bisyssla 

Regler för förtjänstgåva och kommunala uppvaktningar 

Beredningsansvariga 

Birgitta Forsberg, personaldirektör i samråd med enheten för förhandling 
och arbetsrätt samt ekonomifunktionen och kommunjuristerna. 
  



Sida 3 av 3 

Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-09 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

Arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag med följande 
tillägg i dokumentet Regler för representation sid 5: Detta betyder att 
alkohol och droger inte får förtäras eller förekomma inom kommunens 
verksamhetslokaler om inte särskilt serveringstillstånd medgivits. 
 
Propositionsordning som godkänns 

Arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsen med Lindbergs tillägg i 
dokumentet Regler för representation sid 5. 
 
Beslutet skickas till: 
Personal och alla nämnder 
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Inledning 

Vårt uppdrag bygger på förtroende från medborgarna och utgår från de lagar och regler som 

gäller för kommunens verksamheter. 

Syftet med Vi agerar med ansvar är att ge alla medarbetare och förtroendevalda vägledning 

till ett korrekt förhållningssätt och ansvarsfullt agerande. Vårt arbete ska präglas av gott 

omdöme och god etik. 

Umeå kommuns resurser kommer i huvudsak från skatteintäkter. Det är ett förtroende som 

medborgarna ger och som förpliktigar till respekt och ansvarstagande. Vi ska värna om alla 

våra resurser – personella, ekonomiska och materiella och använda våra resurser till det de 

är avsedda för och på ett effektivt sätt. 

Alla medarbetare, chefer och förtroendevalda är skyldiga att följa Vi agerar med ansvar. 

Även praktikanter och studenter. Vi ska hela tiden hjälpas åt förbättra verksamheten och det 

innebär också att påtala felaktigt agerande. Handlingar som bryter mot vårt gemensamma 

förhållningssätt skadar Umeå kommuns förtroende och anseende och kan leda till åtgärder 

både mot kommunen och enskilda anställda. 

Vi agerar med ansvar består av tio områden: 

Vision och värdegrund  Tjänsteresor 

Demokrati och delaktighet  Representation 

Arbetsmiljö och säkerhet  Bisyssla 

Medarbetarskap  Mutor och jäv 

Ledarskap  Visselblåsarfunktion 

 

Allt kan inte skrivas i ett regelverk om förhållningssätt. Om du som är anställd känner dig 

osäker på hur du ska agera i en viss situation; diskutera saken i första hand med dina 

kollegor och din chef. Du kan även vända dig till personalfunktionen eller kommunjuristerna. 

Som förtroendevald kan du ta upp frågeställningar med nämndsordföranden eller 

fullmäktiges presidium. 

 

Hans Lindberg   Jonas Jonsson 

kommunstyrelsens ordförande  stadsdirektör 
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Vision, verksamhetsidé och värdegrund 

Vårt arbete utgår från en kommungemensam plattform som består av vision, 

verksamhetsidé och värdegrund. Vi ska ha en gemensam syn på vårt uppdrag, oavsett i 

vilken verksamhet vi arbetar. 

Vision 

Umeås tillväxt ska klaras med social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet med 

visionen om 200 000 medborgare år 2050. 

Alla ska uppleva att de vinner på att bo och verka i Umeå. Dynamisk tillväxt, attraktiv 

kompetens och attraktiv livsmiljö är tre framgångsfaktorer som hjälper oss att nå visionen. 

Verksamhetsidé 

Vår gemensamma verksamhetsidé: 

”Med gemensamma krafter skapar vi ett gott liv i Umeå. Vi bidrar till välfärd för alla och ger 

goda förutsättningar för företagande, fritid och kultur.” 

Värdegrund 

Umeå kommun har en gemensam värdegrund som består av fyra värdeord: 

Medborgarfokus Vi skapar värde för dem vi är till för. 

Öppenhet Vi är tillgängliga, tydliga och lyssnar med omtanke. 

Tillit Vi har förtroende för varandra och vår förmåga att möta utmaningar. 

Ständiga förbättringar Vi utvecklas positivt genom ständiga förbättringar och förnyelse. 

Minnesordet är MÖTS, som bildas av första bokstaven i varje ord. Minnesordet påminner oss 

också om att det är i mötet med andra som vår värdegrund ska komma till uttryck. 

Visionen utvecklas i kommunfullmäktiges strategiska plan. Kommunfullmäktige beslutar 

varje år om övergripande mål för kommande budgetår. De övergripande målen och 

nämndernas uppdragsplaner är styrande för verksamhetsplaneringen och prioriteringar i 

vardagen. 

Läs mer: 

Budget och verksamhetsdirektiv 

MÖTS: digital övningsyta på intranätet 
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Demokrati och delaktighet 

Grunden till demokrati är delaktighet och för att uppnå delaktighet krävs att alla har 

möjlighet till information. En viktig del i vår demokrati är därför offentlighetsprincipen som 

gör att alla har möjlighet att ta del av det som händer i det offentliga Sverige. Det sker 

genom att kunna ta del av allmänna handlingar eller att lämna uppgifter till medier. 

Offentligheten i det svenska samhället innebär också att man har möjlighet att närvara vid 

rättegångar, fullmäktige- och riksdagssammanträden. Information ger möjlighet till kunskap, 

dialog och debatt och är menad att leda till ett öppet samhälle. Eller som vår grundlag 

uttrycker det ”Till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning skall varje 

svensk medborgare ha rätt att taga del av allmänna handlingar.” 

För att värna demokratin och ge allmänheten möjlighet att vara delaktiga måste vi som 

anställda och förtroendevalda känna till och respektera regelverket. Alla vi som 

representerar Umeå kommun har en skyldighet att vara tillmötesgående och hålla en hög 

servicenivå gentemot allmänhet och medier. Det innebär till exempel att besvara post, mejl 

och telefonsamtal utan dröjsmål och att diarieföra inkomna handlingar. 

För att skydda enskilda medborgares integritet kan viss information vara sekretessbelagd. Du 

får inte lämna ut sekretessbelagda uppgifter eller handlingar till obehöriga, vare sig under 

den tid du arbetar inom Umeå kommun eller därefter. Med obehöriga menas även anhöriga 

och nära bekanta. Sekretessen gäller själva röjandet av uppgiften oavsett om det sker genom 

muntliga uppgifter (tystnadsplikt) eller lämnande av ett dokument. Även uppgifter om 

enskilda anställda kan vara sekretessbelagda (så kallad personalsekretess). 

Läs mer: 

Om sekretess och tystnadsplikt 

Regler för e-post i Umeå kommun 

Arbetsmiljö och säkerhet 

En bra, trivsam och säker arbetsmiljö gynnar både anställda, förtroendevalda, brukare, 

elever och besökare. Vi är alla varandras arbetsmiljö och har ett gemensamt ansvar. 

Förtroendevalda har ett ansvar för att relationen mellan politiken och förvaltningen blir 

respektfull. Chefer har ansvar utifrån arbetsmiljölagen och mottagen delegation. Som 

anställd har du en uppgift att bidra till en god arbetsmiljö och att följa föreskrifter och 

instruktioner. 
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Vår arbetsmiljö ska präglas av ett säkerhetsmedvetande som bygger på kunskap och 

ständiga förbättringar. Arbetsmiljöavvikelser ska rapporteras och följas upp. Avvikelser i 

form av olyckor, tillbud och händelser ska ses som en möjlighet till förbättringar. 

Läs mer: 

Policy för hälsa, arbetsmiljö och rehabilitering 

Medarbetarskap 

Gemensamt för oss som jobbar i Umeå kommun är att vi arbetar för att Umeå ska vara en 

bra stad att leva och verka i. Vi finns till för medborgarnas bästa. Umeå kommun vill att 

medarbetare ska vara engagerade och ta ansvar för sitt uppdrag. Din kompetens ska tas 

tillvara och du ska ha möjlighet att utvecklas. 

Umeå kommun vill att ledare sätter tydliga mål och skapar möjligheter för dig som är 

medarbetare för att du ska kunna göra ett bra jobb, utvecklas och ha inflytande över ditt 

arbete. Du ska få stöd och uppskattning för din arbetsinsats. Dina idéer och förslag till 

förbättringar är välkomna. Du behövs, du gör skillnad. 

Genom att satsa på ett utvecklat medarbetarskap kan Umeå kommun nå målen och 

visionen, vara en attraktiv arbetsgivare och klara kompetensförsörjningen. Umeå kommun 

satsar på ett utvecklat medarbetarskap för att du ska kunna göra ett bra jobb, få möjlighet 

till utveckling och känna dig stolt över att arbeta i Umeå kommun. 

Medarbetarskapets två delar 

Resultat 

Vi har fokus på dem som vi är till för: medborgare, brukare, elever och kunder. 

Det innebär att du 

 tar ansvar för vårt arbete och det gemensamma uppdraget 

 arbetar mot uppsatta mål och visar respekt för fattade beslut 

 bidrar till utveckling av verksamheten 

 sätter medborgarnyttan i fokus 

 känner till rättigheter och skyldigheter enligt anställningsavtalet 

 tar ansvar för den gemensamma arbetsmiljön. 
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Relation 

Vi bygger vårt medarbetarskap på goda relationer. 

Det innebär att du 

 visar förståelse för medborgares, brukares, elevers och kunders behov 

 kommunicerar rakt och ärligt 

 visar respekt för andra och andras arbete 

 stöttar och uppmuntrar varandra till goda resultat 

 visar engagemang 

 har tillit till egna och andras förmågor. 

 

Läs mer: 

Medarbetarpolicy 

Din lön 

Ledarskap 

Som chef i Umeå kommun är du arbetsgivarens företrädare och har ett samlat ansvar för 

verksamhetens utveckling och kvalitet, en god hushållning med organisationens resurser och 

för medarbetarna och deras arbetsmiljö. 

Ett gott ledarskap är en förutsättning för en verksamhet med hög kvalitet. Ledarskapet ska 

skapa förutsättningar för goda resultat och en arbetsmiljö som uppmuntrar medarbetare till 

samverkan, kreativitet och medskapande. 

Ditt ledarskap handlar om att se varje enskild medarbetare och dennes prestation och det 

gemensamma resultatet i arbetslaget. Du uppmuntrar till samarbete över 

verksamhetsgränser och mellan olika yrkesroller för att nå bästa möjliga service till brukare 

och medborgare och goda resultat för kommunen som helhet. 

Chefsuppdragets två delar 

Effektivt chefskap med fokus på resultat 

Det innebär att du 

 förstår och respekterar den demokratiska process som styr kommunal verksamhet 

 företräder Umeå kommun och din verksamhet på ett förtroendeskapande och positivt 

sätt 

 sätter medborgarnyttan i fokus och leder arbetet mot goda resultat och måluppfyllelse 

 tar ansvar för god ekonomisk hushållning och en budget i balans 
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 fullgör ditt arbetsgivaransvar och tar ansvar för det systematiska arbetsmiljöarbetet 

 skapar goda strukturer för planering, uppföljning, möten och dialog. 

Närvarande ledarskap med fokus på relation 

Det innebär att du 

 säkerställer att alla medarbetare känner till verksamhetens mål och har en fortlöpande 

dialog om uppdrag och prioriteringar 

 engagerar och motiverar med värdegrund, visioner och mål 

 står för gemensamma värderingar och är en förebild 

 är lyhörd och visar mod i handlingar och beslut 

 skapar utrymme för medarbetarnas kompetens och handlingskraft i det dagliga arbetet 

 uppmärksammar och synliggör både den enskilde medarbetaren och arbetslaget/teamet. 

 

Läs mer: 

Ledarpolicy 

Tjänsteresor 

När vi behöver resa i tjänsten ska detta ske på ett miljöanpassat, tidseffektivt, ekonomiskt 

och trafiksäkert sätt. Det innebär att resefria alternativ alltid ska övervägas. I dag finns det 

modern teknik som möjliggör deltagande i konferenser och seminarier på distans. Inte minst 

vårt behov av lärande av andra kan ske via till exempel videokonferens. Bedömer vi att en 

resa är nödvändig finns tydliga direktiv. 

Läs mer: 

Riktlinjer för tjänsteresor 

Representation 

Med representation menas i grunden ett gott värdskap. Det handlar om både externa 

kontakter med andra kommuner eller näringslivet och om kontakter inåt i vår egen 

organisation. Utgångspunkten i all representation är att värdet ska vara tydligt för 

kommunens verksamhet och medborgare. Representationen ska kännetecknas av 

återhållsamhet och gott omdöme. Kostnader ska vara rimliga och försvarbara. Generell rätt 

att representera för Umeå kommun har, kommunfullmäktiges presidium, kommunalråden, 

nämndsordföranden samt stadsdirektör och övriga direktörer. I princip är all representation i 

kommunen alkoholfri. 
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Vid studieresor ska program finnas som tydliggör syfte och nytta för kommunen. 

Programmet ska omfatta minst sex timmars arbete per dag och inslag av nöje/rekreation ska 

vara begränsat. Inga kostnader för alkohol får ingå när Umeå kommun arrangerar. 

Läs mer: 

Regler för representation 

Bisyssla 

Med bisyssla menas att en medarbetare utövar annat arbete eller uppdrag vid sidan av sin 

anställning i kommunen. Det kan vara utvecklande och till gagn för vår verksamhet men får 

inte påverka arbetet i kommunen genom att vara arbetshindrande eller konkurrera med vår 

verksamhet. Bisysslan får inte heller upplevas att den skadar förtroendet för kommunens 

verksamhet och dess medarbetare. 

Alla medarbetare ska anmäla om de har en bisyssla till sin chef. Chefen ska bedöma om 

bisysslan kan kombineras med anställningen. Förtroendeuppdrag inom politiska eller fackliga 

organisationer är inte att se som bisyssla. 

Läs mer: 

Regler för bisysslor 

Mutor och jäv 

Vi som är verksamma i Umeå kommun har ett särskilt ansvar mot medborgarna att bekämpa 

mutor och andra former av korruption samt att i övrigt upprätthålla kraven på saklighet och 

opartiskhet. 

Vi handlägger ärenden och sköter uppgifter som ofta har stor betydelse för enskilda 

människor eller företag. En grundförutsättning är att vi agerar på ett sådant sätt att 

förtroendet för Umeå kommuns opartiskhet aldrig rubbas. 

I Umeå kommun har vi nolltolerans mot mutor och korruption. Vi varken ger eller tar emot 

otillbörliga förmåner som gåvor, kontanter, nöjesresor eller andra tjänster. En anställd eller 

förtroendevald ska inte ens kunna misstänkas för att låta sig påverkas av ovidkommande 

önskemål eller hänsyn i sitt arbete. 

Det finns enhetliga regler för interna gåvor när vi uppmärksammar anställda och 

förtroendevalda som fyller 50 och 60 år, har 25 års tjänst eller vid pensionsavgång. 



10 (10) 

Reglerna om jäv talar om när en anställd eller förtroendevald ska anses ha ett sådant 

intresse i ett ärende att hens opartiskhet kan ifrågasättas. Jävsreglerna gäller vid all 

ärendehantering och riktar sig till den som på något sätt kan påverka ärendets utgång. 

Läs mer: 

Sveriges Kommuner och Landsting – om mutor och jäv 

Regler för förtjänstgåva och kommunala uppvaktningar 

Visselblåsarfunktion 

Om du som är anställd i kommunen upptäcker eller misstänker oegentligheter på din 

arbetsplats ska du i första hand vända dig till din chef eller någon ansvarig ”högre upp” i 

organisationen. Som förtroendevald kan du ta upp frågor med kommunfullmäktiges eller 

nämndens presidium. 

Om det inte känns bekvämt eller befaras att anmälan inte kommer tas om hand på ett 

korrekt sätt finns en visselblåsarfunktion som ett komplement och en ytterligare möjlighet. 

Visselblåsarfunktionen är inte avsedd för rent arbetsrelaterade frågor som synpunkter på 

ledarskap eller vantrivsel på arbetsplatsen utan för allvarliga oegentligheter. 

Tipsen ska gälla personer i ledande ställning eller i nyckelpositioner. Den som vänder sig till 

visselblåsarfunktionen kan välja att vara anonym. Tips kommer att tas emot och bedömas av 

en speciellt tillsatt grupp som leds av kommunjuristerna. 

Läs mer: 

Rutiner för Umeå kommuns visselblåsarfunktion 
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Definition - bisyssla 

Med bisyssla menas normalt att en medarbetare vid sidan av sin ordinarie anställning utövar 
annan verksamhet av förvärvskaraktär, t ex innehar en annan anställning eller utövar ett 
uppdrag av något slag. Begreppet bisyssla omfattar alla sysslor vid sidan av den anställning 
som får anses vara en medarbetares huvudsakliga anställning. Även extraarbete för 
huvudarbetsgivaren kan betraktas som bisyssla, liksom styrelseuppdrag och tillfällig eller 
kortvarig verksamhet på fritid. För att betraktas som bisyssla förutsätts inte någon viss 
omfattning eller att det ska vara fråga om förvärvsverksamhet. Sådana aspekter kan få 
betydelse när det gäller att bedöma om bisysslan bör förbjudas.  

Allmänt 

Fackliga samt politiska uppdrag är inte att se som bisyssla i något avseende.  Bisysslor av 
olika slag kan mycket väl förenas med anställning och gagna både arbetsgivare och 
medarbetare.  Dessa kan vara berikande och utvecklande för medarbetaren och därmed 
ligga i arbetsgivarens intresse av kompetensutveckling hos sina medarbetare. Uppdrag kan 
även vara bevis för en persons kompetens och duglighet, när en medarbetare anlitas externt 
av andra tex kommuner, universitet eller konferensarrangörer. Vid sådana tillfällen görs 
detta oftast genom att kommunen säljer tjänster. Möjlighet till sådana uppdrag kan 
underlätta för kommunen att behålla nyckelkompetenser. Arbete som medarbetare utför åt 
kommunen ska ske i anställningen, även om arbetet utförs åt annan verksamhet inom 
kommunen. 
 
Allmänna intressen kan i vissa fall tala för att en medarbetare åtar sig bisyssla. Det kan vara 
ett allmänt intresse att kommunanställda med särskild utbildning och kompetens som inte 
efterfrågas inom kommunens normala verksamhet förmedlar sina kunskaper till andra. 
Med hänsyn till förbud mot förtroendeskadliga (se nedan) bisysslor får sådan verksamhet 
inte ske i vilka former som helst. Här måste alltid en bedömning om bisysslan kan minska 
allmänhetens förtroende för ordinarie kommunal verksamhet vägas in. 
Likaså skall den kommunala verksamhetens behov och intresse komma i första hand vid 
bedömning om ledighet för utförande av annat arbete.  

Lag- och kollektivavtalade regler om bisysslor 

Allmänna bestämmelser 

Bisysslor regleras i Allmänna bestämmelser § 8 enligt följande 
 
- arbetstagare som har en bisyssla ska anmäla denna och lämna de uppgifter som 
arbetsgivaren anses behövs för bedömning av bisysslan. Arbetsgivaren ska medvetandegöra 
arbetstagaren om skyldigheten att anmäla bisysslan och lämna uppgifter.  
 
Arbetsgivaren kan förbjuda bisysslan om arbetsgivaren finner att den kan 

a) inverka hindrande för arbetsuppgifterna 
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b) innebära verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens   
 

Arbetshindrande bisyssla 

Arbetshindrande bisyssla är arbete eller uppdrag som väsentligt påverkar 
huvudanställningen. Exempelvis kan extraarbeten inom serviceyrken som taxi eller 
restaurang av arbetsgivaren bedömas som olämpligt. I bedömningen ligger då att den 
anställde inte hinner få tillräcklig dygns- och veckovila för det ordinarie arbetet, vilket leder 
till att ordinarie arbete inte kan fullgöras utifrån prestationskrav. 

Konkurrensbisysslor 

Konkurrerande bisyssla kan uppstå för anställd som bedriver affärs- eller 
uppdragsverksamhet utöver sin anställning, dvs. där en medarbetare på fritiden konkurrerar 
ekonomiskt med sin arbetsgivare. 
 

Lagen om offentlig anställning 

Förtroendeskadliga bisysslor 

I lagen om offentlig anställning § 7 regleras förtroendeskadliga bisysslor. Förbud syftar 
främst till sådana fall då en jävssituation kan tänkas uppkomma. Här menas när en 
kommunal medarbetare har uppdrag eller arbete utanför sin huvudanställning som kan 
rubba förtroendet för dennes eller arbetsgivarens opartiskhet. I uttrycket opartiskhet ligger 
bland annat ett krav på att medarbetaren inte får, i sin privata verksamhet, dra fördel av sin 
kommunala anställning. 
För att en bisyssla ska vara otillåten är det inte nödvändigt att allmänhetens förtroende 
verkligen har rubbats eller ens att något inträffat som kan sätta allmänhetens tillit på spel. 
Det är tillräckligt att förtroendet kan rubbas på grund av bisysslans blotta existens. 
 
De kommunala verksamheter som har att särskilt beakta förtroendeskadliga bisysslor är de 
med myndighetsutövning. 
 
En arbetsgivare skall besluta att en arbetstagare som har eller avser att åta sig en bisyssla 
som inte är förenlig med 7 § skall upphöra med eller inte åta sig bisysslan. Beslutet skall vara 
skriftligt och innehålla en motivering. 
 

Information om bisysslor och medarbetarens anmälningsskyldighet 

Anställda ska enligt AB § 8 anmäla bisyssla. Det är därför angeläget att de anställda i Umeå 
kommun är väl informerade i de regler som gäller för bisysslor, om de syften som ligger 
bakom, vilka risker som kan finnas samt vem som äger att besluta om bisyssla är tillåten. 
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För att undvika att otillåtna bisysslor förekommer ska beslutad rutin följas.  

Handläggningsordning – förbud av bisyssla 

Beslutanderätten om förbud mot bisysslor ligger på kommunstyrelsens personalutskott. 
Delegation av beslutanderätten lämnas till direktör som har möjlighet att vidaredelegera.  
För de chefer som får delegation innebär det att de har att bedöma om bisysslan faller inom 
avtalets och Lagen om offentligt arbetes ramar för otillåten bisyssla. Att tillåta eller förbjuda 
direktörers bisysslor åligger stadsdirektören. 
 
Förbjuda bisyssla 

 Vid eventuellt beslut om förbud ska arbetsgivaren utreda sakförhållanden och 
motivera sitt ställningstagande. Arbetstagaren är skyldig att lämna de uppgifter som 
arbetsgivaren behöver för att göra sin bedömning. 

 Personalchef finns tillgänglig för frågor kring reglerna och rutinerna om bisysslor.  

 Grundlagsfästa rättigheter får inte kränkas 
 

Sammanfattning 

Om arbetsgivaren bedömer att bisyssla kan vara arbetshindrande, konkurrera med den egna 
verksamheten eller förtroendeskadlig har arbetsgivaren rätt att förbjuda sådan bisyssla. 
Denna fria prövningsrätt är inskränkt endast så att den inte får utnyttjas på ett godtyckligt 
eller otillbörligt sätt. Bestämmelserna medger inte generella förbud utan förbuden måste 
vara knutna till individen. 
Reglerna om bisyssla tar alltså uteslutande sikte på den anställde själv. 
 
 
 
Bilaga Rutin för handläggning bisyssla  
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Inledning 

Umeå kommun vill uppmärksamma medarbetare som varit och är fleråriga i sin anställning hos 
kommunen genom utdelning av s.k. förtjänst- respektive minnesgåva. Detta sker efter 25 års 
anställning samt vid pensionsavgång. 
 
Vid beräkning av tid för förtjänstgåva medräknas all anställningstid (inkl. anställning med timlön samt 
tidsbegränsade anställningar). Som anställningstid räknas även arbete som fullgjorts i annan 
verksamhet som kommunen övertagit huvudmannaskapet för. Deltidsanställning vid kommunens 
räddningstjänst kvalificerar till tid för förtjänstgåva.  
 
För kommunanställd som samtidigt fullgör uppdrag vid/inom kommunens räddningstjänst och/eller 
som förtroendevald, tillgodoräknas enbart tid i huvudanställningen. 
 

Prisbasbeloppet ligger som grund för värdet av förtjänst- respektive minnesgåva.  

Förtjänstgåva för 25 tjänst-/förtroendemannaår  

Anställd eller förtroendevald som uppnår 25 års tjänst eller uppdrag, uppvaktas med en 
förtjänstgåva, till ett värde av 15 % av gällande prisbasbelopp. Alternativen är 

- Presentkort konst  
- Presentkort resa  
- Presentkort klocka/smycke 

Arrangemang för anställda och förtroendevalda som erhåller förtjänstgåva  

Vid tidpunkt i slutet av respektive kalenderår inbjuds anställda och förtroendevalda som under året 
uppnår 25 års anställning/uppdrag till gemensamt arrangemang, i första hand lunch. I samband med 
denna överlämnas förtjänstgåvan av kommunfullmäktiges och/eller personalutskottets ordförande.  
 
Ansvarig för arrangemangets genomförande är personalfunktionen. 

Minnesgåva vid avgång med pension 

Anställd som avgår från sin anställning med anledning av ålderspension (61 – 67 år) eller varaktig 
sjukersättning, avtackas med minnesgåva till ett värde av 5 % av gällande prisbasbelopp samt en 
blombukett. Valbara alternativ är 

- Presentkort konst 
- Presentkort resa 
- Presentkort klocka/smycke 

 
Ansvarig för avtackning är berörd chef. Medarbetaren erhåller en rekvisition på valfri butik för inköp 
av konst eller klocka/smycke. Resan tas ut via kommunens upphandlade resebyrå via rekvisition. 

Tillsvidareanställd som på egen begäran före pensionsavgång lämnar sin anställning avtackas med 
blommor på lämpligt sätt av berörd verksamhet. 
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Minnesgåva till förtroendevald 

Förtroendevald som lämnar ordinarie uppdrag erhåller minnesgåva om uppdraget varat i minst 8 år. 
Gåvans värde beräknas och hanteras på samma sätt som för anställda.  
Ansvarig för avtackning är berörd nämndsordförande. 

Födelsedagar 

Arbetstagare som fyller 50 och 60 år uppvaktas med blommor. Uppvaktningen ombesörjs av berörd 
chef.  
Förtroendevald som fyller 50 och 60 år uppvaktas med blommor. Uppvaktningen ombesörjs av 
ordförande alt vice ordförande för berörd nämnd. 
Om jubilaren är både arbetstagare och förtroendevald ska endast en uppvaktning ske och då där den 
längsta arbets- och/eller förtroendemannatiden har uppnåtts. 
Om arbetstagare och/eller förtroendevald undanber sig uppvaktning ska detta respekteras. 

Hedersbevisning vid dödsfall 

Anställd eller förtroendevald som avlider, hedras med blommor vid begravningen genom respektive 
chef/ordförandes försorg. 

Gemensamma bestämmelser 

Kommunens personalfunktion fastställer nivå för förtjänstgåvobelopp (25 år) samt minnesgåva för 
respektive år.  
 
Kostnader för förtjänst- och minnesgåvor, uppvaktningar vid 50 och 60 år samt hedersbevisning vid 
dödsfall gällande anställda belastar respektive verksamhetsområdes konto.  
 
Kostnader vad gäller förtroendevalda enligt ovan, belastar kommunfullmäktige. 
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Inledning 

Medborgarna ska ha förtroende för alla som verkar inom Umeå kommun och att arbetet utförs med 
gott omdöme och att gällande lagar och regler följs. Det är viktigt att anställda och förtroendevalda 
har en god etik och hög moral. Dessa regler har utformats utifrån detta förhållningssätt och 
kommunens värdegrund. Reglerna ska vara ett stöd för tjänstemän och förtroendevalda i deras 
arbete och i deras relation med alla som man kommer i kontakt med i tjänsten eller i uppdraget. 
Reglerna gäller för alla förtroendevalda och anställda i kommunens förvaltningsorganisation.  
All representation ska ha ett direkt samband med kommunens uppdrag och värdet för verksam-
heten ska vara tydligt.  

Utgångspunkter  

Reglerna anger den norm som gäller för representation, uppvaktningar och gåvor inom Umeå 
kommun. Utgångspunkten är att representationen ska kännetecknas av återhållsamhet och gott 
omdöme.  Kostnaderna ska vara rimliga och försvarbara.  
 
Reglerna för representation har tagits fram med utgångspunkt i Skatteverkets bestämmelser för 
momsavdrag och förmånsbeskattning. I vissa fall kan kommunen ha restriktivare regler än vad 
skattelagstiftningen medger. All representation ska dokumenteras och underlag ska bifogas 
verifikationer eller fakturor för att i efterhand visa att det avser representation.  

Omfattning  

Reglerna omfattar förtroendevalda och anställda i Umeå kommun samt stiftelser där kommunen är 
förvaltare eller utser majoriteten av styrelsen.  Reglerna gäller såväl inom som utom  
Sveriges gränser.  

Vem får representera   

Kommunalråden, kommunfullmäktiges presidium, nämndsordförande, stadsdirektör och övriga 
direktörer har generell rätt att representera. Dessa kan uppdra åt andra att vid behov svara för 
extern representationen. Utöver detta har kommunens personalansvariga chefer rätt att besluta om 
intern representation.  
Den som deltar i representation är företrädare för Umeå kommun och är genom sitt agerande och 
uppträdande en del av kommunens värdegrund och varumärke. Vår värdegrund visar sig i vårt 
agerande och uppförande. 

Extern representation  

Med extern representation avses normal gästfrihet i form av värdskap som är riktad mot externa 
intressenter och som har direkt samband med kommunens verksamhet som till exempel 
samarbetspartners och kolleger i andra organisationer. Syftet med representationen är att inleda 
eller utveckla relationer som är till nytta för kommunens utveckling och verksamhet.  
Försiktighet ska iakttas vid återkommande representation mot en och samma person eller grupp av  
personer. Det ska som huvudregel inte vara fler deltagare från den egna organisationen än 
utomstående gäster.  
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Upphandling  

Representation i samband med pågående upphandling får inte förekomma gentemot nuvarande eller 
eventuell blivande leverantör.  

Myndighetsutövning  

Representation får inte förekomma inför eller i samband med myndighetsbeslut.   

Alkohol vid extern representation  

Alkohol får endast förekomma då kommunen är värd för internationella gäster eller särskilda 
nationella gäster. Alkoholfria alternativ ska alltid erbjudas.  För gäster från andra kommuner och från 
landsting gäller alkoholfria alternativ. I samband med middagsmåltid i externa lokaler (ej 
verksamhetslokaler) medges att alkohol serveras om den bekostas av deltagarna själva.  
 
Det är under inga förhållanden tillåtet att representera med enbart alkohol.  

Intern representation  

Med Intern representation avses representation som riktar sig till medarbetarna inom den egna 
verksamheten i form av till exempel avtackningar, personalfester eller särskilda informationsmöten 
och som även omfattar måltider. Representationen ska ha som mål att skapa ett trivsamt 
arbetsklimat i den egna verksamheten och att visa arbetsgivarens uppskattning till sina medarbetare. 
Intern representation kan även avse representation mellan Umeå kommuns olika verksamheter och 
ska då ha ett direkt samband med verksamheternas uppdrag.  
 
Måltider som arbetsgivaren bekostar vid intern representation är skattefria förutsatt att Skatte-
verkets kriterier för intern representation uppfylls. Dokumentation är viktig och ska bifogas till 
fakturan. Endast fåtal fria måltider per år som arbetsgivaren bekostar den anställde är skattefria. 
Undantag gäller för kost som ingår i biljettpriset för allmänna transportmedel. Enklare förtäring som 
kaffe, té med fikabröd eller smörgås är skattefritt. 

Avtackningar 

Avtackningar, när medarbetare eller förtroendevalda slutar sitt uppdrag, är att se som intern 
representation. Vid dessa tillfällen kan även f d kollegor inbjudas. 
 
För uppvaktningar i övrigt se ”Regler för förtjänstgåvor och kommunala uppvaktningar”.   

Informationsmöte   

Med informationsmöte avses ett möte där arbetsgivaren samlar sina medarbetare och delger viktig 
information, har större planeringsmöten eller teambildning.  Arbetsgivaren kan då bjuda på måltider 
och/eller underhållning. Då gäller att det finns en agenda med program eller dagordning där syftet 
och innehåll framgår, samt uppgift om deltagare och eventuell inbjudan. Arrangemanget ska omfatta 
berörd personal. Informationsmöten, där representation ingår, får förekomma 1 – 2 gånger/år.  
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Personalfest  

Personalfest är en social sammankomst som riktar sig till verksamhetens medarbetare. Syftet är att 
arbetsgivaren visar uppskattning för uppnådda mål och goda prestationer. Personalfest är en del i 
arbetsgivarens arbete för engagemang, trivsel och sammanhållning på arbetsplatsen. I enlighet med 
Skatteverkets regler ska inte personalfester inklusive julbord hållas mer än två gånger per år. Alltför 
påkostade eller frekventa fester får inte förekomma. Dessa kan leda till förmånsbeskattning för den 
anställde. 

Interna arbetsmöten 

I samband med internt arbete eller möten inom den egna eller mellan avdelningar får  
undantagsvis enklare förtäring, till exempel smörgås, frukt och liknande, ingå. Detta förutsätter  
att det som serveras inte utgör en måltid. Vid sådan enklare förtäring förmånsbeskattas inte den  
anställde.  
Om arbetet kräver ett lunchmöte ska lunchen bekostas av den enskilde. Om inte sker förmåns-
beskattning. Tids- och effektivitetsvinster är inget skäl till annan bedömning. Generellt gäller att 
möten över lunch eller möten utöver ordinarie arbetstid bör undvikas ur arbetsmiljöskäl.  

Styrelsesammanträde, revisionsmöte 

Måltider i samband med styrelsesammanträden och liknande möten är att anse som skattepliktiga 
måltider. Enklare förtäring beskattas inte. 

Alkohol vid intern representation  

Umeå kommun är en alkohol- och drogfri arbetsplats. Detta betyder att alkohol och droger inte får 
förtäras eller förekomma inom kommunens verksamhetslokaler om inte särskilt serveringstillstånd 
medgivits. Vid intern representation är därför endast alkoholfria drycker tillåtna som måltidsdryck.   
 
I samband med middagsmåltid i externa lokaler (ej verksamhetslokaler) medges att alkohol serveras 
om den bekostas av den anställde själv.  

Interna kurser och konferenser  

Huvudregeln är att måltider och övriga förmåner vid dessa tillfällen är skattepliktiga och ska 
förmånsbeskattas hos den anställde. För att måltidskostnaderna eller övriga kostnader inte ska bli 
föremål för förmånsbeskattning hos den anställde ska samtliga villkor nedan uppfyllas:  
 
• Sammankomsten ska vara intern  
• Sammankomsten ska ha en varaktighet på högst en vecka  
• Det får inte vara fråga om regelbundet återkommande möten med korta  
mellanrum  
• Måltidsarrangemangen ska vara gemensamma  
• Sammankomsten ska omfatta minst sex timmars effektivt arbete per dag, jämt  
fördelade på 30 timmar under en vecka. Inslaget av nöje/rekreation ska vara begränsat 
• Fullständigt program ska finnas och bifogas leverantörsfakturan 
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Om mötet är förlagt till en normalt ledig dag gäller tidskravet som om dagen var en  
arbetsdag.  

Externa kurser, konferenser och studieresor 

Vid planering av externa kurser, konferenser och studieresor gäller det att följa kommunens riktlinjer 
för tjänsteresor. Det betyder att överväga om deltagande kan genomföras på annat sätt och att 
eventuell resa sker så miljö- och kostnadseffektivt som möjligt. I övrigt gäller samma principer som 
för interna kurser och konferenser.  
 
Vid studieresor ska program finnas som omfattar 

 Syfte och nytta för kommunens verksamhet 

 Minst 6 timmars arbete per dag (exklusive resdag) 

 Måltidsarrangemang ska vara gemensamma 

 Ska inslag av nöje/rekreation vara begränsat för att undvika förmånsbeskattning 

 Får inga kostnader för alkohol ingå i arrangemanget när Umeå kommun själva planerar 
aktiviteten 

 
Kostnader för studieresor och konferensresor är inte att betrakta som representationskostnader. Fria 
måltider vid externa kurser och konferenser är alltid skattepliktiga och förmånsbeskattas. Eventuella 
traktamenten reduceras med fria måltider för att undvika förmånsbeskattning. 

Trivselfrämjande åtgärder  

Trivselfrämjande åtgärder är till exempel när medarbetarna bjuds på enklare förtäring.  
Med förfriskningar och annan enklare förtäring avses sådant som inte klassas som en måltid, till 
exempel kaffe med bulle, smörgås och frukt.  Enklare förtäring förmånsbeskattas inte. 

Gåvor och uppvaktningar  

Kommunen har regler för gåvor och uppvaktningar till anställda och förtroendevalda vid jämna 
födelsedagar (50, 60 år), vid 25 tjänste-/förtroendemannaår samt vid pensionsavgång. Se 
kommunens ”Regler för förtjänstgåvor och kommunala uppvaktningar”. 

Gåvor till externa parter  

Gåvor till organisationer eller personer utanför Umeå kommun ska i första hand ges i form av 
profilgåvor märkta med kommunens logotyp. I andra hand kan det vara gåvor med regional 
anknytning.  Marknadsvärde inklusive moms får inte överskrida Skatteverkets beloppsgränser. 

Insamling av privata medel  

Gåvor som betalas med privata medel, till exempel efter insamling, omfattas inte av dessa regler.  
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Dokumentation  

Redovisningsunderlaget för intern eller extern representation ska innehålla uppgifter om:  
 

• Syftet med representationen  
• Datum för representationstillfället  
• Måltidens benämning (lunch, middag etc.)  
• Namn på samtliga interna deltagare  
• Namn på externa deltagare och den organisation som gästerna företräder 

 Namn på eventuell gåvomottagare 
 
I förekommande fall ska program bifogas. 
 
• Mervärdesskatt ska vara specificerad på restaurangnotan och andra kvitton  
• Till faktura eller begäran om ersättning för utlägg ska bifogas kvitton i original  
• Faktura/restaurangnota ska innehålla specificerade uppgifter om mat och dryck  
• Fakturan ska innehålla uppgift om eventuellt arrangemang  
 
Underlagen ska alltid bifogas leverantörsfakturorna och attestanten ska ha ansvaret att kontrollera 
att detta är gjort. På redovisningsunderlaget vid interna kurser och konferenser ska motsvarande 
information finnas som för representation.  

Information och uppföljning  

Alla anställda och förtroendevalda inom Umeå kommun ska ha kännedom om dessa regler. 
Information ska lämpligen lämnas vid anställning, introduktion och på arbetsplatsträffar. De som är 
utsedda att representera ska ha särskild kunskap om regelverket. Reglerna ska finnas tillgängliga på 
kommunens intranät.  

Beslut om representation och attest  

Det är inte tillåtet att beslutattestera sina egna utgifter. Som i alla andra ekonomiska beslut ska 
attestreglementet för verksamheten följas. Syftet med attestreglementet är att säkerställa att regler 
för kontroll följs och att ekonomiska transaktioner bokförs korrekt enligt internt ställda krav, lagkrav 
och god redovisningssed.  
 

Konsekvenser vid avsteg  

Sker avsteg från ovanstående regler kan det innebära ett personligt betalningsansvar och kan få 
arbetsrättsliga konsekvenser.  
 
Avsteg från dessa regler kan även innebära att både den anställde och kommunen blir skattskyldiga.  
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Syfte och mål 

Riktlinjerna syftar till att ge styrning och vägledning så att resor i tjänsten kan genomföras på 

ett så miljöanpassat, tidseffektivt, ekonomiskt och trafiksäkert sätt som möjligt. 

Säkerhet 

Resor ska ske på ett så trafiksäkert sätt som möjligt. Hänsyn ska tas till både resenärens egen 

arbetsmiljö och till medtrafikanters säkerhet.  

Miljöanpassning 

Resor i tjänsten ska planeras och genomföras på ett sådant sätt att påverkan på den yttre 

miljön minimeras. Det innebär att energianvändning och utsläpp till luft från den direkta 

resan ska minimeras. 

Effektivitet 

Resor ska göras så kostnadseffektivt som möjligt, dels med hänsyn till medarbetarnas 

individuella förutsättningar och behov och dels så att arbetseffektiviteten optimeras. Det 

innebär att resor ska planeras och beställas i god tid. 

 

Omfattning 

Riktlinjerna gäller alla resor som anställda gör i tjänsten. 

Avtalade leverantörer 

Vid beställning av reserelaterade tjänster där det finns upphandlad leverantör ska 

denna/dessa användas.  

Ansvar 

Chefer har ett ansvar för att säkerställa att alla medarbetare känner till innehållet i 

riktlinjerna samt att följa upp att de efterlevs. Medarbetare ansvarar för att det egna 

resandet följer riktlinjerna. 

Resfria alternativ 

Innan en resa beställs ska resenären i samråd med sin chef överväga om det är möjligt att 

ersätta resan till förmån för exempelvis telefonmöte, webbmöte eller videokonferens. 

Det ska finnas information och vägledning om de verktyg som kan användas så att det blir 

enkelt att ersätta fysiska resor med deltagande via dator, telefon eller liknande. 
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Möten och konferenser 

När Umeå kommun arrangerar möten, kurser och konferenser bör de förläggas till platser 

och tider som minimerar det totala resandet och möjliggör resande med kollektivtrafik eller 

samåkning. Deltagande via dator, telefon eller liknande bör vara möjligt om det inte medför 

påtagliga nackdelar. 

Val av färdsätt 

Resor ska planeras och beställas i god tid så att samordning och kombination av biljetter blir 

möjliga och det mest fördelaktiga färdsättet och login kan väljas. Vid val av färdmedel ska en 

sammanvägning av kostnader, miljöhänsyn, tidsåtgång och säkerhet göras. 

Hänsyn måste tas till att kommunen har arbetsplatser i ytterområdena där kommunens 

miljöbilar inte finns att tillgå. Huvudregeln är dock att om fordonsresa är nödvändig ska 

fordon som tillhandahålls av Umeå kommun användas. 

Riktlinjer för resor upp till ca 5 km 

1. Vid resor med destination inom 15 minuter väljs cykel eller gång i första hand.  

2. I andra hand väljs resa med kollektivtrafik (buss). 

3. Om fordonsresa är nödvändig används fordon som tillhandahålls av Umeå kommun. 

Samåkning ska ske där det är möjligt. 

Riktlinjer för resor längre än 5 km 

1. Kollektivtrafik (tåg eller buss) är första alternativ för resor upp till 50 mil.  

2. Om fordonsresa är nödvändig används fordon som tillhandahålls av Umeå kommun. 

Samåkning ska ske där det är möjligt. 

3. Flyg kan väljas för längre resor än 50 mil samt till de destinationer där tåg eller buss i 

linjetrafik inte utgör ett realistiskt alternativ. 

Anslutningsresor och resor på destinationsorten 

I normalfallet ska kollektivtrafik användas för resor till och från avrese- och 

ankomstterminaler samt för resor på destinationsorten. Taxi eller hyrbil kan användas 

om det är mer fördelaktigt i den aktuella situationen. 

Privat bil i tjänsten 

Om andra transportmöjligheter inte bedöms möjliga kan privat bil användas. Resa med egen 

bil ska godkännas av närmaste chef innan resan påbörjas.  

Anmärkning: Skada som vållats av föraren regleras via ägarens bilförsäkring, därför rekommenderas 

helförsäkring.  Vid behov kan kommunens reseförsäkring nyttjas. 

 



5 (5) 

Krav på förare 

Den som kör ett fordon på uppdrag av kommunen ska vara ett gott föredöme i trafiken.  

Anmärkning: Eventuella böter för brott mot trafikförordningen och avgift vid felparkering är 

personliga och ska betalas av föraren. 

Beställning av resa och logi 

Beställning av logi samt tåg- och flygresor ska godkännas i förväg av närmaste chef.  

Resa med tåg genomförs normalt i andra klass och resa med flyg i ekonomiklass. Vid längre 

tågresa än 20 mil kan första klass väljas. För nattåg gäller övernattning i egen kupé. Vid 

flygresor utomlands kan andra alternativ väljas utifrån total reslängd och uppdragets art. 

Tjänsteresa kan kombineras med privat resa under förutsättning att inga merkostnader 

uppstår för Umeå kommun jämfört med om resan hade företagits i direkt anslutning till 

förrättningen och med färdväg tjänsteställe/bostad och förrättningsställe. 

Logi på hotell och kursanläggningar som har filmer med pornografiskt innehåll i sitt utbud 

ska undvikas. Anläggningar som saknar kollektivavtal ska undvikas. 

Reseräkning m.m. 

Reseräkning ska registreras i lönesystemets resemodul, vilket normalt ska ske inom en 

månad efter resans slut. 

Körjournal för godkänd resa med privat bil ska inlämnas under nästkommande månad. 

Utlägg för parkeringskostnader ersätts i samband med tjänsteresa. Utlägg tas upp på 

reseräkning. Eventuella reseförskott ska redovisas senast en månad efter resans slut. 

Bonus och rabatter 

All bonus och övriga förmåner som reseleverantörer och hotell erbjuder får enbart användas 

i tjänsten. 

Uppföljning 

Varje verksamhetsområde ansvarar för att årligen följa upp efterlevnaden av riktlinjerna. 

Uppföljning ska redovisas till personalutskottet. 
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Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se 

En ny kommunallag 

Inledning 

Riksdagen har den 20 juni 2017 beslutat att anta regeringens proposition med förslag 

till ny kommunallag. Ett stort antal följdändringar i andra författningar har beslutats 

samtidigt. De nya reglerna träder med något undantag i kraft den 1 januari 2018. 

Den nya kommunallagen (KL) har SFS-nummer 2017:725. De huvudsakliga förarbe-

tena till lagen finns i regeringens proposition 2016/17:171 En ny kommunallag och i 

konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU 30 Ny kommunallag. Regeringens 

proposition bygger på slutbetänkandet En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) 

från utredningen om en kommunallag för framtiden, och i vissa delar på demokratiut-

redningens betänkande (SOU 2016:5) Låt fler forma framtiden. Det bör uppmärksam-

mas att det av riksdagen antagna lagförslaget i flera avseenden skiljer sig från de för-

slag som utredningarna lade fram.  

I detta cirkulär redovisar vi några av de centrala nyheterna i 2017 års kommunallag.  

Huvudsakliga nyheter i den nya kommunallagen   

 En delvis ny struktur, ett mera enhetligt språk och en mer enhetlig begreppsbild-

ning präglar 2017 års kommunallag. 

 Styrelsen kan ges en starkare ställning. Fullmäktige får i 2017 års lag en möjlighet 

att ge styrelsen rätt att besluta i vissa frågor som rör andra nämnders verksamhet. 

Möjligheten får inte användas i ärenden som rör myndighetsutövning, tillämpning 

av lag eller i ärenden som rör enskilda.  

 Det blir möjligt att hantera ledande politikers eventuella behov av föräldraledighet 

och sjukdom genom antagande av lokala regler för sådan frånvaro. Det blir också 

möjligt att utse en personlig ersättare under sådana frånvaro. 

 Rollfördelningen mellan de anställda och de förtroendevalda tydliggörs. De  

anställda regleras i ett särskilt kapitel där bestämmelser om förvaltningen har sam-

lats. 

 Den ledande tjänstemannen bland de anställda – en direktör – ska vara chef för 

den förvaltning som samlats under styrelsen. Direktör ska utses och få sin instrukt-

ion av styrelsen som helhet. Styrelsen kan besluta om annan titel för den ledande 

tjänstemannen.  
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 Reglerna för anmälan av delegationsbeslut görs mera flexibla. Rutinartade delegat-

ionsbeslut som kan överklagas med laglighetsprövning behöver inte längre anmä-

las. Istället kan respektive nämnd själv besluta om vilka rutiner för anmälan som 

ska gälla för denna typ av beslut. Protokoll över sådana beslut ska tillkännages på 

den kommunala anslagstavlan.  

 Den kommunala anslagstavlan ska placeras på kommunens webbplats. En följd av 

det är att lagen om vissa anslag på kommuns anslagstavla har upphävts. Det som 

ska kungöras på kommunens anslagstavla ska därför kungöras på det väl avgrän-

sade stället på webbplatsen som kallas anslagstavla.  

 Fullmäktiges sammanträden behöver inte längre annonseras i ortstidning. Istället 

tillkännages sammanträden och anslag av protokoll på den webbaserade anslags-

tavlan. Även kommunalförbundens beslut ska anslås på en webbplats – antingen 

en egen sådan eller hos någon av förbundsmedlemmarna.  

 Revisorernas budget ska beredas av fullmäktiges presidium. Avsikten med denna 

tvingade reglering är att säkra förutsättningar för en oberoende beredning och mar-

kera behovet av resurser till revisionen.  

 Ställningen för de förtroendevalda revisorernas sakkunniga biträden har stärkts. 

De sakkunniga har fått en på lag grundad självständig rätt att uttala sig i fullmäk-

tige när revisionsberättelsen behandlas – om de begär det.  

 Utrymmet att verkställa överklagade beslut som inte kan rättas har begränsats. Av-

sikten är att undvika att beslut som upphävts av domstol inte rättas, t.ex. med hän-

visning till civilrättslig bundenhet. Verkställighetsbegränsningen är inte absolut – 

men utrymmet är mindre än tidigare. 

Styrelsens ställning kan stärkas  

Genom en ny bestämmelse i 6 kap. 8 § KL har fullmäktige fått möjlighet att stärka 

styrelsens ställning. Bestämmelsen har följande lydelse: 

”Fullmäktige får besluta att styrelsen får fatta beslut om särskilt angivna för-

hållanden som rör andra nämnders verksamhet. Styrelsen får dock inte ges 

rätt att fatta beslut som rör andra nämnders myndighetsutövning, tillämp-

ningen av lag eller ärenden som i övrigt rör enskilda.” 

Med ett sådant fullmäktigebeslut i ryggen kan styrelsen inom tydliga ramar besluta i 

frågor som påverkar andra nämnders verksamhet. Det kan ge ökade möjligheter att 

styra verksamheten. Styrelsens samordnande roll kan stärkas och förutsättningarna för 

att anlägga ett helhetsperspektiv på hela den kommunala verksamheten ökar.  

Regleringen inte innebär någon skyldighet utan bara en möjlighet för fullmäktige att 

öka styrelsens befogenheter och beskrivs i propositionen som en utvidgning av organi-

sationsfriheten. Lagstiftarens avsikt är också att skapa förutsättningar för större trans-

parens i styrelsens styrning.  
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Styrelsen kan få fatta beslut  

”om särskilt angivna förhållanden som rör andra nämnders verksamhet” 

Den beslutanderätt för styrelsen som kan komma ifråga får bara gälla vissa, av full-

mäktige, särskilt angivna förhållanden.  

I propositionen anför regeringen att fullmäktige exempelvis ska kunna ge att styrelsen 

mandat att fatta övergripande ekonomiska beslut. Som exempel nämns beslut om ett 

generellt anställningsstopp. Enligt regeringen kan det även bli aktuellt att tilldela sty-

relsen en överordnad roll, med en möjlighet att fatta för nämnderna bindande beslut på 

personal-, säkerhets- och miljöområdena. En starkare roll för styrelsen på sådana om-

råden kan ha ett stort värde för den strategiska styrningen av arbetsgivarrollen eller för 

internt miljöarbete. Ett annat exempel som nämns i propositionen är när två nämnder 

är oense i något hänseende. I sådana fall kan styrelsen ges rätt att fatta det avgörande 

beslutet i frågan. Det kan bli aktuellt i en s.k. beställar-utförarorganisation – men däre-

mot inte i ärenden som på något sätt rör enskilda – se vidare nedan. Andra exempel 

som nämns i propositionen är frågor som rör kommunens agerande på sociala medier 

eller etiska riktlinjer.  

Styrelsen får inte ges inflytande över nämndernas myndighetsutövning eller tillämp-

ning av lag eller nämndernas beslut i ärenden som rör enskilda 

Den utökade befogenhet som fullmäktige kan ge styrelsen när det gäller andra nämn-

ders verksamhet är försedd med begränsningar.  

I 6 kap. 8 § andra meningen KL sägs att styrelsen inte får ges rätt att fatta beslut som 

rör andra nämnders myndighetsutövning, tillämpningen av lag eller ärenden som i öv-

rigt rör enskilda.  

I förarbetena förs bl.a. följande resonemang om dessa begränsningar:  

”I regeringsformen har förvaltningsmyndigheterna, såväl de statliga som de 

kommunala, tillförsäkrats en självständighet när ett beslut utgör myndighetsut-

övning eller innebär tillämpning av lag. Ingen myndighet, inte heller kommun- 

eller landstingsfullmäktige, får bestämma hur en förvaltningsmyndighet ska 

besluta i ett ärende som rör myndighetsutövning eller tillämpning av lag (12 

kap. 2 § regeringsformen). I en kommun eller ett landsting utgör varje nämnd 

och även styrelsen en egen myndighet. Det är därför inte möjligt att ge styrel-

sen befogenhet att fatta beslut som rör andra nämnders myndighetsutövning 

eller tillämpningen av lag.” 

Detsamma gäller uppgifter som i lag lagts på en särskild nämnd, t.ex. valnämnden  

eller socialnämnden. Styrelsen kan alltså inte ges möjlighet att fatta beslut som enligt 

lag ska beslutas av socialnämnden – om kommunen har en sådan nämnd. Bestämmel-

sen hindrar dock inte att styrelsen av fullmäktige utses att fullgöra socialnämndens 

uppgifter i kommunen. I en sådan organisationsmodell är det ju styrelsen som är att 
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betrakta som socialnämnd i socialtjänstlagens mening och i den egenskapen har själv-

ständigt ansvar för sin handläggning. 

Regeringen betonar i propositionen att det är centralt att nämndernas grundlagsskyd-

dade självständighet inte får inskränkas. I propositionen pekas på en rad kontrollmek-

anismer till skydd för detta. En sådan kontrollmekanism finns vid fullmäktiges be-

handling. Av den allmänna regleringen för handläggning i fullmäktige följer att full-

mäktiges ordförande inte ska ta upp förslag till beslut som innebär att en nämnds 

självständighet direkt påverkas. En annan kontrollmekanism ligger i möjligheten till 

laglighetsprövning, som kan användas både i förhållande till grundbeslutet och till ef-

terföljande beslut av styrelsen. 

Frågan om indirekt påverkan på nämndernas myndighetsutövning mot enskild och till-

lämpningen av lag är mer svårbedömd. Klart är enligt regeringen att direktiv som indi-

rekt anvisar hur ett enskilt ärende ska avgöras inte får ges. Förbudet hindrar däremot 

inte fullmäktige att vid beviljande av anslag uppställa villkor som anknyter till kon-

kreta fall. Fullmäktige har redan i dag en indirekt påverkan på nämndernas myndig-

hetsutövning genom budgetprocessen som anses förenlig med regeringsformen. I pro-

positionen uttalas att det även är tänkbart att styrelsen, inom ramen för sitt uppfölj-

ningsansvar, i någon mån indirekt kan påverka nämndernas ärendehantering utan att 

detta innebär att styrelsen bestämt utgången av ett enskilt ärende i strid med 12 kap. 2 

§ regeringsformen.  

Från styrelsens beslutsbefogenhet undantas även alla ärenden där nämnderna fattar be-

slut som rör enskilda, även om de inte utgör myndighetsutövning eller tillämpning av 

lag, Syftet med bestämmelsen är att ge ökade möjligheter att styra verksamheten stra-

tegiskt och att stärka styrelsens samordnande roll. Mot denna bakgrund är det enligt 

regeringen inte motiverat att beslut som riktar sig till en enskild, men som inte utgör 

myndighetsutövning, ska kunna omfattas av styrelsens utökade beslutsmöjligheter.  

Utformningen av fullmäktiges beslut och frågor om ansvar 

Regeringen betonar i propositionen att regleringen ställer stora krav på att fullmäktige 

utformar sina beslut så att det tydligt klargörs vilka förhållanden som styrelsen får be-

fogenhet att besluta om. Väl övervägda och väl avgränsade beslut av fullmäktige mi-

nimerar risken för oklarheter i ansvarsfördelningen. 

När det gäller ansvarsfrågor påpekas i propositionen att om en styrelse getts särskilda 

befogenheter så omfattar revisionen av styrelsens arbete dessa ansvarsområden likväl 

som styrelsens övriga ansvar. Eftersom det är fullmäktige som behandlar revisionsbe-

rättelsen så kommer det åligga fullmäktige att följa upp och eventuellt korrigera beslu-

tet om styrelsens befogenheter, t.ex. utifrån revisorernas synpunkter. Denna ordning 

ger enligt regeringen förutsättningar för att eventuella oklarheter i frågor om ansvar 

kan uppmärksammas och hanteras inom ramen för fullmäktiges arbete. 
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Däremot ändras inte det förhållandet att varje nämnd är ansvarig för sin verksamhet. 

Att styrelsen av fullmäktige ges en viss beslutsbefogenhet som rör de övriga nämnder-

nas verksamhet innebär inte att nämnderna blir underordnade styrelsen. Styrelsens be-

slutsbefogenheter sträcker sig bara så långt som fullmäktige har bestämt. Om styrelsen 

fattar ett beslut som rör en viss nämnd, blir styrelsen ansvarig för det beslutet. Beslut 

som fattas av styrelsen enligt de befogenheter den fått av fullmäktige skiljer sig inte 

från andra styrelsebeslut och kan således laglighetsprövas. Nämnden behåller dock sitt 

verksamhetsansvar för de uppgifter som fullmäktige lagt på nämnden. Innebörden av 

regleringen är att fullmäktige får en möjlighet att begränsa en nämnds ansvarsområde 

genom att besluta att styrelsen i stället ska vara ansvarig för vissa särskilt angivna för-

hållanden.  

De förtroendevalda 

Reglerna om de förtroendevalda kompletteras och ändras i vissa avseenden i 2017 års 

kommunallag.  

Kommunalråd, landstingsråd m.fl. 

Definitionen av begreppet förtroendevald utvidgas i 2017 års kommunallag.  Även 

förtroendevalda ”som fullgör ett förtroendeuppdrag på heltid eller betydande del av 

heltid” (4 kap. 1-2 §§ KL) dvs. kommunalråd m.fl. omfattas.1 Denna grupp förtroen-

devalda kallas sammanfattningsvis i detta cirkulär bara ”råd”, men kan ha många olika 

benämningar. 

Det är fullmäktige som bestämmer vad ett råd ska kallas. Propositionen exemplifierar 

med kommunalråd, borgarråd, landstingsråd, regionråd eller oppositionsråd. För val-

barhet för dessa råd gäller samma villkor som för andra förtroendevalda som utses av 

fullmäktige (4 kap. 3 § KL).  

Råden får tidigast väljas av fullmäktige vid första sammanträdet efter att val av full-

mäktige har hållits i hela landet (4 kap. 4 § KL). Är det lämpligt kan råden utses vid 

det första fullmäktigesammanträdet efter valet det året det hålls val i hela landet. Rå-

den kan därmed börja arbeta så fort som möjligt, utan att övriga ledamöter och ersät-

tare i nämnderna behöver ha utsetts samtidigt. De kommuner och landsting som finner 

det lämpligare kan välja råd senare, i anslutning till övriga val till nämnderna. 

För att skapa enhetlighet har den modell som tidigare tillämpats för Stockholms stads 

borgarråd utvidgats till att gälla i hela landet. Det innebär att den som utses till råd inte 

behöver ha en plats i fullmäktige – även om det sannolikt kommer att vara den vanlig-

aste ordningen också fortsättningsvis. Ett råd som inte har plats i fullmäktige har en-

ligt lag rätt att delta i debatten och att framställa förslag i fullmäktige. Däremot får ett 

sådant råd (som saknar plats i fullmäktige) inte delta i fullmäktiges beslut (5 kap. 39 § 

KL). Av propositionen (s. 345) framgår att de råd som ingår i denna grupp inte har rätt 

                                                 
1 Uppdraget som t.ex. kommunal- eller landstingsråd utgör inte i sig ett förtroendeuppdrag i 1991 års 

kommunallag. 
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att delta i sådana undantagsfall där ärendet i fullmäktige omfattas av sekretess, dvs. 

där överläggningarna hålls inom stängda dörrar.  

Reglerna om återkallande av uppdrag på grund av förändrade majoritetsförhållanden 

eller en förändrad nämndorganisation gäller även för råden (4 kap. 10-11 §§ KL).  

I förarbetena anges att det kan finnas skäl att närmare reglera arbetsformerna i allmän-

het för råden i ett särskilt reglemente.  

Möjlighet till föräldraledighet och sjukledighet för råd  

Av 4 kap. 14 § KL följer att fullmäktige får besluta om särskilda arvodesregler för 

råden. Sådant arvode kan avse kostnadsersättning, pension och andra ekonomiska för-

måner  

En nyhet i 2017 års kommunallag är att fullmäktige kan att anta lokala regler för att 

hantera den situation som uppstår när en ledande förtroendevald önskar vara föräldra-

ledig eller drabbas av sjukdom.  

Det sker i så fall genom ett generellt fullmäktigebeslut som anger på vilka villkor och 

för hur lång tid ett råd kan få vara borta från sitt uppdrag. Fullmäktigebeslutet ska 

också ange vilket organ som ska utse ersättare. Bestämmelsen finns i 4 kap. 18 § KL, 

som har följande lydelse:  

”Fullmäktige får besluta att en sådan förtroendevald som anges i 2 § första 

stycket för sina uppdrag ska få ekonomiska och andra förmåner som svarar 

mot de löne- och anställningsvillkor som gäller för dem som är anställda hos 

kommunen eller landstinget.  

Fullmäktige får bestämma hur ersättare ska utses för förtroendevalda som be-

viljas ledighet till följd av bestämmelsen i första stycket. ” 

Av lagtexten följer att kompensationen som högst kan motsvara de löne- och anställ-

ningsvillkor som skulle gälla för kommunens eller landstingets anställda i motsva-

rande situation (4 kap. 18 § KL). Inget hindrar att fullmäktige beslutar att det generella 

utrymmet för frånvaro ska vara kortare respektive att nivån för ersättning ska vara 

lägre än vad som skulle gällt för anställda.  

I förarbetena (prop. 2016/17:171 s. 182-183) har regeringen i denna fråga anfört föl-

jande:  

”Regeringen anser inledningsvis att en ordning för att möjliggöra för ett kom-

munal- och landstingsråd att vara föräldraledig eller sjukskriven är viktig för 

att underlätta en bred representation och goda villkor för de förtroendevalda. 

Att vara förtroendevald varken kan eller bör dock jämställas med att inneha en 

anställning, enligt regeringens mening. Detta innebär att kommunal- och 

landstingsråd inte i lag ska ges sådana rättigheter till ledighet som gäller för 

anställda. Det finns inte heller skäl att inordna regleringen för ledighet för 

förtroendevalda i socialförsäkringssystemet, enligt regeringens mening. Rege-
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ringen anser vidare att en reglering, i likhet med vad som tidigare gällt för re-

gleringen av kommunal- och landstingsråd, ska ge ett stort utrymme för lokal 

anpassning. Fullmäktige i Stockholms kommun får ge borgarråden ekono-

miska och andra förmåner i deras uppdrag, som svarar mot de löne- och an-

ställningsvillkor som gäller för kommunens anställda (4 kap. 27 § KL). Med 

stöd av denna bestämmelse har borgarråden möjlighet att genom fullmäktiges 

beslut få förmåner som motsvarar anställdas villkor om föräldraledighet, sjuk-

lön vid sjukdom och tjänstledighet. Mot bakgrund av att regleringen av kom-

munal- och landstingsråd fortsatt ska ge stort utrymme för lokal anpassning 

anser regeringen, att denna bestämmelse, med ett tillägg, bör göras allmänt 

tillämplig. Kommuner och landsting kommer då ha möjlighet att ge kommu-

nal- och landstingsråd ledigheter som motsvarar vad som gäller för kommu-

nens anställda. Detta innebär inte att uppdragen som kommunal- och lands-

tingsråd i sig ska jämställas med en anställning. Att förmånerna svarar mot 

vad som gäller för de anställda innebär inte heller något krav på att kommu-

nal- och landstingsråds villkor ska överensstämma med någon utpekad an-

ställd eller grupp av anställda. Regeringens förslag innebär att varje kommun 

och landsting får möjlighet att utforma ett system som är lokalt anpassat, utan 

att någon omfattande reglering i kommunallagen krävs. Eftersom frågan om 

ledighet ska behandlas av kommunerna och landstingen själva så finns det inte 

skäl att i lag uppställa några krav på vilka krav som ska ställas för att ledighet 

ska kunna beviljas. Detta får regleras i t.ex. ett reglemente för kommunal- och 

landstingsråd eller annat styrdokument. Det ankommer vidare på fullmäktige 

att avgöra vilket organ eller vilka organ som ska behandla och besluta om le-

dighet. Även frågan om vilka förmåner som ska utgå under ledigheten får re-

gleras i reglemente eller något annat styrdokument. Den ledighet som kommu-

ner och landsting kan bevilja är från uppdrag som kommunal- och landstings-

råd. Det är dock viktigt att påpeka att ledigheten inte kan avse en förtroende-

valds plats i fullmäktige … 

Regeringen anser att det framstår som orimligt att ledighet beviljas för längre 

tid än vad som återstår av den innevarande mandattiden. Regeringen kan 

också instämma i vad demokratiutredningen anför om att dessa förtroende-

uppdrag är speciella till sin karaktär och kräver förankring i den kommunala 

organisationen, i partiet samt bland kommun- eller landstingsmedlemmarna. 

Denna förankring riskerar att gå förlorad vid en för lång ledighet vilket talar 

för att kommuner och landsting inför någon form av tidsgräns av eventuella 

möjligheter till ledighet.” 

Underlag som rör dessa frågor kommer att inarbetas i de riktlinjer för OPF-KL2 som 

SKL avser att se över inför nästa mandatperiod.  

                                                 
2 Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL)  

se http://brs.skl.se/cirkular/cirkdoc.jsp?searchpage=brs-

bibl_cirk.htm&op1=&type=&db=CIRK&from=1&toc_length=20&currdoc=1&search1_cnr=13:75  
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Ersättare för den som beviljats ledighet 

Vid en ledande politikers längre frånvaro fungerar inte de generella reglerna om ersät-

tares tjänstgöring. Förarbetena lyfter också fram behovet av att aktivt kunna utse en 

ersättare när ett råd är frånvarande en längre tid.  

Det har därför gjorts möjligt att besluta om en personlig ersättare för den ledande poli-

tiker som beviljas ledighet för viss tid. Ersättaren är förtroendevald i kommunallagens 

mening och omfattas av samma regler som övriga förtroendevalda, t.ex. vad gäller 

valbarhet. Den som utses till sådan personlig ersättare tjänstgör under hela frånvaron 

och övertar alla funktioner som den som beviljats ledighet innehar. Däremot kan en 

sådan ersättare inte överta en plats i fullmäktige eftersom det är ett direktvalt uppdrag.  

Det är fullmäktige som ska bestämma hur en ersättare i sådana här situationer ska ut-

ses. Det kan ske genom att ersättare väljs av fullmäktige eller att fullmäktige överlåter 

till styrelsen eller annan nämnd att utse en sådan ersättare. Det är även tänkbart att 

t.ex. styrelsen utser ersättare vid kortare ledigheter medan en ersättare som ska tjänst-

göra under en längre tid i stället utses av fullmäktige. Däremot är det inte lämpligt att 

fullmäktige direkt lägger ansvaret att utse en ersättare på ett utskott – det blir i så fall 

en fråga för styrelsen eller den nämnd som fått ansvaret för uppgiften att delegera upp-

giften till utskott.  

Lagen (1992:339) om proportionellt valsätt kan inte tillämpas vid beslut om att utse en 

ersättare för ett råd som beviljats ledighet. Ett beslut om att utse en sådan ersättare är 

inte ett fyllnadsval – det är enbart ett beslut om att just utse en ersättare för ett visst 

råd under en viss tid.  

Skulle ett råd avgå under den beviljade ledigheten eller skulle uppdraget upphöra av 

annan anledning, upphör också ersättarens uppdrag. Vem som ska utses i ett sådant 

fall behandlas som ett vanligt valärende.  

Några andra nyheter som rör de förtroendevalda 

Reglerna om när ett förtroendeuppdrag upphör har delvis ändrats genom 2017 års 

kommunallag.  

För fullmäktigeuppdragen gäller liksom tidigare att sådana uppdrag upphör samtidigt 

som valbarheten upphör.  

För de förtroendevalda som valts av fullmäktige – dvs. ledamöter och ersättare i sty-

relse och nämnder – gäller istället att sådana uppdrag upphör först vid nästkommande 

fullmäktigesammanträde efter det att valbarheten har upphört eller ett entledigande har 

begärts.  

Frågan om ett uppdrags upphörande ska behandlas om ett anmälningsärende. Det 

finns en möjlighet för fullmäktige att besluta att den förtroendevalde, efter ansökan, 

ska få ha kvar sitt uppdrag under återstoden av mandattiden om det skulle vara lämpli-



 

 CIRKULÄR 17:57  

2017-12-01 

 
 

 

9 (22) 
 

    

   
 

 

 

gare (jfr. 4 kap. 7 § KL). Ett ärende om att en förtroendevald ska få behålla sitt upp-

drag med stöd av denna bestämmelse utgör dock ett sådant ärende som omfattas av 

beredningskravet. Hur omfattande beredningskravet ska anses vara är inte entydigt – 

det framstår inte som orimligt att anse att sedvanlig behandling i valberedningen är 

tillräckligt. I annat fall framstår den tidsförskjutning som har införts som tämligen me-

ningslös. 

Vid omval eller extra val får fullmäktige enligt en ny bestämmelse i 4 kap. 8 § KL be-

sluta att förtroendevalda kan tillträda tidigare än två månader efter det aktuella valet. I 

konsekvens med det kommer de som i sådana situationer ska ersättas att lämna sina 

respektive uppdrag vid samma tidpunkt. Motsvarande gäller vid förnyad sammanräk-

ning. Syftet bakom denna reglering är möjliggöra ett så snabbt valgenomslag som 

möjligt. Med de nya reglerna ges fullmäktige möjlighet att besluta att en ny kommun-

styrelse eller nämnd ska kunna påbörja sitt uppdrag tidigare än två månader efter om-

valets, sammanräkningens eller extra valets avslutande och att de frånträdande förtro-

endevaldas uppdrag i sådant fall ska upphöra vid samma tidpunkt. 

En minimiregel har införts även ifråga om antalet ersättare i styrelsen. Enligt 6 kap. 

16 § KL ska de vara minst fem. Regeringen har bedömt att det från demokratisyn-

punkt är viktigt att det finns tillräckligt många ersättare i styrelsen och har därför an-

sett att det bör lagstiftas om ett minsta antal ersättare i styrelsen. 

De anställda 

Frågan om de anställdas roll och reglering i kommunallagen har varit en central fråga 

under lagstiftningsarbetet. Detta har resulterat i tillkomsten av ett särskilt kapitel för 

de anställda. Lagstiftarens avsikt är att synliggöra betydelsen av rollfördelningen mel-

lan de anställda och de förtroendevalda, samtidigt som ett par nya bestämmelser lyfter 

fram den ledande tjänstemannen - direktören. 

Behovet av transparens i förhållande till medborgarna, till olika grupper av förtroende-

valda och till de anställda anges i propositionen som grundläggande motiv för den nya 

regleringen. Avsikten är också att stärka förutsättningarna för effektiva och tydliga or-

ganisationer. Även den demokratiska betydelsen av en stärkt insyn för politiska mino-

riteter lyfts fram. 

Direktörens roll och uppgifter 

Av 7 kap. 1 § KL framgår att varje kommun och landsting ska utpeka en person som 

den som har den ledande ställningen bland de anställda – en direktör. Direktören kan 

få den titel styrelsen finner lämplig. Direktören ska ha den ledande ställningen bland 

de anställda och vara chef för den förvaltning som finns under styrelsen.  

I propositionen pekar regeringen på att det ur ett medborgarperspektiv är viktigt att det 

tydligt framgår vad som ingår i det politiska ledarskapet respektive vad som är den le-

dande tjänstemannens uppdrag. De förtroendevalda, de anställda, medlemmarna och 
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allmänheten ska kunna förstå vem som svarar för vad. Den införda regleringen inne-

bär däremot inte att något politiskt ansvar läggs på den ledande tjänstemannen. Det 

ansvaret bärs fullt ut och ograverat av den politiska nivån. 

Det betonas i propositionen att det är styrelsen som ska utse direktören. Det innebär 

att uppgiften att definiera direktörens roll också vilar på de förtroendevalda i styrelsen 

som helhet. Även om förhållandet mellan styrelsens ordförande och direktören är 

centralt för ledningen av en kommun eller ett landsting är det ändå styrelsen som hel-

het som bestämmer vilka uppgifter direktören har och vilka ramar som gäller för di-

rektörens uppgifter.  

I 7 kap. 2 § KL klargörs att instruktionen ska fastställa direktörens grundläggande 

uppgifter och hur direktören ska leda förvaltningen under styrelsen. Därutöver är det 

upp till varje kommun eller landsting att bestämma om vad som ska regleras. 

Organisationen under styrelsen 

Av lagtexten framgår uttryckligen att styrelsen ska utse en direktör som har den le-

dande ställningen bland de anställda. Denne ska också vara chef för förvaltningen  

under styrelsen. Bestämmelsen kan tolkas som en viss inskränkning i den kommunala 

organisationsfriheten eftersom den uttrycker en ram för förvaltningsorganisationen  

under styrelsen. Med förvaltning under styrelsen avses enligt propositionen den tjäns-

temannaorganisation som enligt fullmäktiges reglemente, instruktioner eller styrelsens 

beslut lyder under styrelsen.  

Det formella chefskapet över förvaltningen under styrelsen ska samlas i en person. I 

propositionen lyfter regeringen här särskilt fram vikten av transparens i den kommu-

nala förvaltningen och gör ställningstagandet att den inskränkning av kommunernas 

och landstingens organisationsfrihet som ligger i detta är nödvändig och proportioner-

lig.  

Regeringen betonar i propositionen att bestämmelserna inte hindrar att direktören ges 

uppdrag av strategisk natur. För att förhindra att direktören får en alltför stor arbets-

börda kan t.ex. en biträdande chef utses, beslutanderätten i vissa ärenden kan delege-

ras till andra anställda och styrelsen kan också överlåta åt direktören att i sin tur be-

sluta om vidaredelegation till en annan anställd.  

Det uppställs heller ingen begränsning när det kommer till att utse fler chefer under  

direktören inom förvaltningen under styrelsen. Oavsett vilken organisation kommunen 

eller landstinget väljer ska direktören dock vara chef över styrelsens förvaltning som 

helhet. I detta inbegrips enligt propositionen att ansvara för att förvaltningen bedrivs i 

enlighet med gällande lagar och föreskrifter. Direktören har som chef för förvalt-

ningen även ansvaret för personalen och budget m.m. inom förvaltningen. Direktören 

behöver däremot inte – men kan – vara chef för de övriga förvaltningscheferna. 
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Instruktion för direktören 

Direktörens roll ska fastställas av styrelsen i en instruktion. I 7 kap. 2 § KL uttrycks 

det så att styrelsen i en instruktion ska fastställa hur direktören ska leda förvaltningen 

under styrelsen och fastställa direktörens övriga uppgifter.  

Ambitionen är att arbetet med upprättandet av instruktionen ska leda till en dialog och 

en diskussion om uppgiftsfördelningen mellan de förtroendevalda och direktören.  

Instruktionen fyller två viktiga funktioner; den ska skapa klarhet inåt i organisationen 

och den ska bidra till att öka medborgarnas förståelse för rollfördelningen mellan de 

förtroendevalda och förvaltningen. Regeringen framhåller betydelsen av transparens i 

detta sammanhang. 

Regeringens syfte med krav på att styrelsen fastställer en instruktion för direktören är 

att detta ska bidra till att skapa ett bra samspel mellan de förtroendevalda och direktö-

ren. En tydlig fördelning av uppgifter innebär normalt en bättre samverkan. Finns det 

en instruktion för en sådan fördelning och ett sådant samspel, finns det enligt rege-

ringen också förutsättningar för ett fungerande samarbete. I propositionen betonas att 

det vid en eventuell konflikt kan vara en fördel att kunna luta sig mot vad som har re-

glerats i en instruktion, men framförallt kan processen som sådan verka konfliktföre-

byggande. Instruktionen kan på så sätt underlätta samarbetet mellan förtroendevalda 

och direktören. 

Den process som ligger till grund för utvecklandet av en instruktion för direktören är 

viktig. Ett bra samspel mellan den politiska nivån och förvaltningsorganisationen är en 

grundförutsättning för att skapa förutsättningar för genomslag av den förda politiken. 

Instruktionen utgör därmed ett levande dokument.  

I instruktionen ska fastställas hur direktören ska leda förvaltningen under styrelsen. 

Enligt propositionen kan det t.ex. vara lämpligt att det i instruktionen framgår inom 

vilka ramar direktören anställer personal vid sin förvaltning samt har medarbetar- och 

lönesamtal med den. En fråga som också kan beröras i en instruktion är om direktören 

ska vara chef för de andra förvaltningscheferna. Oavsett hur organisationen ser ut kan 

det vara lämpligt att i instruktionen förtydliga direktörens uppdrag och arbetsuppgifter 

i relation till de andra förvaltningscheferna. Likaså kan direktörens roll i ärendebered-

ningen inom förvaltningen belysas. Ytterligare resonemang om instruktionens innehåll 

finns att läsa på sid 197-201 i propositionen. 

Sammanfattningsvis är det viktigt att understryka att det är processen som sådan som 

ger mervärde i sammanhanget. Vad som behöver finnas i en instruktion kommer där-

med att färgas av lokala förutsättningar och traditioner. Det lokala handlingsutrymmet 

är stort. 
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Instruktionens roll i förhållande till beslutad delegationsordning 

I propositionen berörs situationen att befogenheter i delegationsordningen och uppgif-

ter i instruktionen tangerar varandra. Frågan är då om instruktionen också bör inne-

hålla sådan delegation.  

Enligt förbundets mening är det viktigt att skilja delegation från instruktion. Den un-

derliggande delegationen är avgörande för vad som är överklagbart. Mot den bakgrun-

den kan det finnas goda skäl att i instruktionen istället hänvisa till att beslutanderätt 

som delegeras till direktören redovisas i den samlade delegationsordningen. 

Delegation av nämndernas beslutanderätt 

Flexiblare regler för anmälan av delegationsbeslut  

En nyhet i 2017 års kommunallag är att varje nämnd ska ta ställning till i vilken ut-

sträckning beslut som har fattats med stöd av delegation ska anmälas. Det gäller även i 

vilken utsträckning beslut som har fattats efter vidaredelegation ska anmälas.  

Syftet med denna lagändring är att bädda för ökad effektivitet genom att delegations-

beslut kan vinna laga kraft snabbare. Det blir alltså möjligt för en nämnd att förordna 

om att beslut i vissa ärenden eller grupper av ärenden inte ska anmälas till nämnden. 

Är det fråga om beslut som överklagas med laglighetsprövning ska sådana beslut pro-

tokollföras särskilt. Protokollen ska därefter tillkännages på den webbaserade anslags-

tavlan.  

Reglerna gäller inte bara beslut som fattas av anställda med stöd av delegation (7 kap. 

8 § KL), utan även delegationsbeslut av utskott och enskilda förtroendevalda (6 kap. 

40 § första stycket KL). Beslut som fattats med stöd av delegation på grund av att det 

rör en brådskande fråga (6 kap 39 § KL) ska däremot alltid anmälas. 

När det gäller nämndens möjlighet till insyn framför regeringen i propositionen att det 

fortfarande är de förtroendevalda som beslutar om vilka typer av beslut som ska an-

mälas till nämnden, t.ex. om nämnden anser sig ha ett särskilt intresse av vissa typer 

av beslut. De förtroendevalda kommer också att kunna följa delegationsbeslut som 

inte anmäls via den kommunala anslagstavlan. Som ett led i uppföljning av hur den 

delegerade beslutanderätten använts kan nämnderna även besluta om mer samlad åter-

rapportering på aggregerad nivå.  

Inget hindrar att nämnden beslutar att alla delegationsbeslut liksom tidigare ska anmä-

las i den ordning som tidigare tillämpats. I avvaktan på att nämnden tagit ställning till 

nya rutiner kan en sådan ordning vara lämplig. 

Protokollets utformning 

Hur protokollen ska utformas och vad de ska innehålla är det upp till varje kommun, 

landsting och landsting att bestämma. Protokollen kan innehålla allt från fullständiga 

beslut med motivering och andra uppgifter till enbart en förteckning över att beslut har 
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fattats i vissa ärenden. De nya reglerna innebär inte några formkrav på hur protokoll 

över delegationsbeslut som inte anmäls ska utformas. Kravet på att beslut ska proto-

kollföras och tillkännages innebär bara ett krav på att det dokumenteras att ett beslut 

fattats och att detta sedan tillkännages på anslagstavlan.  

Regeringen uttalar i propositionen att en rimlig ordning kan vara att beslutsprotokollet 

justeras genom att i det någon form signeras av beslutsfattaren. Eftersom protokollen 

ska tillkännages på den kommunala anslagstavlan måste hänsyn tas till bl.a. bestäm-

melser om personuppgifter i personuppgiftslagstiftningen och offentlighets- och sekre-

tesslagen. Protokollens utformning kan därför komma att se olika ut beroende på ty-

pen av beslut. Regeringen påpekar dock att det av rättssäkerhetsskäl är viktigt att be-

sluten kan identifieras. Grundläggande uppgifter som möjliggör det måste därför fin-

nas med i tillkännagivandet.  

Beslut som fattas med stöd av vidaredelegation  

Möjligheten till vidaredelegation behålls oförändrad i 2017 års kommunallag. Det in-

nebär att samma regler om återrapportering till nämnd gäller, oavsett om det är fråga 

om delegation eller om vidaredelegation. Bestämmelsen om att nämnderna ska besluta 

om i vilken utsträckning beslut som har fattats med stöd av delegation ska anmälas till 

dem omfattar således även beslut fattade med stöd av vidaredelegation. Även sådana 

beslut som inte anmäls ska protokollföras särskilt, om beslutet får överklagas genom 

laglighetsprövning (7 kap. 6 och 8 § KL).  

Någon lagstadgad återrapporteringsskyldighet till förvaltningschefen för beslut som 

fattats med stöd av vidaredelegation föreskrivs inte i 2017 års kommunallag. Det står 

dock nämnden fritt att bestämma att återrapportering, i stället för att ske till nämnden, 

ska ske till förvaltningschef. Nämnden kan också bestämma att återrapportering ska 

ske till både nämnden och förvaltningschefen. Alternativt kan nämnden besluta att 

överlämna till förvaltningschefen att besluta om vilken återrapportering som ska ske 

till denne. 

De nya reglerna gäller även för beslut som fattats efter vidaredelegation inom en ge-

mensam nämnd. Om det är en uppgift för förvaltningschefen eller för delegaten att an-

mäla sådana beslut till nämnden får respektive nämnd bestämma. Nämnden ska, i lik-

het med vad som föreslås ovan, ha möjlighet att besluta om omfattningen av återrap-

porteringen. 

Delegering till nämndernas presidier 

En nyhet i 2017 års kommunallag är att det införs en möjlighet att delegera beslutan-

derätt till nämndernas presidier. Regeringen uttalar i propositionen att det på nämnd-

nivå kan finnas frågor som lämpar sig väl för ett beslutsfattande där man strävar efter 

politisk konsensus och att det därför bör införas en möjlighet att delegera beslutande-

rätt till nämndernas presidier. Bestämmelserna om återrapportering till nämnderna gäl-

ler även vid delegation till presidierna.  
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Delegation till nämndens presidium kommer inte att skilja sig från andra former av 

delegation, vare sig när det gäller vilka typer av beslut som kan delegeras eller när det 

gäller ansvarsfördelningen. Det är upp till den enskilda nämnden att avgöra om några, 

och i så fall vilka, beslut som ska delegeras. Med tanke på presidiets sammansättning 

ges i propositionen några exempel. Det kan t.ex. handla om sådana beslut där nämn-

den redan är överens i stora drag om det sakliga innehållet och där beslutet endast är 

en formalitet. Det kan också gälla både brådskande och icke-brådskande ärenden där 

nämnden redan har fattat ett inriktningsbeslut. Ett annat exempel är känsliga social-

tjänstärenden där man vill hålla kretsen av de inblandade liten.3 Enkla myndighetsbe-

slut och beslut om tillstånd är andra exempel på sådant som skulle kunna delegeras till 

ett presidium. 

I lagstiftningsärendet uppmärksammas att beslutanderätt redan i dag delegeras till 

nämndpresidier i form av utskott. Regeringen framför i propositionen att de nya reg-

lerna ändå fyller en funktion genom att underlätta för kommuner och landsting. 

Nämnderna kommer inte längre behöva göra presidierna till utskott för att på så sätt 

kunna delegera beslutanderätt till dem.  

Det blir följaktligen möjligt för en nämnd att anförtro uppgifter både till presidiet och 

till ett utskott. Organen uppvisar likheter med den skillnaden att det redan av lagen 

framgår vilka som utgör en nämnds presidium. I övrigt kommer skillnaden mellan 

eventuella utskott och presidiet till största del avgöras av organisationen av arbetet i 

den enskilda nämnden. Från SKL:s sida vill vi dock påpeka att val av presidiet sker på 

annat sätt än val av utskott, vilket kan påverka de olika partiernas representation.   

En aspekt som belyses i förarbetena är att beslutsfattandet i presidierna kan bli proble-

matiskt. I kommunallagen finns inga regler om hur ett presidium eller ett utskott ska 

fatta beslut. Vid lika röstetal i fullmäktige har ordförande utslagsröst (5 kap. 44 § KL). 

Denna bestämmelse är även tillämplig när en nämnd fattar beslut (6 kap. 28 § KL). I 

ett JO-uttalande (JO 1985/86 s. 278) som rörde en situation med lika röstetal i ett ut-

skott, gav JO uttryck för att ordförandens röst skulle vara utslagsgivande och rekom-

menderade kommunfullmäktige att i reglemente för utskott fastställa beslutsförhets-

regler. I linje med detta uttalande uttalar regeringen i propositionen att det finns skäl 

för fullmäktige att besluta om beslutsförhetsregler även för presidier. JO:s beslut torde 

ge uttryck för en generell princip om att vid lika röstetal har ordförande utslagsrösten, 

även vid delegation till presidier. Av lagen framgår att nämndens ordförande är ordfö-

rande för presidiet. Frågor kring presidiets sammanträde kan i övrigt regleras internt.  

Webbaserad anslagstavla 

Kommunens anslagstavla har en formell funktion. Där tillkännages bl.a. fullmäktiges 

möten och där anslås justering av protokoll. Anslaget av ett protokolls justering ger ut-

gångspunkten för att beräkna tiden för möjligheten att överklaga de beslut som kan 

                                                 
3 Här vill vi dock påtala att delegation enligt socialtjänstlagen i vissa fall bara är möjlig till utskott.  



 

 CIRKULÄR 17:57  

2017-12-01 

 
 

 

15 (22) 
 

    

   
 

 

 

överklagas med laglighetsprövning. Anslagstavlan är också platsen för vissa andra 

formbundna tillkännagivanden i annan lagstiftning – exempelvis i plan- och byggla-

gen och i ordningslagen. 

En viktig nyhet i 2017 års kommunallag är att anslagstavlan ska vara webbaserad. Det 

uttrycks så i 8 kap. 9 § KL att varje kommun och landsting på sin webbplats ska ha en 

anslagstavla. Den fysiska kommunala anslagstavlan försvinner samtidigt i och med att 

anslagstavlan blir digital och placeras på kommunens webbplats. Den webbaserade 

anslagstavlan ska placeras väl synlig och vara lätt att hitta. I propositionen rekommen-

deras att anslagstavlan läggs på webbplatsens startsida. Är det av någon anledning inte 

lämpligt bör startsidan under alla förhållanden innehålla en tydlig anvisning om hur 

anslagstavlan nås.  

Informationen på anslagstavlan ska vara väl avskild. Det innebär att det inte får finnas 

någon risk för sammanblandning med annan information på kommunens eller lands-

tingets webbplats. Överskådlighet och tydlighet är viktiga ledord vid utformningen av 

anslagstavlan. Det är noga reglerat i KL vilken information som ska eller får finnas på 

anslagstavlan (8 kap. 10-11 §§ KL). Obligatoriskt innehåll är:  

 Tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden, dvs. uppgift om tid och plats 

för fullmäktiges sammanträden och om vilka ärenden som ska behandlas. 

 Tillkännagivande av justerade protokoll. 

 Tillkännagivande av delegationsbeslut som inte ska anmälas. 

 Justerade protokoll, i den utsträckning kommunen eller landstinget bestämmer och 

det inte strider mot lag eller annan författning. 

 Upplysningar om hur beslut kan överklagas enligt 13 kap. KL. 

En grundläggande och viktig funktion hos anslagstavlan är alltså att fungera som verk-

tyg för kungörelsen över vilka ärenden som ska behandlas på fullmäktige. Anslagstav-

lan ska också redovisa att beslut fattats, när protokollet justerats – och hur överklagan-

detiden för sådana beslut ska beräknas.  

Anslagstavlan ska innehålla en permanent och allmän upplysning om hur beslut kan 

överklagas enligt reglerna om laglighetsprövning enligt 13 kap. KL. Upplysningen be-

höver redovisa inom vilken tid laglighetsprövning kan begäras och vad som i övrigt 

gäller för en sådan prövning. I propositionen sägs särskilt att upplysningen bör inne-

hålla information om att alla omständigheter en klagande vill göra gällande måste an-

föras inom klagotiden.   

Med digitaliseringen av anslagstavlan följer ett visst mått av utökad serviceskyldighet. 

Innehållet på anslagstavlan ska kunna göras tillgängligt även för de kommunmedlem-

mar som av någon anledning är obekväma med att söka information digitalt. Den digi-

tala klyftan kan exempelvis överbryggas genom att informationen på anslagstavlan 

kan göras tillgänglig i kommunhusets entré eller på biblioteken. 
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Revision 

Revisionsbudgeten fullmäktigepresidiets sak 

För att åstadkomma en oberoende beredning och markera behovet av resurser till re-

visionen införs ett krav på att revisorernas budget ska beredas av fullmäktiges presi-

dium i 11 kap. 8 § KL. Det innebär att styrelsen i arbetet med att upprätta förslaget till 

den samlade budgeten inte ska ta ställning till budgetutrymmet revisorernas verksam-

het.  

Fullmäktigepresidiet upprättar alltså sitt förslag självständigt i förhållande till styrel-

sen. Bestämmelsen hindrar dock inte presidiet från att samråda med styrelsen, en an-

nan nämnd eller revisorerna vid beredning av förslaget. 

Självständig yttrande- och upplysningsrätt för de sakkunniga lagfästs 

Frågan om revisionens oberoende har ständig aktualitet. Regeringen är av uppfatt-

ningen att det inte enbart kan ankomma på revisorerna att förklara de sakkunnigas 

iakttagelser. I 2017 års kommunallag får därför revisorernas sakkunniga en självstän-

dig rätt att yttra sig. Bestämmelsen har utformats efter samma mönster som yttrande-

rätten för de förtroendevalda revisorerna – det är alltså fråga om en rätt – inte en skyl-

dighet.  

De sakkunnigas rätt att yttra sig är knuten till de rapporter de lämnat och följer direkt 

av lag. Det krävs alltså ingen ändring av fullmäktiges arbetsordning för att rätten ska 

kunna göras gällande.  Däremot finns det naturligtvis inget som hindrar att arbetsord-

ning kompletteras i detta avseende.  

Revisionsprocessen i fullmäktige ny ordning 

Vissa tekniska förändringar gäller revisionsprocessen i fullmäktige. Det slås numera 

fast i lagtext att årsredovisningen ska godkännas innan fullmäktige tar ställning till 

frågan om ansvarsfrihet. Enligt regeringens mening är det lämpligt att fullmäktige 

först tar ställning till eventuell revisonskritik mot årsredovisningen genom att ta ställ-

ning till årsredovisningen. Därefter ska fullmäktige pröva om kritiken bör föranleda 

anmärkning eller vägrad ansvarsfrihet.  

För det fall det förekommer kritik kan det inverka på hur debatten kring årsredovis-

ning och ansvarsprövning organiseras. 

Valbarhet och fyllnadsval för revisorer 

En fullmäktigeledamot är inte valbar till uppdrag som revisor. I 2017 års kommunal-

lag har ytterligare ett valbarhetshinder för de förtroendevalda revisorerna har tillkom-

mit. Syftet med denna bestämmelse som återfinns i 4 kap. 5 § KL är att ytterligare 

stärka revisionens oberoende i förhållande den kommunala verksamheten. Av bestäm-

melsen framgår att en revisor inte kan väljas till ledamot eller ersättare i fullmäktige. 

Det finns dock en övergångsbestämmelse när det gäller det nya valbarhetshindret. Av 
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denna framgår att valbarhetshindret ”tillämpas första gången efter det att det första or-

dinarie valet efter ikraftträdandet har hållits i landet”.  

Ordningen väcker frågor om vad som händer vid valet 2018. Revisionsuppdraget 

sträcker sig över de fyra år som följer efter valet till revisor. Det innebär att den som 

valts till revisor fortsätter att vara revisor för granskning som sträcker sig in i den nya 

mandatperioden. Övergångsbestämmelsen torde innebära att valbarhetshindret får ef-

fekt från och med ordinarie val till fullmäktige 2018.  

Det är rimligt att utgå från att en förtroendevald revisor ska kunna finnas med på sitt 

partis valsedel inför en ny mandatperiod. Däremot kommer länsstyrelsen vid samman-

räkningen tvingas konstatera att vederbörande inte är valbar till uppdraget som leda-

mot eller ersättare i fullmäktige eftersom det föreligger ett valbarhetshinder. Skulle en 

förtroendevald revisor vilja återgå till ett fullmäktigeuppdrag måste därför fullmäktige 

besluta om entledigande på sitt sista sammanträde under mandatperioden, med hänsyn 

till regleringen av när ett uppdrag upphör.  

Verkställighet 

Ett kommunalt beslut anses i princip verkställbart så snart protokollet över beslutet har 

justerats. Ett beslut som kan överklagas enligt reglerna om laglighetsprövning har en-

ligt 1991 års kommunallag fått verkställas innan det har vunnit laga kraft om inte sär-

skilda skäl talat emot det.  

Riksdagen har uttalat att reglerna om verkställighet behöver ses över i syfte att åstad-

komma en ordning som så långt som möjligt förhindrar att ett beslut verkställs innan 

det fått laga kraft, i de fall det finns en risk för återgång av ett beslut som för med sig 

en civilrättslig bundenhet (bet. 2010/11:KU 24 s. 31). Riksdagens tillkännagivande 

grundar sig bl.a. på Justitieombudsmannens (JO) kritik i två ärenden mot kommuner 

som verkställt beslut utan att närmare överväga om det förelåg skäl att invänta att de 

fått laga kraft eller att verka för att frågan om rättelse togs upp efter att besluten upp-

hävts (JO 2010/11 s. 568 I och II). 

Regeringen konstaterar i propositionen att problemet med att rättelse inte kunnat ske 

är ovanligt, men gör ändå bedömningen att reglerna bör skärpas. Skälet för detta är en-

ligt regeringen att möjligheten till laglighetsprövning i praktiken blir illusorisk om 

verkställigheten av ett upphävt beslut inte går att rätta och att uppkomsten av sådana 

situationer riskerar att urholka respekten för rättssystemet.  

Regeringen uttalar att en skärpning bör ta sikte på att förhindra att denna typ av situat-

ioner över huvud taget uppstår, samtidigt som det är viktigt att en ny reglering inte får 

till effekt att den kommunala beslutsprocessen försvåras eller försenas på ett sätt som 

inte står i proportion till detta ovanligt förekommande, om än allvarliga, problem. 

Enligt regeringen är en utgångspunkt att ett beslut som inte kan rättas om det upphävs 

av domstol inte ska verkställas. Samtidigt konstaterar regeringen att ett kategoriskt 

förbud mot verkställighet av sådana beslut inte kan motiveras. En sådan ordning 
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skulle försvåra den kommunala beslutsprocessen på ett alltför ingripande sätt. Mot den 

bakgrunden har regeringen i stället valt att göra frågan om rättelse kan ske eller inte 

till en central omständighet vid verkställighetsbedömningen. 

Lagtexten i 13 kap. 14 § KL har därför utformats enligt följande. 

”Ett beslut som kan överklagas enligt detta kapitel får verkställas innan det 

fått laga kraft om inte särskilda skäl talar mot det. Vid bedömningen ska sär-

skild hänsyn tas till om verkställigheten av beslutet kommer att kunna rättas.” 

Det faktum att det kan bli kostsamt eller krångligt för kommunen eller landstinget att 

rätta det upphävda beslutet betyder inte att det inte går att rätta. För det fall att kostna-

derna för att rätta ett beslut framstår som orimliga bör detta dock tala för att beslutet 

inte ska verkställas förrän det fått laga kraft. 

Enligt regeringen ger förändringen tydliga incitament för kommuner och landsting att 

t.ex. se över hur de utformar sina avtal. Civilrättsliga avtal kan utformas så att det fak-

tiskt går att rätta om beslutet som det vilar på upphävs. Regeln skapar incitament för 

att i förväg ta hänsyn till problematiken med verkställighet och för det fall en snabb 

verkställighet önskas möjliggöra återgång av den.  

Regeringen konstaterar att det även fortsättningsvis kommer att finnas fall när verk-

ställighet måste ske skyndsamt av beslut som inte kan rättas. En aspekt som talar för 

verkställighet trots att beslutet inte fått laga kraft är enligt regeringen att beslutet an-

nars skulle sakna verkan. Det kan t.ex. handla om tillfälliga anställningar som inte kan 

vänta eller att en fastighet som kommunen eller landstinget vill förvärva säljs på exe-

kutiv auktion. Om det finns skäl för att ändå verkställa ett beslut som inte kan rättas 

trots att det inte fått laga kraft och de är sådana att de väger tyngre än skälen som talar 

för att vänta med verkställigheten, ska beslutet därför kunna verkställas tidigare.  

Något uttryckligt dokumentationskrav föreskrivs inte. Förarbetena utgår från att över-

väganden i verkställighetsfrågan framgår av beslutsunderlaget. Det får också anses 

ligga i kommunen eller landstingets intresse att tillse att sådan dokumentation finns.  

Vissa frågor om kommunalförbund 

De regeländringar som genomförs i 2017 års kommunallag, gäller i tillämpliga delar 

även kommunalförbund. Det innebär att förbunden måste ägna uppmärksamhet åt vad 

som exempelvis ska tillkännages på den webbaserade anslagstavlan.  

Vissa av de lagändringar som sker innebär att det finns behov av att se över och ändra 

förbundsordningarna för kommunalförbunden.  

Kommunalförbundens revisorer 

Ett kommunalförbunds förbundsordning ska enligt 1991 år kommunallag, i fråga om 

förbund med förbundsdirektion, ange på vilket sätt och vilken av förbundsmedlem-

marna som ska utse revisorer. I praktiken utses revisorerna regelmässigt inte av en för-

bundsmedlem, utan av flera eller alla förbundsmedlemmar tillsammans.  Regeringen 
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framför i propositionen att det av tydlighetsskäl inte är lämpligt att ha en bestämmelse 

som kan tolkas som att endast en förbundsmedlem ska utse revisorerna, även om en 

sådan ordning är möjlig även i fortsättningen. Genom 2017 års kommunallag har detta 

därför ändrats. Av lagtexten framgår att det i förbundsordningen ska anges på vilket 

sätt revisorer utses i kommunalförbund med förbundsdirektion (9 kap. 6 § 5 KL). Det 

kan anges att revisorerna ska utses av endast någon eller några av förbundsmedlem-

marna eller av alla gemensamt. – För kommunalförbund med förbundsfullmäktige 

väljs revisorerna liksom tidigare av förbundets fullmäktige (9 kap. 12 § KL).   

Kommunalförbundens anslagstavla 

De allmänna reglerna om anslagstavla i 2017 års kommunallag är generellt tillämpliga 

för kommunalförbunden. Frågor om vad som ska kungöras behöver därför inte längre 

framgå av förbundsordningen. Däremot ska förbundsordningen ange på vilken webb-

plats förbundets anslagstavla ska finnas (9 kap. 6 § 10 KL).  

Ett kommunalförbund ska ha en egen anslagstavla på internet. För de kommunalför-

bund som redan har egna självständiga webbplatser gäller motsvarande krav för dem 

som gäller för kommunernas och landstingens anslagstavlor.  

Det finns emellertid inget som hindrar att kommunalförbund i stället för en självstän-

dig webbplats använder sig av en av förbundsmedlemmarnas webbplatser. I sådant fall 

ska kommunalförbundets anslagstavla kunna särskiljas från såväl förbundsmedlem-

mens webbplats som förbundsmedlemmens egen anslagstavla.  

Av rättssäkerhetsskäl ska förbundet endast ha en anslagstavla eftersom informationen 

inte får återges självständigt på flera webbplatser. Ett sådant system skulle innebära en 

risk för att uppgifterna inte kommer att överensstämma med varandra. Det är dock 

inget som hindrar att det skapas länkar från varje förbundsmedlems webbplats till den 

webbplats där kommunalförbundet har sin anslagstavla, oavsett var denna har place-

rats. 

Särskilt om årsredovisningen och allmänhetens rätt att ställa frågor 

Regeringen gör i propositionen bedömningen att det är befogat att det i förbundsord-

ningen ska anges under vilka förutsättningar frågor kring årsredovisningen i ett kom-

munalförbund kan ställas. Av bestämmelsen i 9 kap. 6 § 14 p KL framgår det därför 

att det i förbundsordningen ska anges om allmänheten har rätt att ställa frågor om års-

redovisningen. 
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Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 

2017 års kommunallag träder i kraft den 1 januari 2018. Bestämmelsen hindrar inte att 

kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund innan dess vidtar de administ-

rativa åtgärder som kan behövas för att lagen ska kunna tillämpas i sin helhet från och 

med ikraftträdandet.  

1991 års kommunallag (1991:900) och lagen (1970:462) om vissa anslag på kommuns 

anslagstavla upphör samtidigt den 1 januari 2018.  

För vissa frågor finns särskilda övergångsbestämmelser.  

Bestämmelserna om att en revisor inte är valbar som ledamot eller ersättare i fullmäk-

tige och om att antalet ersättare i styrelsen ska vara minst fem ska tillämpas första 

gången efter det att det första ordinarie valet efter ikraftträdandet har hållits i landet. 

Skälet till att dessa bestämmelser ska tillämpas först efter det att ordinarie val har hål-

lits, är att regeringen bedömt att det saknas anledning att ändra villkoren för fullmäkti-

ges och styrelsens arbete under pågående mandatperiod.  

Bestämmelserna i 1991 års kommunallag om sådana underställda nämnder som full-

mäktige beslutat om före ikraftträdandet och bestämmelserna om att en lokal nämnd 

inte får väcka ärenden i fullmäktige fortsätter att gälla fram till dess det första ordina-

rie valet efter ikraftträdandet har hållits i landet. Motivet är att undvika behov av orga-

nisatoriska förändringar under pågående mandatperiod.  

1991 års kommunallag ska fortfarande gälla för överklagande av beslut som har till-

kännagetts före ikraftträdandet av den nya kommunallagen den 1 januari 2018. Det in-

nebär att både de processuella och de materiella regler som gällde före ikraftträdandet 

ska tillämpas vid överklagande av beslut som tillkännagetts före ikraftträdandet.   

En särskild fråga är vad som gäller för tillkännagivanden som är anslagna på den  

fysiska anslagstavlan och som behöver vara anslagna även efter årsskiftet. I proposit-

ionen klargör regeringen att befintliga anslag på den fysiska anslagstavlan vid ikraft-

trädandet den 1 januari 2018 ska flyttas över till den webbaserade anslagstavlan, där 

de ska finnas tills överklagandetiden har gått ut. Detta eftersom den webbaserade  

anslagstavlan ersätter den fysiska anslagstavlan och för att undvika problematiken 

med att under en övergångsperiod ha dubbla anslagstavlor.  

Åtgärder som behöver vidtas eller övervägas med anledning av  

ikraftträdandet av 2017 års kommunallag 

Som framgått behöver kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund vidta 

vissa åtgärder inför eller i anslutning till ikraftträdandet av 2017 års kommunallag den 

1 januari 2018. Det finns också ett antal frågor som kan behöva övervägas, men där 

beslut även kan fattas i senare skede. I det följande listas några av de frågor som för-

tjänar särskild uppmärksamhet av kommuner, landsting, regioner och kommunalför-

bund. 
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Webbaserad anslagstavla  

Kommuner, landsting och regioner samt kommunalförbund måste ordna med en web-

baserad anslagstavla. En sådan ska vara i funktion när 2017 års kommunallag träder i 

kraft, dvs. den 1 januari 2018. Rutiner måste också införas om för att ta hand om den 

utökade serviceskyldigheten. 

Instruktion för direktören 

En instruktion för den ledande tjänstemannen – direktören – behöver tas fram och an-

tas av styrelsen. Bestämmelserna om direktören träder också i kraft den 1 januari 2018 

och det är därför viktigt att detta arbete kommer i gång.  

Regler om arvode och andra ersättningar till förtroendevalda 

En viktig fråga att ta ställning till för kommuner, landsting och regioner är om och i så 

fall vilka förmåner motsvarande de som gäller för anställda som ska införas för hel- 

eller deltidsarbetande förtroendevalda, t.ex. vad gäller förutsättningarna för föräldrale-

dighet och sjukskrivning för kommunal-, borgar-, landstings-, region- och opposit-

ionsråd.  

Underlag som rör dessa frågor kommer att inarbetas i de riktlinjer för OPF-KL som 

SKL avser att se över inför nästa mandatperiod.  

Reglementet för styrelsen och nämnderna 

Reglementen för styrelsen och nämnderna behöver ses över och uppdateras.   

Kommuner, landsting och regioner har bl.a. anledning att ta ställning i frågan om sty-

relsen ska ges en beslutanderätt angående vissa förhållanden som rör andra nämnders 

verksamhet. Det finns i förekommande fall även anledning att se över frågor om be-

ställar- och utförarnämnder och om underställda nämnder (som inte längre tillåts).  

Kommuner, landsting och regioner har vidare anledning att se över och ta ställning till 

regler om arbetsformer och beslutsförhet i utskott och presidier.  

Det finns även skäl att se över och anpassa reglerna om arbetsformer m.m. för kom-

munal-, landstings-, region- och oppositionsråd, vare sig de finns i reglementet för sty-

relsen eller i ett särskilt reglemente.  

SKL avser att i början av år 2018 ge ut nytt underlag om reglemente för styrelse och 

nämnder.  

Hantering av delegationsbeslut 

Kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund har anledning att överväga om 

det finns skäl att ändra hanteringen av delegationsbeslut. Det gäller bl.a. om det finns 

skäl att utnyttja möjligheten att undanta vissa ärenden/beslut från anmälan till nämn-

den. Om så sker måste också regleras hur protokoll ska föras och protokoll ska juste-

ras.  
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Det finns också anledning att se över delegationsordningarna med hänsyn till presidi-

ernas möjlighet att fatta beslut samt när det gäller gränsdragningen mot direktörens in-

struktion. 

Arbetsordning för fullmäktige 

Arbetsordningen för fullmäktige behöver ses över och uppdateras. Det gäller bl.a. pre-

sidiets roll att bereda revisorernas budget samt de sakkunniga revisorernas närvarorätt. 

Hänvisningar till bestämmelser i kommunallagen behöver uppdateras 

SKL avser att i början av år 2018 ge ut nytt underlag för arbetsordning för fullmäk-

tige.  

Kommunalförbund 

Förbundsordningar för kommunalförbunden behöver ses över och uppdateras. 

Frågor och synpunkter 

Frågor och synpunkter med anledning av detta cirkulär kan i första hand ställas till  

Helena Linde, tfn 08-452 79 76, helena.linde@skl.se   

Lena Dalman, 08-452 79 73, lena.dalman@skl.se 

Staffan Wikell, 08-452 75 71, staffan.wikell@skl.se 

 

Sveriges Kommuner och Landsting 

Avdelningen för juridik 

 

 

Germund Persson 

Chefsjurist  

 Helena Linde 

 förbundsjurist 









Agenda
• AC-net

• Stadsnätens utmaningar

• Anta utmaningen

• Möjligheterna finns tillsammans



AC-net Internservice i korthet
Ägare Region Västerbotten, Skellefteå Kraft och Umeå Energi

BOLAGSORDNING

• Bolaget har till föremål för sin verksamhet att tillhandahålla ett regionalt datanät inom Västerbottens län för sina ägare

• Inom ramen för verksamheten ska bolaget medverka till att driva på utvecklingen inom IT, data- och telefoniområdet samt idka därmed 
förenlig verksamhet

BOLAGET

• Kostnader - Svartfiberhyra, Nodhyra, Produktkostnader, Administration

• Kunder - Kommunernas IT, VLL, RVB, AC-net Externservice AB

• Produkter - Regionalt nät, SJUNET, Internettjänst

MÖJLIGHETER

• Använda AC-net internservice som en plattform för en tydligare IT utvecklingen i Västerbotten:

– VLL kan med sin tekniska kompetens utveckla hela nätets kvalitet och undvika suboptimeringar

– RVB kan genomföra än mer effektiva inköp samt fortsätta driva på digitaliseringen utifrån nätets förutsättningar

– Tillsammans skulle vi kunna erbjuda länets IT en ännu bättre tjänst med högre kvalitet till ett mycket lägre pris

Period Prognos

ACC 2017-09-06 Helår 2017

Intäkter             6 235 000 kr             9 232 526 kr 

Kostnader -           4 223 000 kr -           8 807 000 kr 

Resultat före avskrivning            2 012 000 kr                425 526 kr 

Avskrivningar -              262 000 kr -           1 048 000 kr 

Resultat före finansiella poster             1 750 000 kr             1 473 526 kr 

Finansiella poster -                  3 000 kr -                12 000 kr 

Preliminärt resultat            1 747 000 kr            1 485 526 kr 

AC-Net Internservice AB
556930-5278

Resultaträkning



AC-net Externservice i korthet
Ägare Region Västerbotten, Skellefteå Kraft, Umeå Energi och Företagarna i Västerbotten

BOLAGSORDNING

• Bolaget ska erbjuda elektroniska kommunikationstjänster, primärt genom att erbjuda externa parter överskottskapacitet från det regionala 
datanät som AC-Net Internservice AB tillhandahåller för sina ägare inom Västerbottens län, samt därmed förenlig verksamhet

BOLAGET

• Kostnader – Drift av det regionala nätet, Stadsnäten kostnader vid vidareförsäljning

• Kunder – Stadsnäten i Västerbotten, Operatörer, Tjänsteleverantörer, Företag

• Produkter – Nodplats, Svartfiber, Våglängder, VPN, Internettjänst mm

MÖJLIGHETER

• AC-net Externservice är ER plattform för samarbete mellan stadsnäten:

– Tjänsteleverantörplattform möjliggör marknadsplats per stadsnät med fler tjänster med högre kvalitet

– End 2 End ger möjlighet att automatisera beställning, leverans och fakturering. 

– Tillsammans kan betyda att vi delar på server, NOC, fälttjänst, osv för att utföra mer till bättre kvalitet med de resurser vi har för att i 
förlängningen kunna erbjuda fler tjänster till fler kunder och generera mer intäkter till er Bredbandstrategi. Vår marknad är den vi 
tillsammans skapar

Period Prognos

ACC 2017-09-06 Helår 2017

Intäkter           13 539 000 kr           14 332 000 kr 

Kostnader -        13 084 000 kr -        13 830 000 kr 

Resultat före avskrivning                455 000 kr                502 000 kr 

Avskrivningar -              302 000 kr -              400 000 kr 

Resultat före finansiella poster                153 000 kr                102 000 kr 

Finansiella poster -                  2 000 kr                           -   kr 

Preliminärt resultat                151 000 kr                102 000 kr 

Resultaträkning

AC-Net Externservice AB
556538-4095



S
W

E
D

IS
H

 L
O

C
A

L
 F

IB
R

E
 A

L
L

IA
N

C
E

STADSNÄTENS UTMANINGAR

• Förklara och förankra sin roll inom kommunen

• Möta uppköp och konkurrens av privata nationella aktörer

• Tillräckliga investeringsmedel

• Driftssäkerhet

• Långsiktig lönsamhet – tillräckliga volymer

• Efter ”färdig” utbyggnad kommer konsolidering eller…

• Nya affärer t.ex. IoT, välfärdens digitalisering



Regeringens nya bredbandsstrategi –
ett helt uppkopplat Sverige

Höjd målsättning!

• År 2020 bör 
– 95 procent av alla hushåll och företag ha 

tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. 

• År 2025 bör
– 98 procent  ha tillgång till minst 1 Gbit/s

– 1,9 procent  minst 100 Mbit/s

– Och sista 0,1 procent minst 30 Mbit/s

• Målet är teknikneutralt



Driftsäkerhet

SSNf ledningsystem för 

Driftsäkerhet

Robust fiber

Bilaga SÄKERHET

Etablera SiSG för alla

SiSG-portalen

IT-säkerhet (logiska 

hot)

Säker kundanslutning 

v2

Externt hot - Partners

Internt Hot -

Rekommendationer

Informationssäkerhet

Ledningsystem NIS

Utbildningsinsatser 

SÄKERHETSSKYDD

Säkerhetskydd / 

Sekretess

Fysiska hot

logiskt hot

mänskligt hot

Säkerhetskydd / 

Sekretess

Säkerhetskydd / 

Sekretess

Trygghet 

och 

Säkerhet

Ett uppkopplat 

tryggt och säkert 

Sverige genom 

stadsnät och dess 

samhällsviktiga 

fiberinfrastruktur.

Trygghet 

och 

Säkerhet

Ett uppkopplat 

tryggt och säkert 

Sverige genom 

stadsnät och dess 

samhällsviktiga 

fiberinfrastruktur.



Välfärdstjänster

Digitalisering av:

• Skola

• Vård

• Omsorg

• Idrott

• Kultur

Kommunens framgång 
avhängig:

• En bredbandsstrategi och 
dess genomförbarhet

• En digitaliseringsstrategi 
och dess genomförbarhet



IoT-nät och dess byggstenar

Partners 
applikationer 
och tjänster

Digital Plattform Nätfunktion

Smarta hemmet

Informations- och driftsäkerhet

Applikationer

Whitelable Mjukvara

Uppkoppling / Gateway

Eko System

AI och Analys

Mobila 
nät

Trådlösa 
nät

Fasta nät

Kontrollcenter
Openstack Devnet

Datahall

Smarta staden

Short range 
(Wifi, Zigbee)

LPWA (LoRA, 
NB-IoT)

Mobila (2G, 
3G, 4G)

Sensorer

Sensorer

Smarta 
hem nod

Trådlös 
Router

M/O

Digital Plattform Nätfunktion Ändutrustning

API och Integration

Användargränssnitt



Krav finns på It-system

• IT- systemet som används ska vara designat för att 
kunna tillgodose kraven inom 
Dataskyddsförordningen exempelvis måste företaget 

– ha ordning på sitt register, 

– individen ska kunna få utdrag 

– Individer ska kunna få sina uppgifter raderade

– och framförallt: personuppgifterna ska vara skyddade 
så att inte vem som helst kan ta del av dem. 

• Vid intrång måste företaget rapportera till 
Datainspektionen (inom 72 timmar) och, om det är 
ett allvarligt fall, även till de registrerade själva.



Robusthet

• PTS huvudansvar att marknadens aktörer 
fixar det

• Förväntas ett aktivt arbete från 
aktörerna

• Krav från stat, landsting och kommuner

• Robust Fiber



Att tänka på!

• Bygga och äga fiberinfrastruktur är 
inget ”hokuspokus” 

• Stort urval underentreprenörer 

• Storskalighet för lönsamhet och 
attraktiva kundpriser

• Samarbete och samverkan

• Investeringsförmåga behövs

• Fiberinfrastruktur är en långsiktig 
investering

• Behåll rådigheten!



Stadsnätens roll tydliggörs

”Offentliga aktörer, som agerar på marknaden, bör därmed 

befinna sig på lägre nivåer i värdekedjan och parallella 

infrastrukturer där dessa är möjliga bör inte förhindras. En modell 

för vertikal separation, dvs. att inte erbjuda slutkundstjänster 

samtidigt med tillhandahållandet av nät och tjänster på 

grossistnivån, skulle kunna bereda offentliga aktörer möjlighet att 

agera i samklang med tjänsteleverantörer för ett ökat utbud av 

tjänster till slutkunder.”



Anta utmaningen

• Personal
– Personberoende drift och kontinuitet
– Personalens kompetensbehov

• Drift
– Anslutningar och byggnationer från behov till leverans
– 1st line support via kundtjänst
– SLA 24/7 via NOC och Fältservice
– Provisionering av nya kunder och tjänster

• Teknik
– Investeringar
– Nya tjänster
– Styra vår egen framtid

• Försäljning
– Öppet nät och ej agera ISP
– Fler tjänster och fler leverantörer i det Öppna nätet efterfrågas
– Högre kvalitet, snabbare leveranser och till lägre pris efterfrågas
– Fiberanslutningar är konkurrensutsatt där ”Först till kvarn får en lång kundrelation”



Möjligheterna finns tillsammans

1. Skapa en större marknad för bättre konkurrens och lönsamhet

– Högre intäkter genom ökad konkurrensen via gemensam 
tjänsteleverantörsplattform

2. Samköra våra nät för högre kvalitet, fler tjänster och snabbare leverans

– Möta behovet av Fler tjänster till fler kunder, Kortare leveranstider och 
högre kvalitet i våra nät genom end2end kontroll, NOC, gemensamma 
system och samarbete

– Lägre kostnader genom gemensamt inköp, fältservice, bättre utnyttjande av 
nätet och framförallt av vår gemensamma kompetens



Gemensam Tjänsteplattform
Från Monopol till konkurrens



PRIVAT FÖRETAG

Stadsnät PRIVAT FÖRETAG Internettjänst ISP Nätavgift Internettjänst ISP Nätavgift

Bjurholm 750           50                             289 kr               74 kr             215 kr               231 kr                 59 kr            172 kr             

Dorotea 1 000       50                             260 kr               -  kr           260 kr               995 kr                 715 kr         280 kr             

Lycksele 2 800       140                          259 kr               119 kr          140 kr               995 kr                 855 kr         140 kr             

Malå 616           46                             275 kr               135 kr          140 kr               995 kr                 855 kr         140 kr             

Nordmaling 1 236       62                             299 kr               99 kr             200 kr               995 kr                 795 kr         200 kr             

Norsjö 1 142       57                             299 kr               159 kr          140 kr               995 kr                 835 kr         160 kr             

Robertsfors 1 500       75                             259 kr               99 kr             160 kr               995 kr                 835 kr         160 kr             

Sorsele 800           40                             275 kr               100 kr          175 kr               995 kr                 820 kr         175 kr             

Storuman 1 900       95                             259 kr               99 kr             160 kr               995 kr                 835 kr         160 kr             

Vilhelmina 1 000       50                             395 kr               -  kr           395 kr               395 kr                 -  kr          395 kr             

Vindeln 1 500       75                             349 kr               149 kr          200 kr               995 kr                 795 kr         200 kr             

Vännäs 1 102       62                             300 kr               100 kr          200 kr               995 kr                 795 kr         200 kr             

Åsele 915           46                             250 kr               -  kr           250 kr               400 kr                 -  kr          400 kr             

ANTAL KUNDER

Gemensam Tjänsteplattform
Från Monopol till konkurrens



PRIVAT FÖRETAG

Stadsnät PRIVAT FÖRETAG Internettjänst ISP Nätavgift Internettjänst ISP Nätavgift

Bjurholm 750           50                             289 kr               74 kr             215 kr               995 kr                 395 kr         465 kr             

Dorotea 1 000       50                             260 kr               74 kr             186 kr               995 kr                 395 kr         465 kr             

Lycksele 2 800       140                          259 kr               74 kr             185 kr               995 kr                 395 kr         465 kr             

Malå 616           46                             275 kr               74 kr             201 kr               995 kr                 395 kr         465 kr             

Nordmaling 1 236       62                             299 kr               74 kr             225 kr               995 kr                 395 kr         465 kr             

Norsjö 1 142       57                             299 kr               74 kr             225 kr               995 kr                 395 kr         465 kr             

Robertsfors 1 500       75                             259 kr               74 kr             185 kr               995 kr                 395 kr         465 kr             

Sorsele 800           40                             275 kr               74 kr             201 kr               995 kr                 395 kr         465 kr             

Storuman 1 900       95                             259 kr               74 kr             185 kr               995 kr                 395 kr         465 kr             

Vilhelmina 1 000       50                             395 kr               74 kr             321 kr               995 kr                 395 kr         465 kr             

Vindeln 1 500       75                             349 kr               74 kr             275 kr               995 kr                 395 kr         465 kr             

Vännäs 1 102       62                             300 kr               74 kr             226 kr               995 kr                 395 kr         465 kr             

Åsele 915           46                             250 kr               74 kr             176 kr               995 kr                 395 kr         465 kr             

ANTAL KUNDER

Tjänsteplattform
Från Monopol till konkurrens



Ökade stadsnätsvgifter med Plattform per år per månad

Bjurholm 175 800 kr                 14 650 kr               Egen KO

Dorotea 599 400 kr-                 49 950 kr-               Egen KO & ISP

Lycksele 1 755 600 kr              146 300 kr             Tele2 KO Avtal

Malå 540 130 kr                 45 011 kr               Egen KO

Nordmaling 493 164 kr                 41 097 kr               Egen KO

Norsjö 1 140 858 kr              95 072 kr               Tele2 KO Avtal

Robertsfors 634 500 kr                 52 875 kr               Egen KO

Sorsele 338 880 kr                 28 240 kr               Egen KO

Storuman 803 700 kr                 66 975 kr               Tele2 KO Avtal

Vilhelmina 668 400 kr-                 55 700 kr-               Egen KO & ISP

Vindeln 1 318 500 kr              109 875 kr             Egen KO

Vännäs 472 219 kr                 39 352 kr               Egen KO

Åsele 614 331 kr-                 51 194 kr-               Egen KO & ISP

TOTALT 5 791 220 kr              482 602 kr             

Tele2 KO kostnad idag för 3 Stadsnät 3 119 628 kr              

Besparingar i form av synergivinster har inte tagits med i beräkningarna

Värde att jämföra mot kostnaden 8 910 848 kr              

Kostnader Tjänsteleverantörplattform per år per månad

Hårdvara 242 000 kr                 20 167 kr               Avskrivningstid 5år CAPEX->OPEX

Netadmin + Licens 484 000 kr                 40 333 kr               Avskrivningstid 5år CAPEX->OPEX

Implementering + Netadmin integration 220 000 kr                 18 333 kr               Avskrivningstid 5år CAPEX->OPEX

Löpande drift 1st, 2nd line 24/7 1 020 000 kr              85 000 kr               

Netadmin serviceavtal 435 000 kr                 36 250 kr               

Cisco Serviceavtal 48 000 kr                    4 000 kr                  

Fältservice 1 050 000 kr              87 500 kr               5st avbrott per år ger 99,6% tillgänglighet

AC-net Tele2 DO avtal 1 824 000 kr              152 000 kr             AC-net tjänsteleveransintäkter

5 323 000 kr              443 583 kr             

Tjänsteplattform
Från Monopol till konkurrens



Skapa en större marknad för bättre 
konkurrens och lönsamhet

• Lönsamhet att samköra näten finns med en tjänsteleverantörsplattform

• Utöver detta kan vi genom denna plattform erbjuda våra kapacitetskunder 
Self-service via portal för att ytterligare öka kapacitetsförsäljningen

• Högre kvalitet och Driftsäkerhet via Automatisering, NOC och gemensam 
drift

• Lägre kostnader genom att utnyttja gemensam infrastruktur än mer 
effektivt



Synergier med att Samköra våra nät
Anpassa AC-net investeringsbehov till vår fördel



Samköra näten
• Betyder inte

– Att jobben centraliseras
– Att stadsnäten försvinner
– Att kommunerna tappar sin kontroll och mandat över sin 

bredbandsstrategi och investeringar

• Samköra nät sker redan idag inom operatörssidan



“STADSNÄT I SAMVERKAN”

Tjänsteleveran
tör, Netadmin

WEB

Dokumentation

Fältserviceakti
vitet

NOC, Beredskap & 
datalagring

- Omvärldsanalys i vår direkta närhet -



Summering
• Tillsammans med Stadsnäten fylla våra nät

– Skapa en större attraktivare marknad
– Erbjuda tjänster som markanden efterfrågar
– Leverera snabbare från Beställning till Fakturering med kvalitet genom 

automation 
– Synergi att bygga och driva parallellt istället för seriellt

• Tillsammans med VLL, RVB och kommunernas IT
– Skapa ett nät som erbjuder möjligheter för digitalisering
– Hög kvalitet och många tjänster till en låg kostnad
– Bibehålla kompetens och styra sin egen utveckling



Delegationsanmälan avseende mark och fastighetsärenden 

2017-10-01 - - 2017-10-31

Kommunstyrelsens delegationer till stadsdirektören samt dennes vidaredelegationer 

till chef och handläggare inom Mark och exploatering.

Dnr/KS Fastighet Namn Avtalstyp Ersättning/kr

ks-2017/00833 Del av Röbäck 14:14 - Röbäck 5:14 Britt Lundin/Lisbet Vestman Överenskommelse om fastigh.reg -240 000 kr

Ks-2017/00874 Umeå Bösta 4:31 Tony Sandström Köpekontrakt 1 020 000 kr





Delegationsanmälan avseende mark och fastighetsärenden 

2017-11-01 - - 2017-11-30

Kommunstyrelsens delegationer till stadsdirektören samt dennes vidaredelegationer 

till chef och handläggare inom Mark och exploatering.

Dnr/KS Fastighet Namn Avtalstyp Ersättning/kr

Ks-2017/00848 del av Sofiehem 2:4  Coop Nord Köpeavtal 6 560 000 kr

ks-2017/00246 del av Umeå 5:1, 5:3 o Spiltan 1

regleras till Spiltan 7 Riksbyggen Överensk om fastighetsregl. 5 300 000 kr

ks-2017/00921 Vätten 2 RIKI Properties AB Köpeavtal 3 303 700 kr

ks-2017/00910 del av Röbäck 14:80-Röbäck 30:60 Tore /Annika Elofsson Överensk om fastighetsregl. -1 200 kr

Ks-2017/00094 Umeå Bytesgärdet 13 Standard Bostäder i Umeå AB Köpeavtal 1 100 000 kr

ks-2017/00887 del av Umeå Sundbäck 1:6 regl Martin Nilsson/ Barbro Sundström/ Förvärv genom fastighetsregl.

till Umeå Anumark 1:20 Anna Sundström -6 750 000 kr





Delegationsanmälan avseende mark och fastighetsärenden 

2017-12-01 - - 2017-12-31

Kommunstyrelsens delegationer till stadsdirektören samt dennes vidaredelegationer 

till chef och handläggare inom Mark och exploatering.

Dnr/KS Fastighet Namn Avtalstyp Ersättning/kr

Ks-2017/01008 Umeå Gruvfrun 3 Bergs Transport AB Köpeavtal 1 020 900 kr

ks-2017/00675 Umeå sextanten 4 R Asplund/ A Valmari Köpeavtal 550 150 kr







From: Niklas Ljungholm 
Sent: den 3 januari 2018 15:33 
To: Anna Holmstedt 
Subject: Anmälan av delegationsbeslut 
 
Hej, 
 
jag har ju tidigare årligen meddelat Flumé om de delegationsbeslut jag tagit under året. Men sista året 
tror jag att det landade på dig… 
 
Hör här bara! Jag har ju en delegation (KS beslut 2009-08-18, § 89) enligt vilken jag får fatta beslut om 
gallring och bevarande för kommunens allmänna handlingar. De beslut jag tagit är: 
 

- Gallringsbeslut rörande IT-stödet APN (delegationsbeslut 2017-03-02), 
- Beslut om gallring och bevarande rörande handlingar som uppstår kring kontroll av 

elinstallatörers behörigheter inom kundanslutningsprocessen vid Umeå Energi Elnät AB 
(delegationsbeslut 2017-04-06), 

- Gallringsbeslut rörande IT-stödet MiljöReda (delegationsbeslut 2017-07-03), 
- Dokumenthanteringsplan för processen Rekrytering och bemanning under Personalfunktionen 

(delegationsbeslut 2017-12-13), 
- Dokumenthanteringsplan för delprocessen Planering och projekt (exklusive Färdtjänst) under 

Gator och parker (delegationsbeslut 2017-12-18) och 
- Kommungemensam dokumenthanteringsplan för nämndadministrativa handlingar 

(delegationsbeslut 2017-12-22). 
 
Samtliga beslut och dokumenthanteringsplaner ovan är tagna i samråd med berörd verksamhet och 
samlade under dnr KS-2017/00050. 
 
Dessutom har jag medverkat till fastställande av beslut och dokumenthanteringsplaner som formellt inte 
är tagna av mig utan av respektive facknämnd/bolag (facknämnder och bolag kan anta sina egna planer 
om de dessförinnan samråtts med undertecknad). Dessa beslut gäller: 
 

- Gallringsbeslut rörande de i Platina (med prefixen GAV, UVA, MAR, VAA, AVF, DEP, VAK och VND) 
diarieförda handlingarna tillhörande Vatten- och avfallskompetens i Norr AB:s (med föregångare) 
arkiv (fastställt av bolagets styrelse 2017-02-22), 

- Gallringsbeslut rörande de i Platina, med prefixet DEP, diarieförda handlingarna tillhörande Dåva 
deponi och avfallcenters arkiv (fastställt av bolagets styrelse 2017-03-02), 

- Dokumenthanteringsplan för Överförmyndarnämnden för Umeåregionen (fastställd av ÖFN 
2017-04-05) och 

- Dokumenthanteringsplan för Umeå Parkerings AB (fastställd av bolagets styrelse 2017-09-15). 
 
M v h 
Niklas 
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Marknadsvärde & avkastning
2017-10-31

Marknadsvärde

Avkastning

Allokering

2

2017-11-29 = 2,82%
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Inflation + 1,5%

Portfölj
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Risknivå: Årligt riskmandat på 5%
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Avkastning per 2017-09-30 efter avgifter



Förväntansbild 

och

sammanfattning
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Förväntad 

inflation 5 år

4,2%

2,5%

0,8%



Historisk utveckling 
Global Dynamisk 90
2017-10-31
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*Simulerat fram till maj 2011
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• Räntor förväntas fortsätta avkasta nära noll 

• Inflationen förväntas öka marginellt

- Det ger att nuvarande risknivå (5%) avkastar under inflation på lång sikt.

• För att kunna uppnå en avkastning som är högre än inflation på lång sikt behöver portföljens 

genomsnittliga andel risktillgångar öka.  

Följande avkastning estimeras för varje risknivå:

• Risk 5% Inflation - 1,0%   = 0,8%

• Risk 10% Inflation + 0,7%  =  2,5%

• Risk 15% Inflation + 2,4% = 4,2%
(inflation = 1,8%)

• I alla beräkningar har 1% dragits bort i förväntad avkastning för att spegla effekten av en riskhanteringsstrategi i 
kapitalförvaltningen.

Sammanfattning

8

Långsiktigt avkastningsmål: 

Inflation + 1,5% 



APPENDIX
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Global Dynamisk 90

- 2017 
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Global Dynamisk 95

- 2017 

2017-11-28
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Buffert: 16,0%

Avkastning: 7,7%
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Avkastning: 2,15%
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råvaror

 Ny skyddsnivå sätts vid varje årsskifte

 Andelen aktier kan vara 0 – 100% och anpassas efter:

1) rådande volatilitet i underliggande aktiemarknad 

2) avståndet till gällande skyddsnivå.

 Fonden är etiskt screenad och väljer bort ”fossila bolag” 

 Dagligt handlad UCIT-fond

 Förvaltningsavgift: 0,4%

 Avkastning:

Målsättning: maximera aktieavkastningen och samtidigt 

bevara 90 % under ett kalenderår

 Allokering per 2017-11-27

Aktier : 90%

Räntor: 1%

Råvaror: 9%

Avkastning per 2017-11-27 efter avgifter
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Ansvarsfulla investeringar i våra fonder

Påverkan / Dialog

 Vi försöker i första hand påverka bolag som agerar i strid mot 

normer och konventioner.

 Påverkar gör vi genom att rösta på stämmor samt aktivt 

deltagande i valberedningar

12

Värdegrund

”Hållbarhet i Handelsbanken handlar om att förstå vår roll i samhället samt agera ansvarsfullt och långsiktigt. 

Fokus ligger på de områden vi direkt eller indirekt kan påverka genom vår verksamhet”

Integrering

 Hållbarhetsfrågor integreras i den löpande förvaltningen

 Operativa funktionen för  Ansvarsfulla investeringar arbetar 

tätt med förvaltningen 

 Handelsbankens Råd för  ansvarsfulla investeringar beslutar 

exempelvis om bolagsdialoger och exkludering

Kontroversiella vapen 
Inga investeringar i företag som är involverade i kontroversiella 

vapen (gäller vår aktiva förvaltning)

Kol
Nolltolerans när det gäller utvinning av förbränningskol (aktiva 

fonder) 

Criteria/Tema – fonder med särskilt hållbarhetsfokus

 Väljer bort bolag som tillverkar/distrbuerar tobak, alkohol, vapen, 

pornografi, spel och fossila bränslen

Av Handelsbanken undertecknade principer

 UN Global Compact / PRI

 Montreal Pledge

 Carbon Disclosure Project 

(CDP)

 Forest Footprint Disclosure 

Project

 Green Bond Principles

 Water Disclosure Project

 Swesif



Viktig information

Denna information ges ut av Handelsbanken som en service åt dess kunder. Syftet är att ge allmän information kan alltså inte ensam utgöra 

underlag för investeringsbeslut. Vi anser att de källor och bearbetningsmetoder som vi använt oss av vid utarbetandet av analyser är tillförlitliga.

Vi påtar oss dock inget ansvar för riktigheten eller fullständigheten i prognoser eller analyser eller för eventuella brister i källmaterialet. 

Handelsbanken svarar inte för förluster som kan tänkas uppkomma genom att någon följer vad som sagts i denna publikation eller använder

sig av däri lämnade uppgifter.

En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och 

det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. På www.handelsbanken.se/fonder  finner du information och faktablad.



 

KONFIDENTIELLT – OMFATTAS AV ADVOKATSEKRETESS 

Advokatfirman Lindahl KB Box 1203, 751 42 Uppsala. Vaksalagatan 10, tel 018 16 18 50, fax 018 14 46 79, www.lindahl.se 

 

 

 

1 BAKGRUND OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

1.1 SKFAB erbjuder försäkringar och försäkringskunnande till sina ägarkommuner; 
Gävle kommun, Sundsvalls kommun, Kiruna kommun, Piteå kommun, Uppsala 
kommun, Trondheim kommune, Trollhättans Stad, Helsingborgs Stad, Örn-
sköldsviks kommun och Umeå kommun.  

1.2 SKFAB har bett oss att svara på fyra frågor om möjligheterna för 
ägarkommunernas bolag att på olika sätt upphandla försäkringar från SKFAB 
utan föregående offentlig upphandling, se avsnitt 2 nedan. 

 

2 FRÅGOR OCH SVAR I KORTHET 

2.1 Får en svensk ägarkommuns helägda dotterbolag teckna försäkring direkt 
med SKFAB utan att dessförinnan ha konkurrensutsatt köpet av 
försäkringstjänsten enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling 
(LOU) alternativt lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjnings-
sektorerna (LUF)? 1  

2.1.1 Frågan kan också illustreras enligt följande: 

                                                

 

1 Vi har gjort våra bedömningar utifrån den svenska upphandlingslagstiftningen. De norska upphandlingsregelverken 
bygger dock på samma EU-regler (upphandlingsdirektiv) som de svenska. Därför bör det enligt vår bedömning vara små 
skillnader mellan villkoren på vilka norska respektive svenska ägarkommunägda bolag kan köpa försäkringstjänster från 
SKFAB. 

PM 

Till: Jan Malmberg, Svenska Kommun Försäkrings AB (”SKFAB”) 

Från: Advokaterna Hugo Norlén och Erik Nilsson, Advokatfirman Lindahl 

Kopia:  

Datum: UTKAST 24 november 2017 

Ang: Förutsättningar för direktupphandling av försäkringar mellan ägar-
kommunernas dotterbolag och SKFAB m.m. 

Bilaga 3



 

  2 

 

 

2.1.2 En ägarkommuns dotterbolag får direktupphandla försäkringsavtal från SKFAB 
om värdet av avtalet (försäkringspremierna och andra ersättningar till SKFAB) 
är lägre än de beloppsgränser som anges i LOU respektive LUF. Belopps-
gränsen för LOU är för närvarande (2017) 534 890 kr per räkenskapsår. 
Motsvarande beloppsgräns i LUF är 993 368 kr. 

2.1.3 Om värdet av försäkringsavtalet överstiger dessa beloppsgränser, måste 
dotterbolagen upphandla försäkringsavtalet i fråga enligt LOU alternativt LUF 
(om det inte finns något annat undantag som är tillämpligt).2  

2.1.4 Undantagen i LOU och LUF för s.k. interna upphandlingar är nämligen inte 
tillämpliga på sådana köp, eftersom SKFAB kontrolleras (ägs) av flera 
upphandlande myndigheter (ägarkommunerna). 

 

2.2 Får en svensk ägarkommun, på egen bekostnad, medförsäkra helägda 
dotterbolag i försäkringar köpta från SKFAB utan föregående offentlig 
upphandling enligt LOU/LUF? 

2.2.1 Enligt vår bedömning, ja. 

2.2.2 Ägarkommunernas köp av försäkringstjänster från SKFAB över direktupp-
handlingsgränserna kan antas vara undantagna från upphandlingsplikt enligt 
reglerna i LOU/LUF om s.k. interna upphandlingar.3  

2.2.3 En ägarkommun får också på samma sätt medförsäkra ett helägt dotterbolag i 
en försäkring som det köpt från SKFAB så länge det medförsäkrade 
dotterbolaget inte ger ägarkommunen en ekonomisk motprestation i utbyte mot 
medförsäkringen (t.ex. att dotterbolaget betalar del av ägarkommunens 
försäkringspremie). Medförsäkringen som sådan utlöser således inte en 
upphandlingsplikt. 

  

                                                

 
2 LOU och LUF innehåller ytterligare undantag från upphandlingsplikten utöver reglerna om beloppsgränser och interna 
upphandlingar, t.ex. om det finns synnerliga skäl. I enskilda fall kan det således finnas utrymme direktupphandla 
försäkringsavtal från SKFAB under vissa specifika omständigheter. Utrymmet att tillämpa sådana undantag är dock 
typiskt sett mycket begränsat. 

3 Notera att vi inte har utrett förutsättningarna för ägarkommunerna att själva direktupphandla försäkringar från SKFAB. I 
den delen har vi i denna PM antagit från att förutsättningarna för  interna upphandlingar och de s.k. kontroll- och 
verksamhetskriterierna faktiskt är uppfyllda i förhållandet ägarkommunerna och SKFAB. 
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2.3 Om svaret på fråga 2 är ja, får en svensk ägarkommun som medförsäkrat 
ett helägt dotterbolag hos SKFABs försäkringar vidarefakturera del av 
försäkringspremien till dotterbolaget? 

2.3.1 Enligt vår bedömning kan det ifrågasättas om detta är tillåtet enligt LOU/LUF. 

2.3.2 Det är visserligen i sig tillåtet för en ägarkommun och ett helägt dotterbolag att 
komma överens om att dotterbolaget ska medförsäkras i ägarkommunens 
SKFAB-försäkring mot att dotterbolaget också betalar premierna, under 
förutsättning att de s.k. kontroll- och verksamhetskriterierna är uppfyllda. En 
sådan överenskommelse skulle i det fallet normalt omfattas av undantaget för 
interna upphandlingar i LOU/LUF, och skulle därför formellt sett inte behöva 
upphandlas. 

2.3.3 Eftersom undantagen i LOU och LUF för interna upphandlingar uttryckligen inte 
är tillämpliga på köp mellan en ägarkommuns helägda dotterbolag och SKFAB 
(se svar i avsnitt 2.1 ovan), finns det dock enligt vår bedömning en risk för att 
en domstol skulle göra en s.k. genomsyn och anse att effekten av vidare-
faktureringen i praktiken är att dotterbolaget faktiskt köper en försäkring från 
SKFAB (låt vara att det sker via ägarkommunen). Effekten skulle då vara att 
dotterbolaget anses ha genomfört en otillåten direktupphandling av försäkrings-
tjänster från SKFAB. 

2.3.4 Det finns vidare vissa kommunala bolag som typiskt sett inte brukar uppfylla det 
s.k. verksamhetskriteriet, eftersom dessa bolag har en betydande omsättning 
från externa kunder, t.ex. de kommunala bostads- och fastighetsbolagen. 
Sådana bolag kan därför inte tillämpa undantagen i LOU/LUF för interna 
upphandlingar; en domstol behöver inte heller göra någon genomsyn i den 
delen. Det innebär att i vart fall den typen av dotterbolag inte får utge någon 
ersättning för att medförsäkras i ägarkommunens försäkring hos SKFAB, dvs. 
betala den vidarefakturerade premien, utan att först ha upphandlat försä-
kringen. 

 

2.4 Kan en svensk ägarkommuns helägda dotterbolag, genom att gå in som 
delägare i SKFAB, skapa förutsättningar för att internupphandla 
försäkringstjänster från SKFAB? 

2.4.1 Enligt vår bedömning, ja.  

2.4.2 Detta blir möjligt om dotterbolaget (i) går in som ägare i SKFAB med rätt att, på 
samma villkor som ägarkommunerna har idag, direkt eller indirekt utöva, aktiv 
och effektiv kontroll över SKFAB (kontrollkriteriet), och (ii) SKFAB utför mer än 
80 procent av sin verksamhet för sina ägares räkning (verksamhetskriteriet). 
Härigenom skulle dotterbolagets köp av försäkringstjänster av SKFAB kunna 
undantas från upphandlingsplikt med stöd av reglerna om interna 
upphandlingar i LOU/LUF – på samma sätt som idag gäller för ägar-
kommunerna. 

 

3 UTVECKLING AV SVAR 

3.1 Svar 1 – försäkringstjänster kan direktupphandlas upp till vissa belopp 

3.1.1 Helägda kommunala dotterbolag är upphandlande myndigheter/enheter som är 
skyldiga att följa LOU/LUF. LOU är den lag som oftast är tillämplig och gäller för 
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all offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster, som inte 
omfattas LUF eller av något specifikt undantag i lagen. LUF gäller för 
organisationer som bedriver verksamhet inom de s.k. försörjningssektorerna 
(vatten, energi, transporter och posttjänster). I vissa fall kan en upphandlande 
myndighet, exempelvis en kommun, bedriva verksamhet inom ramen för både 
LOU och LUF. Det avgörande för vilken lag som ska tillämpas på en enskild 
upphandling är för vilken verksamhet som kontraktet huvudsakligen rör. 

3.1.2 Huvudregeln är att upphandlande myndigheter/enheter måste annonsera och 
konkurrensutsätta köp av försäkringstjänster som inte kan direktupphandlas 
enligt LOU/LUF.  

3.1.3 Det är tillåtet för en upphandlande myndighet/enhet att göra en direktupp-
handling om myndigheten/enheten under räkenskapsåret direktupphandlar en 
viss typ av vara eller tjänst under den så kallade direktupphandlingsgränsen. 
Direktupphandlingsgränserna i LOU och LUF är beloppsgränser som fastställs 
årligen. Gränsen för LOU är för närvarande är 534 890 kr per räkenskapsår. 
Motsvarande beloppsgräns i LUF är 993 368 kr. En ägarkommuns dotterbolag 
kan således direktupphandla försäkringsavtal från SKFAB om värdet av avtalet 
är lägre än dessa beloppsgränser. 

3.1.4 Vid bedömningen av om dotterbolaget kan direktupphandla ska det uppskatta 
det totala belopp (försäkringspremierna och andra ersättningar) som det ska 
betala SKFAB för försäkringstjänsten exklusive moms. Hela avtalets löptid ska 
alltså räknas med. Om det finns optioner eller förlängningsklausuler i avtalet 
ska värdet av dessa också räknas med. Dotterbolaget måste också beakta 
värdet av andra direktupphandlingar av tjänster av samma slag under 
räkenskapsåret (i detta fall försäkringstjänster). Med räkenskapsår avses de 
(regelmässigt) tolv månaderna (antingen kalenderår eller brutet räkenskapsår) 
som dotterbolagets räkenskaper gäller för.  

 

3.2 Svar 1 – dotterbolagen till ägarkommunerna är förhindrade att 
direktupphandla försäkringstjänster från SKFAB med stöd av reglerna om 
interna upphandlingar 

3.2.1 Utöver direktupphandlingsgränsen innehåller också upphandlingslagarna 
undantag från upphandlingsplikten när upphandlande myndigheter och enheter 
under vissa förutsättningar handlar av varandra; s.k. interna upphandlingar.4 

3.2.2 För att ett kontrakt ska vara ”internt” krävs dels att den upphandlande 
myndigheten kontrollerar eller kontrolleras av den part som den ingår avtal med 
(”kontrollkriteriet”), dels att avtalsparten bedriver huvuddelen av sin verksamhet, 
80 procent, tillsammans med den upphandlande myndigheten (”verksamhets-
kriteriet”). I fallet köp mellan en ägarkommuns helägda bolag och SKFAB är 
kontrollkriteriet, som framgår nedan i avsnitt 3.2.6, inte uppfyllt. Det blir därför 
inte aktuellt att pröva om verksamhetskriteriet också är uppfyllt. 

3.2.3 Undantaget för interna upphandlingar gäller exempelvis när en eller flera 
upphandlande myndigheter (t.ex. en eller flera kommuner) kontrollerar den part 

                                                

 
4 Reglerna finns i 3 kap. 11–16 §§ LOU/LUF.  
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som den ingår avtal med (t.ex. ett kommunalt bolag)5, se figur 1 nedan. 
Ägarkommunerna till SKFAB kan således med stöd av det undantaget 
direktupphandla försäkringar av SKFAB om övriga förutsättningar (bl.a. 
verksamhetskriteriet) är uppfyllda. 

 

Figur 1 

 

3.2.4 Undantaget gäller också den omvända situationen när den kontrollerade parten 
(t.ex. ett kommunalt bolag) köper något av den kontrollerande parten (t.ex. sin 
ägarkommun)6, se figur 2 nedan. 

 

Figur 2 

 

3.2.5 Ytterligare ett undantag från upphandlingsplikten är möjligheten för t.ex. bolag 
som ägs av en och samma upphandlande myndighet (t.ex. kommunägda 
systerbolag) att köpa tjänster från varandra (s.k. horisontella eller 
koncerninterna köp)7, se figur 3 nedan.  

 
  

                                                

 
5 Situationen regleras i 3 kap. 12 § LOU/LUF (ensam kontroll) och 3 kap. 13 § LOU/LUF (gemensam kontroll). 

6 Situationen regleras i 3 kap. 14 § LOU/LUF. 

7 Situationen regleras i 3 kap. 15 § LOU/LUF. 
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Figur 3 

 

3.2.6 Undantaget för köp mellan t.ex. systerbolag i samma koncern är dock bara 
tillämplig om systerbolagen kontrolleras av en och samma upphandlande 
myndighet (t.ex. att parterna har samma moderbolag). Undantaget är således 
inte tillämpligt på köp mellan ett helägt kommunalt bolag och ett bolag som ägs 
av flera kommuner, vilket är fallet med SKFAB. Sådana köp måste upphandlas 
enligt LOU alternativt LUF. 

3.2.7 Dotterbolagen till ägarkommunerna är således förhindrade att direktupphandla 
försäkringstjänster från SKFAB med stöd av reglerna om interna upphandlingar. 
Om värdet av försäkringsavtalet överstiger direktupphandlingsgränserna i LOU 
respektive LUF (se avsnitt 3.1.2) måste därför en ägarkommuns dotterbolag 
normalt upphandla försäkringstjänsterna enligt LOU/LUF.  

 

3.3 Svar 2 – LOU/LUF hindrar inte svenska ägarkommuner från att, på egen 
bekostnad, medförsäkra helägda dotterbolag i försäkringar köpta från 
SKFAB  

3.3.1 En försäkringstagare kan i vissa fall välja att låta en tecknad försäkring omfatta 
även någon annan (en medförsäkrad), som då skrivs in i försäkringsavtalet. 
Försäkringen gäller då på samma sätt för den medförsäkrade som för försäk-
ringstagaren som tecknat försäkringen i fråga. 

3.3.2 Konkret innebär detta att SKFABs ägarkommuner köper försäkringar från 
SKFAB och skriver in sina helägda dotterbolag som medförsäkrade i försäk-
ringsavtalen med SKFAB. Detta är förenligt med LOU/LUF, av följande skäl. 

3.3.3 Som angivits, har vi antagit att ägarkommunerna själva kan köpa 
försäkringstjänster över direktupphandlingsgränserna direkt från SKFAB med 
stöd av reglerna om interna upphandlingar i LOU/LUF. Ägarkommunerna bör 
anses utöva kontroll över SKFAB motsvarande den som de utöver över sina 
egna förvaltningar. Kontrollkriteriet borde därför vara uppfyllt. SKFABs verk-
samhet går enligt uppgift i stort sett uteslutande ut på att sälja 
försäkringstjänster till sina ägare. Verksamhetskriteriet bör därför också vara 
uppfyllt (se vidare avsnitt 3.2.3 och figur 1 ovan).8    

3.3.4 För att upphandlingslagstiftningen ska bli tillämplig på en medförsäkring krävs 
att ägarkommunen genom att skriva in ett helägt dotterbolag i sitt försäkrings-
avtal också tilldelas ett upphandlingspliktigt kontrakt av dotterbolaget i fråga.   

                                                

 
8 Notera dock att vi inte har utrett om förutsättningarna för ägarkommunerna att själva direktupphandla försäkringar från 
SKFAB. 
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3.3.5 För att det ska röra sig om ett ”kontrakt” enligt LOU/LUF krävs att det finns ett 
avtal med ekonomiska villkor. Med ”ekonomiska villkor” avses alla anskaff-
ningar av t.ex. tjänster (i detta fall medförsäkring) där någon form av mot-
prestation som har ett ekonomiskt värde för mottagaren utgår. Detta innebär i 
sin tur att rena gåvor inte omfattas av begreppet. 

3.3.6 Om det medförsäkrade dotterbolaget inte kompenserar sin ägare ekonomiskt 
för medförsäkringen, dvs. betalar hela eller delar av ägarkommunens 
försäkringspremie, så utgår ingen ekonomisk motprestation från dotterbolaget. 
En sådan medförsäkring innefattar därför inget kontrakt i LOU/LUFs mening, 
och behöver inte heller upphandlas av dotterbolaget.  

  

3.4 Svar 3 – LOU/LUF kan hindra en ägarkommun att vidarefakturera 
dotterbolagen för ägarkommunens premier för försäkringar i SKFAB  

3.4.1 Ägarkommunerna medförsäkrar helägda dotterbolag i försäkringar köpta från 
SKFAB. I vissa fall har det rört sig försäkringar som är ”skräddarsydda” för 
dotterbolags verksamheter, och där särskilda försäkringsbrev utfärdats. Vissa 
av ägarkommunerna har också vidarefakturerat en del av sina 
försäkringspremier från SKFAB till de medförsäkrade helägda dotterbolagen.    

3.4.2 Som berörts ovan, bör ägarkommunernas egna köp av försäkringar från 
SKFAB i sig vara undantagna från upphandlingsplikt enligt LOU/LUF med stöd 
av reglerna om interna upphandlingar, som ger ägare rätt att direktupphandla 
från sina dotterbolag, se avsnitt 3.2.3 och figur 1 samt avsnitt 3.3.3 ovan.  

3.4.3 Även fallet att en ägarkommun medförsäkrar ett helägt dotterbolag i en av 
SKFABs försäkringar utan att få en ekonomisk motprestation från dotterbolaget 
bör falla utanför upphandlingsplikten. Däremot föreligger ett kontrakt enligt 
LOU/LUF när det medförsäkrade dotterbolaget, som motprestation för medför-
säkringen också betalar en del av ägarkommunens försäkringspremie. Se 
avsnitt 3.3.4 – 3.3.6 ovan.  

3.4.4 Om kontroll- och verksamhetskriterierna är uppfyllda skulle dock även ett 
sådant kontrakt dock i sig vara undantaget upphandlingsplikt med stöd av 
reglerna om interna upphandlingar, som ger dotterbolag rätt att direktupphandla 
från sin ägare, se avsnitt 3.2.4 och figur 2 ovan. 

3.4.5 Sammanfattningsvis så här långt: Varken ägarkommunens egna köp av 
försäkringstjänster från SKFAB (led 1) eller överenskommelsen varigenom 
ägarkommunen medförsäkrar ett helägt dotterbolag i SKFABs försäkring mot 
att dotterbolaget betalar delar av ägarkommunens försäkringspremier (led 2) 
utlöser var för sig upphandlingsplikt enligt LOU/LUF. Av ordalydelsen och sett 
till hur reglerna om intern upphandling är utformade, så skulle ett sådant 
upplägg således formellt sett inte behöva upphandlas. 

3.4.6 Det finns dock vissa kommunala bolag som typiskt sett inte brukar uppfylla det 
s.k. verksamhetskriteriet, eftersom dessa bolag har en betydande extern 
omsättning; normalt sett gäller det t.ex. de kommunala bostads- och 
fastighetsbolagen (som har många externa hyresgäster) och VA-bolag (som 
har många brukare). Sådana bolag kan därför inte tillämpa undantagen i 
LOU/LUF för interna upphandlingar. Det innebär att i vart fall det typen av 
dotterbolag inte får betala för att medförsäkras i ägarkommunens försäkring hos 
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SKFAB, dvs. betala den vidarefakturerade premien, utan att först ha upphandlat 
försäkringen. 

3.4.7 Inom upphandlingsrätten tillämpas vidare som regel en ”genomsynsprincip” 
som innebär att ”konstlade” upplägg genomförda i syfte att kringgå upphand-
lingsskyldighet underkänns. I rättspraxis finns återkommande exempel på 
genomsyn, där domstolarna har sett igenom olika ”kreativa” upplägg för att 
fastställa att det i praktiken är fråga om ett kontrakt som egentligen borde ha 
upphandlas.9 

3.4.8 Det ligger enligt vår bedömning nära till hands att anse att effekten av att en 
ägarkommun medförsäkrar ett helägt dotterbolag mot att dotterbolaget 
vidarefaktureras för hela eller delar av premien i praktiken är detsamma som 
om dotterbolaget från  början skulle ha köpt (direktupphandlat) en försäkring 
direkt från SKFAB. Som angivits ovan är dotterbolaget förhindrat att 
direktupphandla försäkringar från SKFAB med stöd av reglerna om interna 
upphandlingar (se avsnitt 3.2.6 ovan).  

3.4.9 Att det i praktiken kan vara fråga om ett kringgående av förbudet mot intern 
upphandling blir mer tydligt i fallet om ägarkommunen tecknar och medför-
säkrar dotterbolaget i en försäkring som specialanpassats för dotterbolagets 
verksamhet, i synnerhet om SKFAB också utfärdar ett särskilt försäkringsbrev. I 
det fallet kan man ifrågasätta om det verkligen är kommunen som försäkrat sig 
hos SKFAB eller om det i praktiken är dotterbolaget som (indirekt via 
ägarkommunen) har tecknat försäkringen. Omständigheten att det finns ett 
gemensamt ägarintresse i SKFAB och dotterbolaget skulle enligt vår 
bedömning komma att tillmätas betydelse vid en rättslig prövning. 

3.4.10 Det finns därför enligt vår bedömning en risk för att en domstol, om saken ställs 
på sin spets, skulle göra en genomsyn av ett upplägg där en ägarkommun först 
medförsäkrar ett helägt dotterbolag hos SKFAB och sedan vidarefakturerar 
premierna till dotterbolaget, och då komma fram till dotterbolaget har gjort en 
otillåten direktupphandling från SKFAB av försäkringen. 

3.4.11 Riskerna med och eventuella effekter av en otillåten direktupphandling berörs i 
avsnitt 3.6 nedan. 

 

3.5 Svar 4 – förutsättningar för intern upphandling kan skapas genom att 
ägarkommuners helägda dotterbolag i stället blir delägare i SKFAB 

3.5.1 Förutsättningarna för att en ägarkommuns helägda dotterbolag ska kunna köpa 
försäkringstjänster över direkupphandlingsgränserna direkt av SKFAB är 
desamma som för ägarkommunernas egna köp från SKFAB. För att reglerna 
om intern upphandling ska kunna tillämpas (se avsnitt 3.2 ovan) krävs: 

a) att dotterbolaget utövar kontroll över SKFAB motsvarande den som 

                                                

 
9 Ett sådant exempel när t.ex. en kommun säljer en fastighet och samtidigt ingår ett hyresavtal avseende en byggnad 
som köparen ska uppföra på fastigheten. LOU/LUF omfattar inte försäljning, köp eller hyra av fastigheter (med tillhörande 
byggnader) men däremot köp av byggnader/anläggningar ”på rot/ritning”, dvs. bygg- och anläggningsentreprenader. 
Varken fastighetsförsäljningen eller hyresförhållandet är således i sig upphandlingspliktiga. Däremot är resultatet – att 
den upphandlande myndigheten/enheten ingått ett avtal som innebär att det uppförs en byggnad som det har ett direkt 
ekonomiskt intresse av – att anse som en upphandlingspliktig byggentreprenad. En sådan transaktion måste därför 
upphandlas. 
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bolaget utöver över sin egen förvaltning (kontrollkriteriet); 

b) att SKFAB utför mer än 80 procent av sin verksamhet för dotterbolagets 
och övriga ägares räkning (verksamhetskriteriet); och  

c) att det inte finns något direkt privat ägarintresse i SKFAB.  

3.5.2 Kontrollkriteriet innebär att dotterbolaget måste har kontroll över SKFAB 
motsvarande den som utövas över den egna förvaltningen. Kriteriet är uppfyllt 
om dotterbolaget har ett avgörande inflytande över SKFABs strategiska mål 
och viktiga beslut på samma sätt som ägarkommunerna bör ha idag. 
Annorlunda uttryckt: dotterbolaget måste kunna visa att det själv utövar, eller 
åtminstone kan utöva, aktiv och effektiv kontroll över SKFAB. Det räcker t.ex. 
inte enbart med att dotterbolaget gemensamt med ägarkommunerna kan utse 
representant(er) i styrelsen hos SKFAB, utan dotterbolaget måste visa att den 
själv både äger och deltar aktivt i kontrollen över SKFAB. 

3.5.3 Dotterbolagets kontroll över SKFAB behöver dock inte vara individuell eller 
direkt. Kontrollkriteriet kan alltså vara uppfyllt om ett aktiebolag ägs indirekt via 
t.ex. ett holdingbolag. Med andra ord kan dotterbolaget utöva sin kontroll 
genom sin ägarkommun, och dess ägarrepresentant i styrelsen genom fullmakt. 

3.5.4 Någon klar nedre gräns för hur liten ägarandel ett dotterbolag kan ha i SKFAB 
utan att det utesluter att kontrollkriteriet är uppfyllt finns inte. EU-domstolen har 
t.ex. godtagit en ägarandel på 0,25 procent i ett bolag, som enligt spansk lag 
var skyldigt att utföra de beställningar som lämnades av ägarna och inte kunde 
avböja uppdrag eller bestämma de ekonomiska villkoren för beställda uppdrag. 

3.5.5 SKFABs verksamhet går, som vi uppfattat det, i stort sett uteslutande (och i vart 
till mindre än 20 %) ut på att sälja försäkringstjänster till sina ägare. 
Verksamhetskriteriet bör därför, på samma sätt som redan bör vara fallet för 
ägarkommunerna, vara uppfyllt när dotterbolaget i egenskap av ägare köper 
försäkringstjänster från SKFAB. 

3.5.6 Reglerna om intern upphandling är bara tillämpliga om SKFAB till 100 procent 
ägs av upphandlande myndigheter/enheter. Såvitt vi vet ägs SKFAB idag 
uteslutande av svenska kommuner och en norsk kommun. Följaktligen saknas 
direkt privat ägarintresse i SKFAB, och kriteriet är uppfyllt. 

3.5.7 Sammanfattningsvis bedömer vi att ett helägt dotterbolag till en ägarkommun 
skulle kunna skapa förutsättningar att, i likhet med ägarkommunerna, köpa 
försäkringar direkt av SKFAB genom att gå in som delägare i SKFAB på 
motsvarande villkor som övriga delägare.  

3.5.8 Om ett dotterbolag ska gå in som delägare i SKFAB, rekommenderar vi dock 
att dotterbolaget säkerställer att kontroll- och verksamhetskriterierna faktiskt är 
uppfyllda i det enskilda fallet, och att en utredning görs över vilken ägarandel 
som dotterbolaget bör ha för att uppfylla kontrollkriteriet. 

 

3.6 Risker vid otillåten direktupphandling 

3.6.1 Det finns tre upphandlingsrättsliga risker om dotterbolagets köp av 
försäkring/medförsäkring omfattas av LOU/LUF och anses utgöra en otillåten 
direktupphandling från dotterbolagets sida: ogiltighet, skadestånd och 
upphandlingsskadeavgift. 
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Ogiltighet 

3.6.2 Dotterbolagets försäkringsavtal med SKFAB kan ogiltigförklaras av 
förvaltningsdomstol. Det krävs att en leverantör (försäkringsbolag) söker om 
överprövning inom sex månader från det att avtalet slutits.  

3.6.3 Följden av att ett avtal ogiltigförklaras är s.k. civilrättslig ogiltighet, som innebär 
att ingen av parterna kan göra avtalet gällande och att de prestationer som 
eventuellt utgetts ska återgå, så långt detta är möjligt. Ogiltigheten har med 
andra ord retroaktiv verkan. SKFAB bör dock rimligen kunna få ersättning för 
det värde av försäkringen som dotterbolaget faktiskt tillgodogjort sig till dess 
avtalet ogiltighetsförklarats (eftersom dotterbolaget annars skulle göra en 
obehörig vinst). Hur detta i praktiken ska hanteras är inte klarlagt, särskilt inte i 
de fall då en eller flera av prestationerna i praktiken inte kan återgå. 

3.6.4 Ogiltighetstalan är en risk som både SKFAB (som leverantör) och som 
dotterbolaget (som är den som köpt försäkringstjänsterna i strid med LOU/LUF) 
bär. 

 

Skadestånd 

3.6.5 Utöver ansökan om ogiltighet kan någon av SKFABs konkurrenter väcka 
skadeståndstalan mot dotterbolaget. En skadeståndstalan ska normalt väckas 
inom ett år från det att avtalet slöts.  

3.6.6 För skadestånd krävs att det konkurrerande försäkringsbolaget kan göra det 
sannolikt att man skulle ha lämnat ett anbud om dotterbolaget faktiskt hade 
upphandlat försäkringen och då skulle ha haft en realistisk möjlighet att erhålla 
kontraktet. Vid beräkning av skadeståndets storlek kan hänsyn tas bl.a. till 
överträdelsens karaktär, nedlagda kostnader och utsikt till vinst, för att på så 
sätt beräkna ett uppskattat skäligt belopp (som kan uppgå till den uteblivna 
vinsten, i praktiken täckningsbidraget). Generellt sett är det svårt för en 
leverantör att visa att denne skulle ha vunnit ett direkttilldelat kontrakt. I detta 
fall skulle leverantören först behöva visa att LOU/LUF faktiskt ska tillämpas på 
försäkringsköpet (dvs. att genomsyn ska ske) och sedan att man sannolikt hade 
lämnat anbud samt haft en realistisk möjlighet att vinna entreprenadkontraktet. 
Risken för skadestånd får därför bedömas som mer begränsad. 

3.6.7 En skadeståndstalan mot dotterbolaget påverkar inte SKFAB, utan är en risk 
som enbart bärs av dotterbolaget, som är den som köpt försäkringstjänsterna i 
strid med LOU/LUF. 

 

Upphandlingsskadeavgift 

3.6.8 Därutöver kan Konkurrensverket, om verket bedömer att dotterbolaget borde ha 
upphandlat försäkringsavtalet, väcka talan om att det dotterbolaget ska betala 
upphandlingsskadeavgift (ett slags böter, som tillfaller staten). En sådan talan 
ska väckas inom ett år från det att avtalet slöts eller, om någon leverantör 
ansökt om ogiltighet, inom sex månader från lagakraftvunnen dom eller beslut i 
målet. 

3.6.9 Upphandlingsskadeavgiften kan uppgå till lägst 10 000 kronor och högst 
10 000 000 kronor, men får inte överstiga tio procent av kontraktsvärdet. Vid 
fastställande av upphandlingsskadeavgiftens storlek tas särskild hänsyn till hur 
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allvarlig överträdelsen är. Vid otillåtna direktupphandlingar av normalgraden, 
bör avgiften enligt Konkurrensverket vara 7–8 procent av avtalets värde. 

3.6.10 Som vi förstår, ingås försäkringarna normalt för ett år i taget, vilket skulle 
innebära att upphandlingsskadeavgiften räknas på värdet av ett års försäkrings-
premier.  

3.6.11 Risken för upphandlingsskadeavgift bärs enbart av dotterbolaget, som är den 
som köpt försäkringstjänsterna i strid med LOU/LUF. 

___________________ 
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Resultat- och Balansräkning per 2017-10-31 
SKFAB har en premieinkomst på 164 mnkr för 2017. Premieinkomsten 

periodiseras per månad och premieintäkten per 2017-10-31 för egen räk-

ning uppgår till 83,8 mnkr. Försäkringsersättningar för egen räkning per 

2017-10-31 uppgår till 38,5 mnkr. Inträffade skador under 2017 avseende 

egendomsskador på bostad, kommunfastigheter och energi samt för ansvar 

och olycksfall är på en låg nivå vad gäller antal inom egendom medan 

olycksfall volymmässigt är högt. Skadekostnaderna ligger för olycksfall 

lågt medan de bränder som inträffat inom egendom (kommunfastigheter 

samt energi) var och en har en högre skadekostnad. 

 

Branden i Uppsala Boll och Boule-hall och energiverken i Kiruna är re-

servsatta till 20 respektive 13 mnkr. 

 

Administrativa kostnader inklusive budgeterad nivå för skadeförebyg-

gande ligger på 24,4 mnkr vilket är 2,5 mnkr lägre än fastställd budget för 

2017. I administrativa kostnader ligger medarbetarkostnader samt system-

kostnader, konsultkostnader för Solvens II, advokatkostnader vid tvister 

och övriga konsultkostnader.  

 

Bolagets tekniska resultat i försäkringsrörelsen är positivt och uppgår till 

20,6 mnkr. 

 

Kapitalavkastning ligger strax över det kortsiktiga avkastningsmålet men 

något under det långsiktiga avkastningsmålet. Efter sommaren har det skett 
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en återhämtning på aktiemarknaden som dock inte uppväger att räntepla-

ceringarna nästan inte ger någon avkastning. Placeringen i aktie- och rän-

tefonderna har en värdeökning hitintills under året om 4,2 mnkr vilket är 

0,7 mnkr under budgeterat belopp.  

 

Det sammantagna resultatet per 2017-10-31, före bokslutsdispositioner och 

skatt, är fortsatt positivt på 24,2 mnkr vilket är 19,4 mnkr bättre än budget. 

Finansiella Rapporter per 2017-10-31 
Placeringar 

SKFAB:s placeringar följer placeringsreglementet. 

  

Likvida medel i bank om 107,6 mnkr finns för att möta utbetalningar inom 

dels skador dels administrationen.  Därutöver finns 205,9 mnkr placerade 

hos Svenska Handelsbanken i dels fonden Global Dynamic Allocation 90 

dels Korträntefond Criteria med en fördelning 60 procent respektive 40 

procent mellan dessa två fonder. Exponeringen på aktier, räntor samt råva-

ror i den sammantagna placeringen är för närvarande 56, 39 respektive 5 

procent. Den högre andel aktier än vid föregående styrelsemöte beror på att 

andelen aktier ökas när börsen går upp vilket varit fallet under september 

och oktober. Riskkontrollen som beslutats av styrelsen hanteras med en dy-

namisk allokering mellan fonderna i portföljen för att säkerställa en högsta 

förlustrisk under året om 5 procent. 

 

Förteckning över placeringsinnehavet finns som bilaga till denna VD-

rapport.  

 

Förmånsrättsregister 2017-10-31 

Förmånsrättsregistret finns till för att säkerställa förmånstagarnas förmåns-

rätt vid eventuell likvidation. I förmånsrättsregistret skall det framgå vilka 

tillgångar som används för att täcka de försäkringstekniska avsättningarna 

(FTA) och värdet på dessa tillgångar. 

 

De försäkringstekniska avsättningarna i förmånsrättsregistret tas både upp 

till bokfört värde samt till ett uppskattat värde av ”bästa skattning” enligt 

Solvens 2. Enligt Solvens 2 ska bästa skattning av FTA baseras på framtida 

diskonterade kassaflöden. Bolaget har valt att ta upp det högsta beloppet av 

bokfört värde och bästa skattning som förmånsrätt. 

 



  

 Sid 3 (4) 

 

 

   

 

   
 
 
 
 

Försäkringstekniska avsättningar typ 1 för egen räkning som ska täckas i 

SEK: 91 925 tkr och i NOK, 43 723 tnok. 

  

Uppskattad bästa skattning FTA inklusive riskmarginal i SEK är 137 097 

tkr och i NOK, 59 210 tnok. 

 

Marknadsvärdet på bolagets tillgångar är i SEK, 313 495 tkr varav 150 806 

tkr används för att täcka FTA typ 1 samt i NOK, 56 294 tnok varav 47 368 

tnok används för att täcka FTA typ 1. Det högre värdet i NOK enligt FTA-

beräkningen kan täckas genom att sälja tillgångar i SEK och köpa NOK. 

Bolaget har således täckning för sitt åtagande gentemot förmånstagarna. 

 

Se rapportpaketet avseende förmånsrättsregister 2017-10-31.  

 

Skador 2017 och överprövningsärenden  

Relativt låga skador är anmälda till och med tredje kvartalet, totalt är för-

säkringsersättningarna för egen räkning 38,5 mnkr medan budget per okto-

ber ligger 20,0 mnkr högre. För kommunrisk har vi en större brand i sport-

hall i Uppsala samt en brand i förskola i Trollhättan. Sporthallen är nu re-

servsatt till 20 mnkr medan förskolebranden bedöms ligga på 4 mnkr. Inom 

energiområdet har vi haft branden i Kiruna som initialt reservsattes till 

drygt 3 mnkr medan senare indikationer ger snarare ett belopp om 13 mnkr 

när hänsyn ska tas till omhändertagande av brandskadat material.  

 

Inga överprövningsärenden har hitintills under året medfört någon föränd-

ring i skaderegleringen. 

 

Medarbetarfrågor 
För närvarande har vi hel- och delsjukskrivningar inom ekonomifunkt-

ionen. För att klara uppdraget har vi tillfälligt förstärkt med extern resurs 

som tidigare haft uppdrag i bolaget. 

 

Rekrytering av ny skadeansvarig efter Maria Scheele har genomförts och 

vi kan den 8 januari 2018 hälsa Stefan Sköld välkommen till bolaget. Ste-

fan kommer närmast från LF Gävleborg där han arbetat med skaderegle-

ring inom storskador. Utökningen inom RM-verksamheten med en risk-

ingenjör har vi gjort omtag i då vår tidigare slutkandidat tackade nej till 

anställning sent i processen. Inriktningen är att kunna rekrytera en medar-

betare med universitetsutbildningen och några års relevant erfarenhet. 
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Verksamhetsplan 2018 med budget 
  

För 2018 har tagits fram ett förslag till verksamhetsplan till vilket knutits 

en budget dvs. verksamhetsplanen har omsatts i ekonomiska termer. 

 

Verksamhetsplanen har inriktningen att bolaget ska fortsatt verka för att 

ge delägarkommuner med deras bolag stöd för att minska risken för ska-

dor och vid skada begränsa omfattningen av den. Ett viktigt moment i det 

skadeförebyggande arbetet är att det i än högre omfattning baseras på ana-

lys och inkludering av delägarkommunerna för att forma de insatser som 

bolaget gör under 2018. Vi lyfter upp de sociala riskerna samt inleder ar-

betet med att se hur bolaget kan stödja kommunerna i frågor kring cyber-

risker. 

 

Budgeten anger samma nivå på det förebyggande arbetet men vår ambit-

ion är nu att genomföra planerade projekt dvs. att ianspråkta budgeterade 

medel. I budgeterat belopp ingår inte de egna resurserna då de redovisas 

under administration. 

 

Kapitalavkastningen beräknas med en risknivå om 10 procent kunna ligga 

på 2-3 procent räknat på hela det placerade kapitalet. Även med en risk-

nivå på 10 procent begränsas avkastningen över tid, dels då innehavet av 

aktier begränsas av risknivån dels som innehavet i räntebärande papper 

inte förväntas ge någon avkastning. Samtidigt ska konstateras att bolaget 

behöver högre avkastning än 2-3 procent för att försvara utvecklingen av 

den skuld som finns beräknad och presenteras i förmånsrättsregistret. 
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Fondgenomlysning, SHB Global Dynamic Allocation 90 - 2017-10-31

Fondgenomlysningen innehåller följande fonder:

LUX Global Dyna

KortRantaCri

Fond: LUX Global Dyna Fondens 
marknadsvärde

Er fondandel

2 763 077 072,00 4,5336 %

Värdepapper Fondens innehav Ert marknadsvärde Fondens marknadsvärde Sektor

Svensk aktiemarknad 10,57 %

ATLASCOPCO A 134 930,0 2 246 246 49 546 296 Industrivaror och -tjänster

Hennes & Mauritz B 224 775,0 2 142 037 47 247 705 Sällanköpsvaror och -tjänster

Nordea Bank AB 396 402,0 1 818 706 40 115 882 Finans och fastighet

Assa Abloy B 225 236,0 1 804 349 39 799 201 Industrivaror och -tjänster

Sandvik 240 607,0 1 667 869 36 788 810 Industrivaror och -tjänster

Svenska Handelsbanken A 268 200,0 1 459 104 32 184 000 Finans och fastighet

Ericsson B 497 890,0 1 189 571 26 238 803 Informationsteknologi

AstraZeneca SDB 35 539,0 915 166 20 186 152 Hälsovård

Utländsk aktiemarknad 81,16 %

Novo Nordisk B 223 062,0 4 212 179 92 909 606 Hälsovård

Alphabet Ord Shs Class C 8 392,0 3 238 156 71 425 208 Informationsteknologi

GEBERIT AG 17 367,0 2 986 316 65 870 287 Industrivaror och -tjänster

Microsoft 77 571,0 2 448 969 54 017 832 Informationsteknologi

Koninklijke DSM NV 71 108,0 2 302 709 50 791 721 Material

SAP 52 552,0 2 269 229 50 053 229 Informationsteknologi

ABB N ORD 218 914,0 2 173 893 47 950 367 Industrivaror och -tjänster

Pepsico 50 467,0 2 111 409 46 572 134 Dagligvaror

ANZ Bank 241 713,0 2 104 653 46 423 110 Finans och fastighet

L'Oreal 22 574,0 1 906 900 42 061 203 Dagligvaror

ROCHE HOLDING G PAR 20 865,0 1 831 244 40 392 444 Hälsovård

Canon 127 951,0 1 813 380 39 998 394 Informationsteknologi

Toronto Dominion Bank 82 926,0 1 790 647 39 496 977 Finans och fastighet

Münchener Rückversicherung 20 905,0 1 775 157 39 155 305 Finans och fastighet
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Prologis 72 085,0 1 766 884 38 972 816 Fastighet

T Rowe Price Group 48 142,0 1 697 481 37 441 970 Finans och fastighet

Walt Disney 45 028,0 1 671 595 36 870 987 Sällanköpsvaror och -tjänster

Intel 95 445,0 1 647 913 36 348 623 Informationsteknologi

Franklin Resources 99 698,0 1 594 200 35 163 877 Finans och fastighet

Bank of America 147 694,0 1 535 394 33 866 766 Finans och fastighet

Rockwell Automation 20 094,0 1 531 575 33 782 533 Industrivaror och -tjänster

Pfizer 112 176,0 1 492 715 32 925 373 Hälsovård

Den Danske Bank 102 549,0 1 484 958 32 754 283 Finans och fastighet

Emerson Electric 58 608,0 1 433 878 31 627 586 Industrivaror och -tjänster

Oracle Systems 70 115,0 1 354 546 29 877 728 Informationsteknologi

CIT Group Inc 76 474,0 1 353 166 29 847 291 Finans och fastighet

Celgene 35 066,0 1 343 828 29 641 312 Hälsovård

Prudential 140 365,0 1 310 227 28 900 169 Finans och fastighet

Kimco Realty 186 136,0 1 282 955 28 298 608 Fastighet

Cap One Finance 33 260,0 1 163 654 25 667 159 Finans och fastighet

Den Norske Bank Holding 158 496,0 1 158 003 25 542 508 Finans och fastighet

Astellas Pharma 229 567,0 1 156 716 25 514 121 Hälsovård

Canadian National Railway Co 36 504,0 1 115 727 24 610 015 Industrivaror och -tjänster

KDDI 108 800,0 1 098 962 24 240 218 Telekomoperatörer

Telenor 135 192,0 1 088 081 24 000 216 Telekomoperatörer

Dexus Property Group fd. DB Rr 380 634,0 1 082 233 23 871 229 Fastighet

HCP 109 639,0 1 075 283 23 717 910 Fastighet

Regency Ctrs Corp Com Com 45 792,0 1 069 751 23 595 898 Fastighet

Nokia 564 640,0 1 052 554 23 216 587 Informationsteknologi

Digital Realty Trust 22 951,0 1 031 728 22 757 202 Fastighet

Ferguson 37 967,0 1 007 515 22 223 130 Industrivaror och -tjänster

Sampo A 48 702,0 968 587 21 364 483 Finans och fastighet

Sysmex Corp, Ordinary 37 500,0 968 239 21 356 821 Hälsovård

Wolters Kluwer 51 411,0 956 542 21 098 808 Industrivaror och -tjänster

Vodafone Group 862 560,0 937 313 20 674 673 Telekomoperatörer

Vivendi 98 598,0 929 671 20 506 110 Sällanköpsvaror och -tjänster
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Richemont Reg 25 620,0 897 478 19 796 015 Sällanköpsvaror och -tjänster

Ford 192 145,0 894 826 19 737 516 Sällanköpsvaror och -tjänster

Pandora Holding A/S 24 949,0 893 918 19 717 488 Sällanköpsvaror och -tjänster

Praxair 15 774,0 874 816 19 296 136 Material

Amphenol 26 367,0 870 653 19 204 315 Informationsteknologi

Henry Schein 29 180,0 870 508 19 201 125 Hälsovård

State Street 24 314,0 849 003 18 726 779 Finans och fastighet

Kingfisher 535 841,0 844 251 18 621 964 Sällanköpsvaror och -tjänster

Roper Technologies 8 547,0 837 499 18 473 038 Industrivaror och -tjänster

Suntory Beverage & Food Ord Sh 48 129,0 834 346 18 403 483 Dagligvaror

BBVA ORD 250 264,0 831 350 18 337 406 Finans och fastighet

Eli Lilly 26 408,0 821 290 18 115 500 Hälsovård

Yara International ASA 44 237,0 795 801 17 553 275 Material

Accenture Ltd 14 536,0 785 413 17 324 142 Informationsteknologi

LyondellBasell Industries 19 943,0 783 649 17 285 245 Material

Aeroports de Paris 12 182,0 778 860 17 179 599 Industrivaror och -tjänster

Fiserv 15 614,0 767 033 16 918 738 Informationsteknologi

Skyworks Solution Inc 17 686,0 764 303 16 858 528 Informationsteknologi

Nitto Denko 21 637,0 759 216 16 746 303 Material

United Utilities Group PLC 179 818,0 754 962 16 652 473 Infrastruktur

City Development Ltd 208 048,0 749 995 16 542 915 Fastighet

Stockland 569 965,0 749 731 16 537 096 Fastighet

Legrand 26 527,0 747 957 16 497 977 Industrivaror och -tjänster

Deere 12 891,0 650 147 14 340 526 Industrivaror och -tjänster

Analog Devices 18 001,0 623 781 13 758 980 Informationsteknologi

New York CMNTY Bancorp 129 089,0 615 381 13 573 684 Finans och fastighet

Swire Properties Ltd 473 239,0 606 640 13 380 896 Fastighet

Automatic Data Processing 13 725,0 605 630 13 358 618 Informationsteknologi

Asahi Glass 40 600,0 600 761 13 251 212 Industrivaror och -tjänster

KBC Bancass 18 867,0 594 875 13 121 377 Finans och fastighet

NetApp 31 331,0 528 224 11 651 227 Informationsteknologi

United Rentals Ord Shs 9 783,0 525 330 11 587 399 Industrivaror och -tjänster
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Vestas Wind Systems 15 077,0 504 820 11 134 994 Industrivaror och -tjänster

Genmab 6 506,0 498 690 10 999 803 Hälsovård

Société Générale 23 414,0 494 853 10 915 148 Finans och fastighet

Macerich Co Com. 23 833,0 493 897 10 894 071 Fastighet

Seagate Technology 28 702,0 402 742 8 883 425 Informationsteknologi

Western Digital 9 790,0 331 706 7 316 562 Informationsteknologi

Cameco 74 162,0 228 834 5 047 484 Energi

Biogen 1 366,0 161 583 3 564 106 Hälsovård

Bristol Myers Squibb 5 789,0 135 479 2 988 312 Hälsovård

Nintendo 800,0 117 040 2 581 606 Informationsteknologi

Incyte Corporation 2 069,0 88 933 1 961 632 Hälsovård

NVIDIA 1 091,0 85 637 1 888 927 Informationsteknologi

CSL Limited 1 964,0 79 407 1 751 500 Hälsovård

Illumnia Inc 976,0 76 010 1 676 582 Hälsovård

Fast Retailing 400,0 50 250 1 108 381 Sällanköpsvaror och -tjänster

Marui 8 600,0 49 552 1 092 983 Sällanköpsvaror och -tjänster

TripAdvisor Inc 3 455,0 49 175 1 084 671 Sällanköpsvaror och -tjänster

Regeneron Pharmaceuticals Ord 309,0 47 219 1 041 532 Hälsovård

Sony 3 000,0 44 221 975 396 Sällanköpsvaror och -tjänster

Twitter Ord Shs 5 482,0 42 904 946 339 Informationsteknologi

J.Front Retailing 7 300,0 40 672 897 108 Sällanköpsvaror och -tjänster

NXP Semiconductors Ord Shs 853,0 37 895 835 871 Informationsteknologi

Ebay 2 139,0 30 558 674 030 Informationsteknologi

Fujitsu 10 000,0 29 340 647 170 Informationsteknologi

Japan Airlines Ord Shs 2 100,0 27 146 598 765 Industrivaror och -tjänster

Tokyo Electronic Industries 400,0 26 394 582 187 Informationsteknologi

Tesla Motors Ord Shs 169,0 21 265 469 060 Sällanköpsvaror och -tjänster

Alps Electric 1 800,0 20 713 456 865 Informationsteknologi

ONO Pharmaceutical Comp Ltd 2 200,0 19 088 421 021 Hälsovård

Övrig marknad 8,09 %

Lyxor CoreCommodities CRB Ex-E 1 314 458,0 10 135 975 223 572 985 Fonder
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Kassa 0,17 %

Kassa DKK 6 369 617,6 378 478 8 348 232 Kassa

Kassa NOK 4 682 072,6 217 195 4 790 742 Kassa

Kassa JPY 54 371 699,2 181 612 4 005 887 Kassa

Kassa USD 357 323,1 135 621 2 991 437 Kassa

Kassa EUR 195 116,1 86 271 1 902 915 Kassa

Kassa AUD 253 454,5 73 760 1 626 944 Kassa

Kassa CAD 200 725,8 59 099 1 303 573 Kassa

Kassa GBP 99 013,5 49 905 1 100 766 Kassa

Kassa CHF 126 646,3 48 222 1 063 662 Kassa

Kassa SGD 153 675,0 42 812 944 316 Kassa

Kassa SEK 624 280,0 28 303 624 280 Kassa

Kassa HKD 398 497,2 19 386 427 611 Kassa

Kassa SEK 320 267,6 14 520 320 268 Kassa

Kassa SEK 8 696,0 394 8 696 Kassa

Kassa SEK 6 073,4 275 6 073 Kassa

Kassa SEK 0,0 0 0 Kassa

Kassa SEK -24 649 492,1 -1 117 517 -24 649 492 Kassa

125 267 724,76 2 763 077 072
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Fond: KortRantaCri Fondens 
marknadsvärde

Er fondandel

22 742 128 131,55 0,3546 %

Värdepapper Fondens innehav Ert marknadsvärde Fondens marknadsvärde Sektor

Svensk räntemarknad 92,58 %

Stadshypotek 1580 3,00% 2018-0 1 500 000 000,0 5 487 693 1 547 775 000 Bostadsinstitut

Spintab  186 3,75% 2017-12-20 900 000 000,0 3 312 086 934 156 500 Bostadsinstitut

Nordea Hypotek 5529 2% 2018-06 800 000 000,0 2 901 532 818 361 778 Bostadsinstitut

SEB Bolån 571 3% 2018-06-20 663 000 000,0 2 428 013 684 808 280 Företag finansiella

STADSHYPOTEK FRN 2018-01-03 635 000 000,0 2 257 754 636 787 666 Bostadsinstitut

Vasakronan 0,255% 2019-01-24 500 000 000,0 1 782 651 502 787 500 Företag icke finansiella

LANSBK FRN 2018-04-06 500 000 000,0 1 777 575 501 355 764 Företag finansiella

Landshypotek AB FRN 220915 COV 455 000 000,0 1 659 690 468 106 730 Företag finansiella

Scania CV FRN 2019-04-05 460 000 000,0 1 646 782 464 466 217 Företag icke finansiella

Skandiabanken FRN 2018-02-23 400 000 000,0 1 420 700 400 700 933 Företag finansiella

VASAKRONAN 0,24% 2019-05-16 350 000 000,0 1 246 414 351 544 667 Företag icke finansiella

Castellum FRN 2019-03-06 300 000 000,0 1 068 023 301 230 333 Företag icke finansiella

LF Bank 0,0825% 2019-01-30 300 000 000,0 1 066 659 300 845 625 Företag finansiella

Landshypotek Bank FRN 2018-01- 300 000 000,0 1 064 746 300 306 000 Företag finansiella

Vasakronan 0,158% 2019-08-30 300 000 000,0 1 064 643 300 277 000 Företag icke finansiella

Specialfastigheter FRN 2017-12 300 000 000,0 1 064 246 300 165 000 Företag icke finansiella

Leaseplan 0,16% 2019-07-11 300 000 000,0 1 063 198 299 869 333 Företag finansiella

LPTY 0,127% 2019-07-05 300 000 000,0 1 062 667 299 719 708 Företag finansiella

Hexagon FRN 2019-03-10 277 000 000,0 985 610 277 986 274 Företag icke finansiella

NYSVFI FRN 2018-12-03 267 000 000,0 950 054 267 957 685 Företag icke finansiella

Akademiska Hus 0,11% 2018-01-2 250 000 000,0 888 129 250 492 014 Företag icke finansiella

LNDHY FRN 2018-01-29 250 000 000,0 887 210 250 232 910 Företag finansiella

Sparbanken Skåne AB FRN 2018-0 246 000 000,0 874 307 246 593 680 Företag finansiella

IKANO BANK FRN 2019-06-12 240 000 000,0 853 033 240 593 407 Företag finansiella

Leaseplan FRN 2019-01-15 225 000 000,0 804 424 226 883 625 Företag finansiella

Castellum FRN 2019-04-12 210 000 000,0 746 824 210 637 735 Företag icke finansiella

Telenor 2,375 % 2019-03-191 200 000 000,0 742 613 209 449 972 Företag icke finansiella
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SBAB FRN 2017-11-14 204 000 000,0 723 362 204 020 400 Företag finansiella

CAST FRN 2018-10-10 200 000 000,0 713 376 201 204 000 Företag icke finansiella

HEMSO 0.217% 2019-01-25 200 000 000,0 712 424 200 935 528 Företag finansiella

HEMSOF 20190828 200 000 000,0 710 216 200 312 689 Företag finansiella

VASAKRONAN FRN RB 449 180122 200 000 000,0 709 594 200 137 156 Företag icke finansiella

Castellum 0,37% 2019-09-05 200 000 000,0 709 019 199 975 056 Företag icke finansiella

HEXAGON DI FC  180222 200 000 000,0 708 927 199 949 177 Företag icke finansiella

Hexagon DI FC 2018-04-24 200 000 000,0 708 688 199 881 837 Företag icke finansiella

CASTELLUM DI FC 180531 200 000 000,0 708 325 199 779 319 Företag icke finansiella

FABEGE DI FC  180406 190 000 000,0 673 331 189 909 384 Företag icke finansiella

Scania CV FRN 2018-12-03 189 000 000,0 671 306 189 338 310 Företag icke finansiella

HUMLEFAST DI FC  171120 185 000 000,0 655 896 184 992 109 Företag icke finansiella

Fabege DI FC 2018-10-15 185 000 000,0 653 151 184 217 899 Företag icke finansiella

VASAKRONAN FRN 2018-04-04 160 000 000,0 568 499 160 342 040 Företag icke finansiella

HEXAGON DI FC  180326 160 000 000,0 567 051 159 933 870 Företag icke finansiella

Husqvarna FRN 2017-11-28 159 000 000,0 566 384 159 745 745 Företag icke finansiella

SBAB FRN 180129 155 000 000,0 550 003 155 125 550 Företag finansiella

Leaseplan 2,8425% 2018-01-16 150 000 000,0 547 016 154 283 125 Företag finansiella

Leaseplan 1.028%  2019-04-05 148 000 000,0 534 790 150 834 776 Företag finansiella

RIKSHEM RB 130 FRN 180912 150 000 000,0 533 125 150 365 046 Företag icke finansiella

RIKSHM 0.155% 2019-09-13 150 000 000,0 532 278 150 126 354 Företag icke finansiella

HEXAGON DI FC  180118 150 000 000,0 531 748 149 976 644 Företag icke finansiella

ARLAFINANC DI FC 180131 150 000 000,0 531 742 149 974 951 Företag finansiella

VASAKRONAN 0,14% 2019-10-10 150 000 000,0 531 691 149 960 667 Företag icke finansiella

OLAVBOND DI FC  180312 150 000 000,0 531 650 149 949 161 Företag icke finansiella

WALLENSTAM DI FC 180518 150 000 000,0 531 354 149 865 666 Företag icke finansiella

BMW finance NV 2017-11-27 140 000 000,0 496 435 140 016 800 Företag icke finansiella

WILHEM AB 0,12% 2019-09-20 133 000 000,0 471 416 132 960 543 Företag finansiella

HEXAGON DI FC 180419 130 000 000,0 460 663 129 927 465 Företag icke finansiella

CAST FRN 180604 125 000 000,0 443 994 125 226 063 Företag icke finansiella

Castellum AB FRN 180326 121 000 000,0 430 218 121 340 615 Företag icke finansiella

NIBEINDUST RB 103  190603 115 000 000,0 411 639 116 100 569 Företag icke finansiella
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FABEGE FRN 2018-05-23 111 000 000,0 395 876 111 654 697 Företag icke finansiella

Arla Finance 3,25% 2018-06-04 106 000 000,0 388 049 109 447 179 Företag finansiella

Atrium Ljungberg FRN 2018-04-1 108 000 000,0 384 245 108 374 238 Företag icke finansiella

NSFF FRN 20171120 108 000 000,0 383 230 108 087 966 Företag icke finansiella

Atrium Ljungberg FRN 2018-09-1 105 000 000,0 373 798 105 427 820 Företag icke finansiella

Olav Thon Eien 0,395% 2019-09- 102 000 000,0 362 007 102 102 255 Företag icke finansiella

RIKSHEM RB 128  190613 100 000 000,0 357 419 100 808 200 Företag icke finansiella

NYA SFF 0,5% 2019-02-06 100 000 000,0 357 155 100 733 667 Företag icke finansiella

VASAKRONAN FRN 2018-10-24 100 000 000,0 356 862 100 651 081 Företag icke finansiella

SKANDIABANK 0.15% 190125 100 000 000,0 356 080 100 430 583 Företag finansiella

IKANOBANK DI BAC 180727 100 000 000,0 355 380 100 233 061 Företag finansiella

VASAKR FRN 180117 100 000 000,0 355 148 100 167 667 Företag icke finansiella

LOOMIS FRN 2017-11-27 100 000 000,0 354 856 100 085 356 Företag icke finansiella

INDUTRADE DI FC  171103 100 000 000,0 354 552 99 999 544 Företag icke finansiella

ARLAFINANC DI FC  180312 100 000 000,0 354 433 99 966 107 Företag finansiella

HEXAGON DI FC 180403 100 000 000,0 354 391 99 954 087 Företag icke finansiella

Leaseplan 0,08% 2026-06-26 100 000 000,0 354 077 99 865 556 Företag finansiella

CASTELLUM DI FC  180619 100 000 000,0 354 043 99 856 004 Företag icke finansiella

NSVFASTFIN RB 109  2018-09-07 98 000 000,0 348 712 98 352 310 Företag icke finansiella

POSTNORD RB 106 FRN 2019-04-01 95 000 000,0 338 672 95 520 766 Företag icke finansiella

HEMSO FASTIGHETER FRN 2018-06- 95 000 000,0 337 605 95 219 848 Företag finansiella

Vasakronan 3,89% 2017-11-14 90 000 000,0 331 462 93 487 250 Företag icke finansiella

ATRIUM DI FC 180406 90 000 000,0 318 946 89 957 077 Företag icke finansiella

SVENSK FASTIGHETSFIN 0.345% 19 83 000 000,0 294 263 82 995 470 Företag icke finansiella

WALLENSTAM DI FC 180816 80 000 000,0 282 885 79 786 114 Företag icke finansiella

ATRIUM LJUNGBERG 0,2% 20190612 77 000 000,0 273 202 77 055 183 Företag icke finansiella

CASTELLUM DI FC 2018-04-13 75 000 000,0 265 777 74 961 017 Företag icke finansiella

ATRIUM LJUNG DI FC 180423 75 000 000,0 265 760 74 956 187 Företag icke finansiella

CASTELLUM DI FC  171117 70 000 000,0 248 179 69 997 712 Företag icke finansiella

WALLENSTAM DI FC  180109 70 000 000,0 248 151 69 989 566 Företag icke finansiella

CASTELLUM DI FC 2018-09-18 70 000 000,0 247 322 69 755 961 Företag icke finansiella

Arla Foods Finance FRN 180604 63 300 000,0 226 569 63 902 732 Företag finansiella
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OLAV THON DI FC 171123 60 000 000,0 212 721 59 996 767 Företag icke finansiella

NYA SFF FRN 2018-05-31 59 000 000,0 209 877 59 194 836 Företag icke finansiella

CASTELLUM DI FC  171201 55 000 000,0 194 987 54 995 200 Företag icke finansiella

Atrium Ljungberg FRN 2019-03-1 54 000 000,0 193 755 54 647 658 Företag icke finansiella

SPARBSKÅNE RB 1    180409 51 000 000,0 181 214 51 110 418 Företag finansiella

LEASEPLAN CORP 1,0% 2019-04-05 50 000 000,0 180 573 50 929 722 Företag finansiella

HEXA 180917 50 000 000,0 177 879 50 169 979 Företag icke finansiella

INDUTRADE DI FC 171108 50 000 000,0 177 275 49 999 483 Företag icke finansiella

AKELIUS DI FC  171127 50 000 000,0 177 264 49 996 459 Företag finansiella

ATRIUM DI FC  171218 50 000 000,0 177 255 49 993 961 Företag icke finansiella

ATRIUM DI FC 2018-01-24 50 000 000,0 177 249 49 992 072 Företag icke finansiella

FABEGE FRN 2018-11-28 48 000 000,0 171 412 48 345 877 Företag icke finansiella

WALLENSTAM FRN 4 2018-05-30 47 000 000,0 167 087 47 126 028 Företag icke finansiella

Rodamco FRN 2018-12-10 43 000 000,0 153 589 43 318 988 Företag icke finansiella

Hufvudstaden 3 % 2018-01-22 40 000 000,0 146 112 41 210 000 Företag finansiella

ATRIUM LJUNGBERG DI FC 2018-03 40 000 000,0 141 768 39 984 992 Företag icke finansiella

INTEA FASTGHET DI FC 181026 40 000 000,0 141 396 39 880 000 Företag icke finansiella

Balder FRN 2019-03-12 35 000 000,0 125 949 35 523 134 Företag icke finansiella

SFF 0,858% 2018-03-09 34 000 000,0 121 589 34 293 607 Företag icke finansiella

ATRIUM DI FC 171113 30 000 000,0 106 364 29 999 359 Företag icke finansiella

TROPHIFAST DI FC  180119 30 000 000,0 106 349 29 995 312 Företag icke finansiella

Atrium Ljungberg DI FC 180322 30 000 000,0 106 324 29 988 261 Företag icke finansiella

VASAKRONAN 2,45% 459 2019-04-1 25 000 000,0 92 960 26 218 972 Företag icke finansiella

BALDER DI FC  180112 25 000 000,0 88 625 24 996 210 Företag icke finansiella

BALDER DI FC 2018-03-28 25 000 000,0 88 601 24 989 386 Företag icke finansiella

INTEAFAST DI FC  180131 20 000 000,0 70 882 19 992 000 Företag icke finansiella

BALDER DI FC 180511 20 000 000,0 70 855 19 984 176 Företag icke finansiella

INTEA FAST DI FC 170830 20 000 000,0 70 840 19 980 000 Företag icke finansiella

ICA FRN 2018-06-25 15 000 000,0 53 898 15 201 600 Företag icke finansiella

FABEGE FRN 2019-09-16 15 000 000,0 53 743 15 158 069 Företag icke finansiella

Kassa 7,42 %

Kassa SEK 1 687 733 743,8 5 983 922 1 687 733 744 Kassa
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Kassa SEK -1 400 246,0 -4 965 -1 400 246 Kassa

80 633 046,02 22 742 128 132
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Resultaträkning 2017-10-31 Svenska Kommun Försäkrings AB
Belopp angivna i TSEK

Resultat Resultat Resultat Budget

2017-10-31 2016-10-31 2016-12-31 2017-12-31

Premieinkomst 163 821 158 124 157 964 164 000

Premier för avgiven återförsäkring -60 783 -66 053 -67 212 -62 910

Förändring i premiereserv -27 464 -28 673 -75 0

Återförsäkrares andel av förändring i premiereserv 8 231 12 278 933 0

Premieintäkt för egen räkning 83 804 75 675 91 610 101 090

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 0 0 0

Skaderegleringskostnader -8 686 -7 019 -7 951 0

Betalda försäkringsersättningar -47 856 -20 358 -25 255 -96 000

Återförsäkrares andel av försäkringsersättningar 24 817 13 978 20 662 28 000

Förändring skadereserv -38 915 -30 464 -40 752 0

Återförsäkrares andel av skaderegleringskostnader 0 0 0 0

Återförsäkrares andel av förändring skadereserv 32 143 -186 1 312 0

Nedskrivning osäker fordran återförsäkrare 0 0 0 0

Försäkringsersättningar för egen räkning -38 496 -44 048 -51 984 -68 000

Driftskostnader
Administrativa kostnader -22 321 -16 809 -23 095 -27 219

Skadeförebyggande budget -2 091 -4 110 -4 891 -5 085

Premieåterbäring 0 0 -8 229 0

Norsk Naturskadepool -321 -631 -398 -2 213

Cederingsprovision & Profit Commission 0 1 544 1 852 1 269

Tekniskt resultat i försäkringsrörelsen 20 575 11 621 4 865 -158

Icke-teknisk redovisning

Tekniskt resultat i försäkringsrörelsen 20 575 11 621 4 865 -158

Kapitalavkastning, intäkter 2 271 255 1 420 5 856

Kapitalavkastning, kostnader -2 -1 -1 0

Orealiserade vinster 1 973 3 645 4 768 0

Orealiserade förluster 0 0 0 0

Valutakursförändringar -660 5 699 8 149 0

Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen 0 0 0 0

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 24 157 21 220 19 202 5 698

Bokslutsdispositioner

Förändring av säkerhetsreserv 0 0 0 0

Resultat före skatt 24 157 21 220 19 202 5 698

Skatt på tidigare år 0 0 0

Bolagsskatt 0 0 -4 345

Periodens resultat 24 157 21 220 14 857 5 698
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Balansräkning 2017-10-31 Svenska Kommun Försäkrings AB
Belopp angivna i TSEK

TILLGÅNGAR 2017-10-31 2016-12-31

Immateriella tillgångar

Balanserade utgifter för programvaror 6 165 6 165

6 165 6 165

 Investeringar

Aktieindex obligationer 0 0

Värdeförändring Aktieindexobligationer 0 0

SSVX & kommuncertifikat 0 0

Värdeförändring SSVX & kommuncertifikat 0 0

Global Dynamic Allocation 90 202 141 169 990

Värdeförändring Global Dynamic Allocation 90 3 760 1 786

205 901 171 775

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar

Premiereserv 9 581 1 349

Ersättningsreserv 114 537 82 771

124 118 84 121

Fordringar

Fordringar avseende direkt försäkring 284 235

Fordringar avseende återförsäkring 34 053 44 866

Nedskrivning osäker fordran återförsäkring -11 257 -11 257

Övriga fordringar 5 661 6 244

28 742 40 088

Andra tillgångar

Kassa och bank 107 594 86 348

Depå Handelsbanken 2 3

Skattekonto 276 73

Inventarier 3 157 3 679

Avskrivningar, inventarier -710 -1 233

Kapitalförsäkring, VD 0 0

Övriga tillgångar 0 0

110 319 88 870

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Upplupna ränteintäkter 177 0

Förutbetalda anskaffningskostnader 106

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 72 2 178

355 2 178

SUMMA TILLGÅNGAR 475 599 393 198
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Balansräkning 2017-10-31 Svenska Kommun Försäkrings AB
Belopp angivna i TSEK

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 2017-10-31 2016-12-31

Eget kapital

Aktiekapital 28 000 28 000

Fond för utvecklingskostnader 4 618 4 618

Balanserad vinst/förlust 10 239 -4 617

Periodens resultat 24 156 14 857

67 014 42 857

Obeskattade reserver

Säkerhetsreserv 170 939 170 939

170 939 170 939

Försäkringstekniska avsättningar

Premiereserv 27 643 604

Ersättningsreserv 139 768 102 854

Ersättningsreserv, IBNR 39 609 40 084

Naturskadepool 8 152 7 859

Återbäring och rabatter 870 8 230

Övriga försäkringstekniska avsättningar 0 0

216 042 159 631

Skulder

Aktuell skatt 4 345 4 345

Övriga skulder 16 268 14 002

20 613 18 347

Skulder avseende direkt och indirekt försäkring

Skulder avseende direktförsäkring 0 0

Skulder avseende avgiven återförsäkring 0 0

0 0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Skulder avseende personal 857 476

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 134 947

990 1 423

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 475 599 393 198
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Rapport Kapitalförvaltning 2017-10-31
Svenska Kommun Försäkrings AB

Global Dynamic Allocation 90

Handelsbanken

TSEK

SKFAB
Innehav 205 903

Aktier/Equities 55,8%

Ränteplaceringar/Bonds 39,3%

Råvaror/Commodities 4,9%

Fondandelsvärde/NAV 129,57%



Resultaträkning per kommun Svenska Kommun Försäkrings AB

Belopp angivna i TSEK

Gävle S-vall Kiruna Uppsala Piteå Trollh Trond Helsingb Ö-vik Umeå Utfall Rev budget

okt-17 okt-17 okt-17 okt-17 okt-17 okt-17 okt-17 okt-17 okt-17 okt-17 okt-17 2017

Premieinkomst 25 019 24 488 9 350 24 664 5 214 12 612 27 007 10 589 7 576 17 302 163 821 164 000

Förändr premiereserv -4 116 -4 054 -1 558 -4 111 -869 -2 102 -4 764 -1 752 -1 263 -2 875 -27 464

Premieintäkt 20 902 20 434 7 791 20 553 4 345 10 510 22 243 8 838 6 314 14 427 136 356 164 000

Avgiven återförsäkring -10 163 -8 736 -3 747 -6 147 -2 305 -5 789 -8 271 -5 015 -3 417 -7 193 -60 783 -62 910

Förändr ÅF:s premiereserv 1 654 854 624 -219 384 965 1 378 823 570 1 199 8 231

Premiekostnad återförsäkring -8 509 -7 883 -3 122 -6 367 -1 921 -4 824 -6 892 -4 192 -2 848 -5 995 -52 552 -62 910

Premieintäkt Egen Räkning 12 394 12 551 4 669 14 187 2 424 5 686 15 351 4 646 3 466 8 432 83 804 101 090

Betalda skador samt -2 633 -3 281 -5 623 -16 177 96 -1 482 -21 750 -1 472 -1 551 -2 668 -56 542 -96 000

Förändring Ersättningsreserv 59 -1 541 -9 778 -21 200 -1 171 -8 703 9 670 -1 202 -517 -4 533 -38 915 -2 213

Förändring IBNR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Återförs andel betalda skador -1 364 240 3 678 2 997 216 270 18 575 -54 -31 289 24 817 28 000

Förändr Återförsäkr Ersreserv 80 749 8 889 34 298 37 4 055 -19 000 903 -3 2 137 32 143

Förändring Återförsäkr IBNR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ersättningar Egen Räkning -3 858 -3 834 -2 834 -82 -821 -5 860 -12 505 -1 825 -2 102 -4 776 -38 496 -70 213

Premier - skador netto 8 536 8 717 1 836 14 104 1 603 -174 2 846 2 821 1 364 3 656 45 308 30 877

Administrativa kostnader -3 146 -3 695 -1 213 -3 222 -1 158 -1 621 -3 699 -1 492 -1 048 -2 026 -22 321 -27 219

Skadeförebyggande -793 -177 -69 -209 -83 -162 -190 -218 -69 -122 -2 091 -5 085

Förändring Naturskadepool -321 -321 0

Cederingsprovision 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 269

Kapitalposter 1 357 886 73 905 154 36 303 187 193 149 4 242 5 856

Bokförd valutakursdifferens 39 39 13 39 13 19 -880 19 13 26 -660

Resultat före disp & skatt 5 993 5 771 640 11 616 529 -1 902 -1 942 1 317 452 1 683 24 157 5 698

Premieåterbäring 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Förändring säkerhetsreserv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Skatt på tidigare års resultat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Årets skatt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultat eft disp & skatt 5 993 5 771 640 11 616 529 -1 902 -1 942 1 317 452 1 683 24 157 5 698

2017-10-31
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Förmånsrättsregister Per: 2017-10-31
TSEK

varav

Typ Försäkringstekniska avsättningar fer Bokfört värde

Uppskattad bästa 
skattning inkl 
riskmarginal

Bokfört värde 
NOK

Uppskattad bästa 
skattning inkl 
riskmarginal

1 Garanterad återbäring och garanterade försäkringsåtaganden 91 925 137 097 43 723 59 210

2
Villkorad återbäring för försäkringsåtaganden där försäkringstagarna eller
andra ersättningsberättigade bär placeringsrisken 0 0 0 0
Totalt 91 925 137 097 43 723 59 210

varav

Tillgångar Marknadsvärde

varav andel som 
används för att 
täcka FTA typ 1

varav andel som 
används för att 
täcka FTA typ 2

Marknadsvärde 
NOK

varav andel som 
används för att 
täcka FTA typ 1

varav andel som 
används för att 
täcka FTA typ 2

Bankinnehav 107 594 0 0 56 294 47 368 0
Handelsbanken Kortränta Criteria 125 268 91 749 0 0 0 0 0
SHB S.A. Global Dynamic Allocation 80 633 59 057 0 0 0 0
Enskilda värdepapper 0 0 0 0 0 0
Ej förfallna premiefordringar 0 0 0 0 0 0
Totalt 313 495 150 806 0 56 294 47 368 0

0 0
ok ok

Förmånsrättsregistret är upprättat i enlighet med 6 kap. försäkringsrörelselagen (2010:2043)
och Finansinspektionens föreskrift och allmänna råd FFFS 2015:8.

Registeransvarig:
Rita Galanti
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Svenska Kommun Försäkrings AB

Resultaträkning
Budget Budget

2018 2017

Premieinkomst 140 381 164 000
Avgiven återförsäkring Externt -45 160 -50 220
Avgiven återförsäkring KG Re 0 -12 690
Premieintäkt Egen Räkning 95 221 101 090

Betalda skador samt reserver max självbehåll -75 141 -96 000
Betalda skador multiline 5 600 28 000
Ceding & profit Commission 0 1 269
Resultat Egen Räkning 25 681 34 359

Driftskostnader -26 247 -27 219

Skadeförebyggande/SIV -4 975 -5 085

Kapitalinkomster 7 207 5 856

Norsk Naturskadepool 0 -2 213

Resultat före dispositioner och skatt 1 666 5 698

Totalkostnadsprocent egen räkning 106% 100%

dvs exkl kapitalinkomster



VERKSAMHETSPLAN 2018 FÖR SVENSKA KOMMUN 
FÖRSÄKRINGS AB 
 

Övergripande inriktning och mål 
Bolaget verkar dels för att genom ett strategiskt och uthålligt RM-arbete minska risken för skador hos 
delägarkommuner med medförsäkrade bolag dels att ge dessa parter ett omfattande och anpassat 
försäkringsskydd för de risker som identifieras. 
 
Genom fortlöpande dialog med försäkrade kommuner och bolag ska försäkringsskyddet utvecklas 
och anpassas inom de områden där bolaget har koncession. 
 
Bolaget ska medverka till färre skador och begränsad skadeomfattning för försäkrad egendom där 
målet är att årligen visa på minskat antal skador och minskat skadeutfall på inträffade skador. Målet 
ska mätas i relation till antalet försäkrade objekt respektive försäkrade värden. 
 
För de områden där skaderisken kan kopplas till sociala förhållanden och nya riskområden ska 
bolaget öka sina ansträngningar för att tillsammans med delägarkommunerna förebygga och skapa 
försäkringslösningar som inkluderar nya risker. Försäkringslösningar kan även omfatta direkt hjälp på 
plats i form av utökat stöd vid skadehantering. Det senare kan vara aktuellt för vid cyberangrepp. 
 

Åtaganden under året 
Inom verksamheten finns det behov att säkerställa samtliga funktioner och de arbetsprocesser som 
bolaget har. Det innebär en fortsatt successiv genomgång av styrande dokument och dokumentation 
av existerande processer. Likaså kommer gällande avtal med bolagets leverantörer att successivt 
förnyas genom LOU-baserade upphandlingar. 
 
Särskilt fokus läggs på upphandling av återförsäkring där längre avtalstider ska gälla samtidigt som en 
viss andel ska förnyas årligen. Detta för att minska risken för att vid en given tidpunkt inte kunna 
hitta återförsäkringslösning för hela program. 
 
Förstärkning inom RM-verksamheten ska lösas dels genom att medarbetare frigörs från 
skadehantering när ny skadeansvarig börjar, dels genom att förstärka numerärt med en ny 
medarbetare i form av riskingenjör samtidigt som nuvarande föräldraledig medarbetare kommer åter 
i tjänst och till del kommer att arbeta med RM-relaterade uppgifter. 
 
Utveckling av skadehanteringssystemet Insman ska ske på så sätt att det dels skapas möjlighet att i 
systemet hantera såväl skador mot ekonomifunktionen som i relation till återförsäkrarna dels finns 
skaderapporter som visar på frekvens per program och kommun. 
 

Ekonomi 
Genom att Trondheim kommune inte har sin egendoms- och ansvarsförsäkring genom bolaget from 
2018 faller premievolymen men samtidigt sjunker kostnaderna för återförsäkring, skadereglering 
samt skador. Bedömningen är att dessa poster balanserar varandra men att bidraget till bolagets 
administrativa kostnader uteblir. Det senare skapar en press på bolagets resultat. 
 
Premieinkomsterna för övriga kommuner och bolag ökar genom att de försäkrade värdena ökar, 
både genom index och volymtillväxt, förutsatt att försäkringsraten hålls oförändrad. Ökade 
försäkringsvärden medför samtidigt att kostnaden för återförsäkring ökar varför det är viktigt att 
hålla premieraten i direktförsäkringen oförändrad. 
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Skadekostnaden har i budgeten beräknats utifrån ett worst-case-scenario där det antagits att bolaget 
får skador under året som slår igenom årsaggregaten inom samtliga försäkringsprogram. 
Skaderegleringskostnaderna har brutits ut ur skadekostnaden för att visa på omfattningen av 
skadereglering. 
 
Kostnaden för administration inklusive planerad RM-verksamhet ligger på en något lägre 
kostnadsnivå än vad som budgeterades för 2017. Däremot är utgångspunkten att använda det 
budgeterade kostnadsutrymmet för RM-verksamheten vilket är ett uttryck för den höjda ambition 
bolaget har för sin verksamhet i denna del. 
 
Avkastningen på placerat kapital har antagits bli 3,5 procent på årsbasis. Detta antagande förutsätter 
att styrelsen är beredd att följa förslaget om ökat risktagande i placeringen över nuvarande fem 
procent. 
 

Mål och nyckeltal 
Bolaget ska medverka till färre skador och lägre skadekostnader inom främst egendom och ansvar 
genom den RM-verksamhet som bedrivs tillsammans med kommuner och deras bolag. Detta ska 
följas upp genom följande nyckeltal: 
 

- Antal skador per försäkringsprogram och försäkringsobjekt 
- Skadekostnadsprocenten  

 
där värdena för antal skador ska vara sjunkande medan skadekostnadsprocenten inte ska vara över 
65 procent. 
 
Bolagets inre effektivitet kan mätas genom följande två nyckeltal: 
 

- Driftkostnadsprocent 
- Nöjd kund index, NKI 

 
där värdena för driftkostnadsprocent inte ska vara över 30 procent medan NKI bör vara minst 65 
procent. 
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Beslut risknivå 2018 för Kapitalförvaltningen 
SKFAB 
 
Styrelsen beslutar att fastställa risknivån för kapitalplaceringar under 

2018 att vara 10 procent. 
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AVTAL ADMINISTRATIONSTJÄNSTER & RÅDGIVNING 2018 

 

 

Parter:  

 

Svenska Kommun Försäkrings AB (SKFAB) 516406-0039  

 

och 

 
Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB (KSFAB) 516401-8359 

 

 

1. SKFAB uppgifter 

 

SKFAB skall utföra tjänster enligt pkt 5 nedan samt enligt pkt 8. 

 

 

2. Avtalsperiod 

 

2018-01-01 - 2018-12-31 

 

Avtalet förnyas ej automatiskt.  

 

3. Arvode (för avtalsperioden) 

 

880 000 SEK  

 

Till arvodet tillkommer gällande mervärdeskatt. 

 

Vid föräldraledighet eller tjänstledighet och SKFAB inte levererar avtalad 

tjänst till KSFAB reduceras arvodet med faktiskt belopp.  

 

Bilaga 12



  

 Sid 2 (4) 

 

 

   

 

   
 
 
 
 

Prisjustering sker inför varje ny avtalsperiod med den lönekostnadsut-

veckling som bolaget budgeterar. 

 

 

4. Resekostnader 

 

Resekostnader debiteras separat och är ej inkluderade i arvodet enligt 

ovan. 

 

 

5. Tjänster 

 

KSFAB delar kontor med SKFAB.   

Administration och ekonomifunktionen finns hos SKFAB i Gävle.  

I arvodet ingår lokalhyra, kontorsservice, posthantering, övrig service och 

telefon.  

I arvodet ingår tjänster som utförs av ekonomichef, ekonomiassistenter, 

VD-assistent samt compliance officer. 

 

6. Uppsägning av avtal 

 

Om någon av parterna ej fullgör sitt åtagande enligt detta avtal har den 

andra parten rätt att omedelbart säga upp avtalet.  

 

7. Tvist 

 

Tvist angående detta avtal skall avgöras i skiljenämnd. 

 

 

8. Tjänster 

 

Uppgifter för ekonomichefen: 

 

Övergripande ansvarig för SKFAB/KSFAB ekonomifunktion. Detta inne-

bär i sammandrag: 

 

1. Periodiska bokslut med samtliga specifikationer som efterfrågas av VD 

och/eller styrelsen vid var tidpunkt. Vanligtvis sker detta 3-4 ggr per år, 

men kan variera. 

 

2. Ekonomisk rapportering till berörda ägarkommuners ekonomiavdel-

ning. 

 

3. Uppföljning/bevakning av förmånsrättsregistret 
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4. Kontaktperson med kapitalförvaltare avseende underlag till rapporte-

ring 

 

5. Stöd till VD i frågor som rör utvecklingen av SKFAB/KSFAB 

 

6. Arbetsledare och stöd för redovisningsfunktionen beskriven i p.6 ovan 

 

7. Upprättande av ekonomiska rapporter till styrelsemöten 

 

8. Analys av ekonomiskt utfall och diskussion med VD 

 

9. Rapportering till Finansinspektionen 

 

10. Revisorskontakt 

 

11. Upprättande av årsredovisning 

 

12. Upprättande av koncernbokslut 

 

13. Upprättande av inkomstdeklaration 

 

14. Upprättande av delårsrapport 

 

15. Arbete med ORSA-rapport avseende KSFAB samt grupp ORSA 

 

16. Medverkan på styrelsemöten och årsstämma 

 

17. Övrigt relaterat arbete 

 

Uppgifter för Ekonomiassistenter  

- premiefakturering 

- betalningar 

- bankavstämning 

- fördelning av kostnader mellan olika resultatenheter 

-  löpande bokföring  

- beräkning av premiereserv 

- lönehantering  

- bokföring av marknadsvärdet av placeringar 

- bokföring av ej avdragsgilla kostnader i samband med representat-

ion 

- Skaderapportering till återförsäkrare 

- Deklaration av arbetsgivaravgifter och skatt 
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Uppgifter för VD-assistent: 

 

- Bokning av resor till och från styrelsemöten 

- Bokning av lokal till styrelsemöten 

- Sammanställning och utskick av material inför styrelsemöten 

- Tryck och utskick av resumé 

 

Uppgifter för Compliance officer  

- Riktlinjer och styrdokument Solvens II regelverket  

- Utveckling av företagsstyrning enligt Solvens II regelverket.  

- Ledningshandböcker 

- Processbeskrivningar 

- ORSA processen, moderbolag samt grupp 

- Intern kontroll 

- Stöd till den kvalitativa årsrapporten, Eiopa 

- Protokoll vid styrelsemöten 

- Governance Manual 

- Arbete mot extern granskning 

 

 

 

Gävle 2017-12-01 

 

Svenska Kommun Försäkrings AB   

 

 

 

 

Jan Malmberg  Fredrik Ahlstedt 

 

 

 

 

Gävle 2017-12-01 

 

Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB          

 

 

 

 

Karl-Ove Andersson  Måns Montell 
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Riktlinjer för sponsring i Svenska Kommun Försäkrings AB 
 

Styrelsen för Svenska Kommun Försäkrings AB (SKFAB, bolaget) har 

fastställt riktlinjer för bolagets hantering av sponsring enligt nedan. 

 

Med sponsring avses att lämna ekonomiskt stöd eller tillhandahålla tjänst 

för en verksamhet i utbyte mot annan tjänst. För SKFAB bör sponsring 

alltid ha syftet att få sådana tjänster i gengäld som bidrar till målet att 

skapa och upprätthålla säkra miljöer hos delägarkommunerna. SKFAB 

skall därigenom medverka till att göra delägarkommunerna till trygga 

kommuner genom ett utökat förebyggande arbete.  

 

Utöver att de aktiviteter som SKFAB sponsrar skall bidra till säkra miljöer 

bör det alltid finnas krav på ett hållbarhetsperspektiv i bolagets sponsring. 

SKFAB skall vid varje tillfälle då bolaget sponsrar en aktivitet, som ökar 

tryggheten i en kommun och som i tillämpliga delar bidrar till social, eko-

nomisk och ekologisk hållbarhet, se till att det framgår att SKFAB sponsrat 

aktiviteten. 

 

Varje aktivitet som sponsras skall alltid återrapporteras från den organisat-

ion som ansvarar för densamma. Det innebär att organisationen skriftligen 

och som minst skall redovisa uppgifter om vilka aktiviteter som genom-

förts, hur många människor som berörts/deltagit, samt hur aktiviteten bi-

dragit till säkra miljöer liksom till ökad hållbarhet. 

 

Då bolagets sponsring sker inom delägarkommunerna och finansieras från 

de premier som försäkringstagarna betalar skall alla sponsring som SKFAB 

avser göra ske på initiativ från respektive delägarkommun och vara i sam-

verkan med civilsamhället. 
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Varje sponsringsaktivitet i respektive delägarkommun finansieras inom 

den resultatcell som delägaren innehar. Sponsring kan uppgå till maximala 

1,0 procent av premieintäkterna per kalenderår och delägarkommun.   
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Policy och riktlinjer för upphandling och inköp 

Denna policy med tillhörande riktlinjer utgör, utöver gällande lagstiftning, 

de regler som gäller för upphandling och inköp av varor, tjänster och ent-

reprenader i Svenska Kommun Försäkrings AB (bolaget). 

Allmänt 

Upphandlingar och inköp ska genomsyras av de grundläggande principerna 

för offentlig upphandling, det vill säga principerna om likabehandling, 

icke-diskriminering, öppenhet, proportionalitet och ömsesidigt erkän-

nande.  

Förhållningssätt 

Upphandlingar och inköp ska utföras professionellt med hög kompetens 

och trovärdighet. Relationerna med marknaden ska kännetecknas av öp-

penhet, enkelhet och god marknadskännedom.  

Bolaget har avtal med Inköp Gävleborg och ska använda dess tjänster och 

vara delaktig i de gemensamma upphandlingar som genomförs i Inköp 

Gävleborgs regi i så stor utsträckning som möjligt. 

Hållbarhet 

Bolagets arbete med upphandling och inköp ska: 

 främja en långsiktigt hållbar utveckling  

 ta tillvara den senaste kunskapen om hållbara affärer  

 minska den administrativa belastningen för såväl beställare som 

anbudslämnare och leverantörer 

 bidra till arbetet mot ett socialt och etiskt hållbart samhälle 

Stöd för detta finns i ”Upphandlingspolicy för Hållbara offentliga affärer” 

som är framtagen av Inköp Gävleborg.  Bolaget ska i så stor utsträckning 

som möjligt appliceras denna skrift på verksamhet som bolaget bedriver.  
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Riktlinjer för direktupphandling 

Enligt LOU är en direktupphandling möjlig att göra om värdet uppgår till 

högst 534 890 kronor (direktupphandlingsgränsen), inklusive värdet av 

eventuella options- och förlängningsklausuler. Direktupphandlingsgränsen 

justeras vartannat år.  

Med ”direktupphandling” avses i det följande upphandling/inköp som un-

derstiger den vid var tid gällande direktupphandlingsgränsen. 

1. När kan direktupphandling tillämpas? 

Direktupphandling kan användas om den aktuella varan eller tjänsten inte 

finns på ramavtal som bolaget är bundet av och om det samlade värdet av 

inköpet understiger direktupphandlingsgränsen. 

2. Hur ska konkurrensutsättning ske? 

Vid direktupphandlingar upp till 100 000 kronor får inköp ske direkt av 

leverantör utan föregående upphandlingsförfarande. 

Vid direktupphandling över 100 000 kronor ska som huvudregel minst tre 

leverantörer tillfrågas.  

Vid alla direktupphandlingar ska den som genomför upphandlingen ha för-

vissat sig om att leverantören har betalat skatter och sociala avgifter samt 

är registrerad för F-skatt. 

3. Vem eller vilka har rätt att genomföra direktupphandling? 

 Firmatecknare   

 VD inom ramen för vad VD-instruktionen anger 

 

4. Hur samordnas direktupphandlingar? 

Direktupphandlingar anmäls till staben som för en förteckning över dem 

för att säkerställa samordning och att beloppsgränserna inte överskrids. 

5. Avtal och dokumentationskrav 

Som huvudregel ska ett skriftligt avtal tecknas mellan bolaget och vald le-

verantör. Om så inte sker ska en beställning av aktuell vara/tjänst vara 

skriftlig. Avtalstecknande eller beställning av vara/tjänst bör ske innan re-

sultatet av direktupphandlingen kommuniceras till leverantörer som lämnat 

offert i direktupphandlingen. 
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Inköp där det samlade värdet överstiger 100 000 kronor ska dokumenteras 

i enlighet med den blankett som finns framtagen för ändamålet. Blanketten 

återfinns under "O:\Svenska Kommun Försäkrings AB\Svenska Kommun 

Försäkrings AB\Riktlinjer- och styrdokument\Riktlinjer för Upphandling".  

Dokumentation och arkivering av handlingar ska ske i enlighet med den 

dokumenthanteringsplan som gäller för bolaget. 

6. Prövning av eventuell sekretess 

Vid en begäran om utlämning av allmänna handlingar som ingår i ett upp-

handlings- eller inköpsärende ska bolaget pröva om sekretess föreligger för 

uppgift i enlighet med offentlighet- och sekretesslagen.  

Om sekretess föreligger och uppgift inte ska lämnas ut ska den som begärt 

uppgiften få ett avslagsbeslut. 
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VD-instruktion  

  

VD har enligt Aktiebolagslagen (ABL) 8 kapitel 29 § att handha bolagets lö-

pande förvaltning enligt riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar.  

 

VD:s ansvar för bolagets verksamhet enligt ABL begränsas ej genom denna in-

struktion. 

 

1. VD handhar bolagets löpande förvaltning. Häri ingår att: 

 

 leda bolagets verksamhet och verkställa styrelsens beslut utefter affärs-

strategi, företagsstyrning, strategiska mål, budget, liksom ansvara för re-

gelverk utefter Försäkringsrörelselagen (FRL), 

 

 besluta i frågor som delegerats från styrelsen i enlighet med bilaga, 

 

 besluta i ärenden som annars ankommer på arbetsutskottet om utskottets 

beslut ej kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för bolaget. Sådant be-

slut bör föregås av samråd med styrelsens ordförande. Arbetsutskottet 

skall omgående underrättas om beslutet. 

 

 upprätta personalens individuella befattningsbeskrivningar och genom-

föra regelbundna utvecklingssamtal med uppföljning, 

 

  ansvara för arbetsställets arbetsmiljöfrågor, 
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 fullgöra arbetsgivarens förhandlings- och informationsskyldighet enligt 

medbestämmandelagen, samt 

 

 i övrigt fatta de beslut och vidta de åtgärder som erfordras för den lö-

pande verksamhetens behöriga gång med undantag av frågor som kan 

bedömas vara av större vikt eller principiell karaktär. 

 

VD skall därutöver: 

 

2. Föreslå styrelsen mål och riktlinjer för verksamheten. 

 

3. Efterleva de krav som anges i styrdokument; Riktlinjer för Fit & Proper nyck-

elfunktioner.  

 

4. Ansvara för framtagande och kvalitet i bolagets samtliga styrdokument inklu-

derande att ge styrelsen underlag avseende beslut om dessa styrdokument. 

 

5. Svara för att den ekonomiska rapporteringen sker enligt styrelsens beslut. 

 

6. Omedelbart underrätta styrelsens ordförande när anledning föreligger att sty-

relsen tar ställning till uppkommen fråga. 

 

7. Verkställa styrelsens beslut.  

 

8. Fortlöpande informera styrelsen om bolagets förhållanden. Informationen 

skall lämnas vid styrelsesammanträden och vid särskilt viktiga omständig-

heter däremellan till styrelsens ordförande. 

 

9. I samråd med styrelsens ordförande och arbetsutskottet bereda styrelseären-

den och föredra dessa vid sammanträden. 

 

10. Senast en månad före början av nytt räkenskapsår upprätta och underställa 

styrelsen förslag till årsbudget och verksamhetsplan. 

 

11. Utöva erforderlig kontroll och tillsyn över bolagets övriga befattningshavare 

och/eller uppdragstagare, i de delar det senare inte faller på beställaransva-

rig. 

 

12. VD äger rätt att inom ramen för sin befogenhet delegera beslutanderätt till 

annan tjänsteman inom bolaget samt utfärda fullmakt. För beslut som fattas 
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med stöd av sådan delegation ansvarar VD. Av bilaga framgår i vilka frågor 

styrelsen delegerat beslutanderätten till VD. 

 

13. VD får ej handlägga ärenden rörande avtal mellan denne och bolaget. Det-

samma gäller i fråga om avtal mellan bolaget och tredje man om VD i frågan 

har väsentligt intresse som kan vara stridande mot bolagets intresse. 

 

14. VD skall så snart anledning kan föreligga underrätta styrelsen om behov av 

ändringar i denna instruktion. 

 

 

 



  Bilaga till VD-instruktionen 

 
 
1. Delegationsregler 
I de fall VD är delegat får denna i sin tur uppdra åt en annan anställd inom bolaget att besluta i 
stället, om inte annat anges i den specifika delegationen. 
 
Om det i anmärkningsfältet i delegationsförteckningen anges att beslutet ska föregås av hörande av 
någon, innebär det att hörande ska ske, men beslutanderätten tillfaller alltid delegaten ensam.  
 
2. Anmälan av delegationsbeslut  
Beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas vid styrelsens nästa sammanträde. Syftet med 
anmälningsskyldigheten är främst att tillgodose styrelsens informations- och kontrollskyldighet. 
 
3. Verkställighetsbeslut  
Till beslutsfattande som faller utanför delegationsbegreppet hör beslut som är att betrakta som ren 
verkställighet, dvs. där det saknas utrymme för självständiga bedömningar. Exempel på sådana beslut 
är inköp enligt ramavtal.  
Även flertalet beslut som rör bolagets rent interna förhållanden utgör ren verkställighet, t.ex. attest, 
lönesättning och övriga personalärenden. Denna typ av arbetsuppgifter framgå av en intern 
arbetsordning som utgör bilaga till denna delegationsförteckning. 
 
4. Delegationsförteckning  
I delegationsförteckningen nedan anges vilka ärenden eller grupper av ärenden inom bolagets 
område där VD eller annan funktionär inom bolaget har beslutanderätt.  
 
4.1 Allmänt 
 

Nr Ärende Ansvar Anmärkning 

1 Avvisa överklagande som 
kommit in för sent 

VD  

2 Besluta att inte lämna ut 
handling, uppställa villkor för 
dess utlämnande eller avge 
yttrande över överklagande 
av sådant beslut 
a) Upphandlingsärenden 
b) Övriga ärenden 

VD eller Compliance officer a) Kan vidaredelegeras till den funktion 
som genomfört upphandling 

3 Föra bolagets talan  VD efter hörande av 
styrelsens arbetsutskott 

Kan delegeras till ombud vid rättslig 
förhandling. 
Delegationen omfattar rätt att ta ställning 
till om beslut eller dom ska överklagas 
samt rätt att avge yttranden i ärenden 
eller mål vid domstol eller annan 
myndighet.  
Arbetsrättsliga ärenden, se under avsnitt 
Arbetsgivarfrågor. 

 
 
 
 
 

Bilaga 17 b.



  Bilaga till VD-instruktionen 

4.2 Ekonomi och upphandling 
 

Nr Ärende Delegat Anmärkning 

1 Fastställa 
förfrågningsunderlag 

VD Kan delegeras till den som fått uppdrag att 
genomföra upphandling 
Vid upphandling som bedöms omfatta ett 
samlat värde av mer än 10 miljoner kronor 
ska samråd ske med arbetsutskottet 

2 Fatta tilldelningsbeslut och 
andra beslut inom ramen för 
en upphandling inkl. 
avbrytande av upphandling 

VD Kan delegeras till den som fått uppdrag att 
genomföra upphandling. 
För direktupphandling finns specifika 
riktlinjer fastställda. 

3 Ingå avtal efter upphandling 
för belopp upp till 10 
miljoner kronor per avtal 

VD 
 

 

4 Ingå förlikning i pågående 
tvist om det omtvistade 
beloppet understiger 
500 000 kronor 

VD  

5 Nedskrivning av fordran på 
extern part upp till två 
prisbasbelopp 

VD Efter samråd med ekonomichef 

6 Besluta om sponsorsinsats 
upp till 100 000 kronor per 
uppdrag och år 

VD Beslut kan endast avse sådan 
sponsorverksamhet och omfattning som 
faller inom fastlagda riktlinjer för sponsring 

7 Beslut enligt Ex Gratia för 
belopp upp till och med 
10 000 kronor per skada 

Överprövningsnämnden 
 

Enligt riktlinjer för handläggning och 
storlek för Ex Gratia-ersättning 

8 
 
 

Investeringsbeslut upp till 
500 tkr i materiella 
anläggningstillgångar, dock 
max 750 tkr per år 
 

VD  

9 Beslut avseende 
direktförsäkring   

VD  

 
4.3 Arbetsgivarfrågor 

 

Nr Ärende Delegat Anmärkning 

1 Besluta om 
tillsvidareanställning av 
medarbetare 

VD Efter samråd med styrelsens ordförande 
samt inom fastlagd budget 

2 Besluta om 
visstidsanställning 

VD Visstidsanställning under sex månader 
utgör verkställighet 

3 Besluta om disciplinåtgärd 
avseende medarbetare 

VD Efter samråd HR-manager 

4 Beslut om förbud av bisyssla 
för medarbetare 

VD 
 

 



  Bilaga till VD-instruktionen 

5 Besluta om frågor upptagna i 
fastställda pensions- eller 
försäkringsavtal avseende 
medarbetare 

VD Efter samråd med HR-manager 

 
 
Bilaga  
Intern Arbetsordning  
Av följande förteckning framgår vad som gäller i administrativa frågor för bolaget. Förteckningen 
beslutas av styrelsen men utgör inte delegation. Åtgärder som vidtas med stöd av denna förteckning 
ska därför inte anmälas till styrelsen. 
 
 

Nr Ärende Ansvar Anmärkning 

1 Teckna bolagets firma Styrelsen eller två ledamöter i förening 
eller VD i förening med en ledamot 

 

2 Underteckna bolagets 
handlingar 

Ordförande tillsammans med VD Beslut som fattas med stöd av 
delegation samt skrivelser, avtal 
och andra handlingar som 
upprättas med anledning därav 
undertecknas av den som fattat 
beslutet eller den som annars 
utses. 

3 Behörig att ta emot 
rekommenderat brev 

VD-assistent eller Compliance officer 
 

4 Behörig att skriva på 
delgivning  VD eller Compliance officer 

 

5 Utfärda fullmakt att företräda 
bolaget 

Ordförande Kan vidaredelegeras till VD 

6 Utse dataskyddsombud 
VD From 25 maj 2018 då GDPR 

träder i kraft 

7 Godkänna tjänsteresa utanför 
Europas gränser för anställd 

VD  

8  Godkänna tjänsteresa utanför 
Europas gränser för VD 

Ordförande  
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Försäkringstekniska riktlinjer och teckningsinstruktioner 

SKFAB 

 
 

Riktlinjer för risktäckning 

 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att meddela följande slag av försäkring 

för risker hänförliga till ägargruppen. 

 

Direkt försäkring 

Grupp a)  Olycksfalls- och sjukförsäkring 

Grupp e)  Försäkring mot brand och annan skada på egen- 

  dom  

Försäkringsklass 3  Landfordon (andra än spårfordon) 

Försäkringsklass 6 Fartyg 

Försäkringsklass 7 Godstransport 

Försäkringsklass 10 Motorfordonsansvar  

Försäkringsklass 12 Fartygsansvar 

Försäkringsklass 13 Allmän ansvarighet 

Försäkringsklass 16 Annan förmögenhetsskada 

 

 

Mottagen återförsäkring 

Grupp a)   Olycksfalls- och sjukförsäkring 

Grupp e)  Försäkring mot brand och annan skada på egen- 

  dom 

Försäkringsklass 3 Landfordon (andra än spårfordon) 

Försäkringsklass 6 Fartyg 

Försäkringsklass 7  Godstransport 

Försäkringsklass 12               Fartygsansvar 

Försäkringsklass 13 Allmän ansvarighet 

Livförsäkringsklass1a  Livförsäkring  
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Bolaget accepterar återförsäkring från välrenommerade försäkringsgivare. 

 

Endast bolagets verkställande ledning VD äger rätt att ikläda bolaget försäkrings-

åtaganden. 

 

Försäkringsengagemang där återförsäkring krävs får inte slutgiltigt accepteras för-

rän återförsäkringsavtäckning kan anses vara är säkerställd. 

 

Vid täckandet av försäkringsengagemang skall maximala bruttoåtagande per risk, 

bedömd maximal skada (estimated maximum loss EML), bolagets solvens, likvi-

ditet och den återförsäkringskapacitet som bedöms vara tillgänglig beaktas. 

 

Bolaget skall utan dröjsmål och på ett tillfredsställande sätt dokumentera alla för-

hållanden som är relevanta för bedömningen av de försäkringsengagemang bola-

get ikläder sig. I dokumentationen över försäkringsåtaganden skall framgå försäk-

ringstyp, engagemangets storlek, EML-belopp, självbehåll samt återförsäkring. 

 

Risker av sådan storlek som vid EML-genomslag eller kumulerande skadeutfall 

riskerar att överskrida det för bolaget tillämpade högsta självbehållet hanteras ge-

nom väl tilltagen fakultativ återförsäkring. Dock skall EML-bedömningar genom-

föras för att minimera risken för sådana försäkringsskador uppstår. Den teoretiska 

risken för att en sådan skadehändelse skulle inträffa som medför att bolaget inte 

har tillräckligt med återförsäkringsskydd och att då det maximala självbehållet för 

bolaget överskrids hanteras genom aktieägartillskott från den berörda kommunen.  

 

Maximalt bruttoåtagande per risk, kkr (Bedömningar hösten 2017 för 2018): 

 

Bostäder  Brutto 351 600 

  EML 119 000 

Energiverk  Brutto 2 750 275 

  EML 1 139 000 

Kommun övrigt Brutto 1 965 303 

  EML 541 194 

Ansvar  Brutto 100 000 

  EML 100 000 

Skog  per skada 100 

 

Försäkringsakter skall förvaras på ett sådant sätt att informationen ej skall för-

komma genom oförutsedd händelse.  

 

Vid förvaring av försäkringsakter skall hänsyn tagas till försäkringsavtalets längd 

och tid för slutgiltig skadereglering efter inträffad skada. 

Mottagen återförsäkring accepteras enbart för risker i ägargruppen. 
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Premier 

Premien beräknas på basis av kostnad för återförsäkring, bolagets administrativa 

kostnader inkluderande skadereglering samt skadeutfall inom respektive försäk-

ringsklass. den premiesättning, som tillämpats tidigare, marknaden i övrigt samt 

skadeutfallet för respektive försäkring. 

 

Uppföljning av premiesättningen skall ske minst årligen. sker i form av periodisk 

uppdaterad premie- och skadestatistik. 

 

Försäkringstekniska avsättningar för finansiell redovisning 

Avsättning för ej intjänade premier 

Avsättning för ej intjänade premier görs i enlighet med bolagets reservsättnings-

instruktioner. 

 

Avsättning för kvardröjande risker 

Avsättning för kvardröjande risker görs i enlighet med bolagets reservsättnings-

instruktioner. 

 

Avsättning för kända men oreglerade skador 

Avsättning för kvardröjande risker görs i enlighet med bolagets reservsättnings-

instruktioner. 

 

Avsättning för okända skador 

Avsättning för okända skador görs i enlighet med bolagets reservsättningsinstrukt-

ioner. 

 

Försäkringstekniska avsättningar för solvensändamål 

 

Värdet av de försäkringstekniska avsättningarna för solvensändamål är lika med 

summan av bästa skattningen och riskmarginalen. Avsättning görs i enlighet med 

bolagets reservsättningsinstruktioner. 

 

Återköp och belåning av försäkringar 

Ej tillämpligt 

 

Fördelning av återbäring överskott 

Eventuellt överskott kan avsättas till premieåterbäringsreserv för att användas till 

riktade skadeförebyggande insatser. Av årligt överskott återförs 30 procent till de-

lägarna, medan resterande del kan avsättas för riktade skadeförebyggande insat-

ser. 
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Återförsäkring 

Riktlinjer för vilka risker som bolaget får ikläda sig ansvar för och vilka självbe-

håll som skall gälla, fastslås av bolagets styrelse med beaktande av bolagsord-

ningen och de begränsningar som gäller för bolaget med avseende på dess egna 

kapital och i övrigt med hänsyn till de begränsningar som finns i försäkringsrörel-

selagen. Bolagets styrelse skall tillse att bolaget har ett tillfredsställande återför-

säkringsskydd för tecknade risker. 

 

Krav på återförsäkrarnas ekonomiska stabilitet 

 

Vid placering av återförsäkring skall återförsäkrares soliditet och betalningsför-

måga (security) bedömas. Såvida styrelsen ej beslutar annorlunda, skall avgiven 

återförsäkring placeras hos återförsäkrare som enligt Standard & Poors kreditvär-

dighetsklassificering är lägst ”A” för ansvarsskador medan ”BBB” får accepteras 

för övriga risker. Avsteg från detta får göras när fullgod bedömning av återförsäk-

rares security gjorts av styrelsen. 

 

Bolaget får inte för egen räkning ikläda sig ansvarighet som bedöms kunna leda 

till att bolagets skadekostnad överstiger något av följande belopp: 

 - för en och samma händelse 50 procent eller 

 - för ett och samma försäkringsfall (en och samma risk) 50 procent 

av summan av redovisat eget kapital, säkerhetsreserv och årets aktuella premie för 

egen räkning. 

 

Självbehållsgränser uttryckt i kkr: 

 

Bostäder  per skada 1 600 

  per år 3 000 

Energiverk  per skada 1 900  

  per år 6 000 

Kommun övrigt per skada 4 600  

  per år 17 000 

Ansvar  per skada 2 960 

  per år 22 000 

Skog  per skada 100 

   

Soliditet 

Solvenskvoten skall inte understiga 1,5. Om det efter ett ogynnsamt rörelseresultat 

kan bedömas att bolaget får svårigheter att möta detta krav skall åtgärder vidtas i 

syfte att soliditetsmålet skall kunna uppfyllas inom 12 månader.  

 

Beslutsordning 

Beslut avseende återförsäkring tas av styrelsen medan beslut avseende direktför-

säkring delegeras till VD. 
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Beslut om självbehåll tas årligen på styrelsemötet i december.  

 

Försäkringstekniska riktlinjer och teckningsinstruktioner tas årligen på det konsti-

tuerande styrelsemötet direkt efter årsstämman. 

Konsekvensbeskrivning 

Konsekvensen av dessa riktlinjer avseende bestämmande av premier för såväl för-

säkringsföretaget som försäkringstagaren är beroende på beräkningsunderlaget. 

Om försäkringsföretaget får undermålig information från den försäkrade eller om-

vänt har detta en direkt påverkan på premiesättningen i försäkringsföretaget vilket 

påverkar båda parter indirekt i form av påverkan på bolagets resultat och eget ka-

pital.  

 

De försäkringstekniska avsättningarna och beräkningen av dessa är baserade på 

den information som bolaget har att tillgå. Detta ger Svenska Kommun Försäk-

rings AB möjligheten att snabbt agera mot återförsäkrare och andra motparter som 

är beroende av informationen. Beräkningen är direkt resultatpåverkande vilket le-

der till att felaktiga beräkningar påverkar bolaget både direkt i resultaträkningen 

samt indirekt i form av bolagets anseende som professionell part.  

 

Soliditeten skall tillgodoses med genom positiva resultat i försäkringsföretaget så 

långt som möjligt. Om detta inte kan uppbringasnås skall ägarkretsen tillskjuta 

medel. Detta får således inga konsekvenser för varken försäkringstagarna eller för 

Svenska Kommun Försäkrings AB.  

 

Återförsäkring skall placeras i bolag som har rating enligt Standard and Poor´s 

S&P rating motsvarande lägst ”A” rating för ansvarsskador och ”BBB” för övriga 

risker om inte annat är beslutat av styrelsen. Detta leder till att Svenska Kommun 

Försäkrings AB placerar sin återförsäkring i bolag i med god ekonomisk ställning 

vilket Detta gör att motpartsriskerna för bolaget och försäkringstagarna reduceras. 

blir ringa i denna fråga. Dock kan utbudet av försäkringsgivare bli begränsat och 

således påverka premierna för avgiven återförsäkring.  
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Riktlinjer för hantering av intressekonflikter  
 

 

Styrelsen i Svenska Kommun Försäkrings AB (SKFAB, Bolaget) har identifierat 

följande intressekonflikter i Bolaget. För att hantera dessa intressekonflikter har 

styrelsen fastställt följande riktlinjer vilka ses över och fastställs som minst årligen 

och normalt i maj. 

 

SKFAB säkerställer med detta styrdokument och med Riktlinjer för uppdragsav-

tal (outsourcing) samt med hjälp av övriga styrdokument att det finns effektiva 

metoder för att förhindra intressekonflikter och att potentiella sådana kan identi-

fieras.  

 

Detta innebär även att de som medverkar i genomförandet av företagets strategier 

och styrdokument skall veta var i Bolaget som intressekonflikter kan uppstå och 

hur konflikterna skall hanteras 

 

Styrelsen, VD, anställd personal, utlagda nyckelfunktioner och övriga uppdrags-

tagare skall verka för Bolagets bästa. Intressekonflikter skall i förekommande fall 

anmälas och dokumenteras i styrelseprotokoll. 

 

Grundläggande principer för intressekonflikter inom SKFAB är att det inte är möj-

ligt att: 

- sluta avtal med sig själv,  

- granska sig själv eller eget utfört arbete, 

- granska sin chef, samt 

- rapportera till sig själv. 
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1. Beslut av konfliktkaraktär som berör aktieägare i Svenska Kommun 

Försäkrings AB, Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB och 

Kommun Garanti Reinsurance S.A. 

 

Styrelsemedlem, Anställd personal, utlagda nyckelfunktioner och övriga upp-

dragstagare skall informera VD som i sin tur informerar styrelsen när risk för in-

tressekonflikt kan föreligga. Styrelseledamot informerar styrelsens ordförande. el-

ler annat förhållande som kan innebära intressekonflikt i förevarande situation 

mellan sådan aktieägare, Svenska Kommun Försäkrings AB, Kommungaranti 

Skandinavien Försäkrings AB och Kommun Garanti Reinsurance S.A. VD skall 

informera styrelsens ordförande om det föreligger intressekonflikt. 

 

2. Styrelseledamot/VD som har inflytande i både Svenska Kommun För-

säkrings AB, Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB och Kom-

mun Garanti Reinsurance S. A 

 

Styrelseledamot/VD som har inflytande i både Svenska Kommun Försäkrings 

AB, Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB och Kommun Garanti Rein-

surance S. A får ej otillbörligt påverka Svenska Kommun Försäkrings AB:s beslut 

i frågor som berör: 

- Förhållande mellan bolagen 

- Förhållande mellan enskilda aktieägare eller annan part med affärsmässig 

relation med Bolaget.  

 

I beslut om eventuell ex gratia betalning av anmäld skada deltar ej styrelseledamot 

som har uppdrag eller anställning i den kommun är anställd hos den part för vilken 

ex gratia beslutet skall fattas. 

 

Det åligger styrelseledamot att anmäla och VD att fortlöpande uppdatera register 

över styrelseledamöternas intressen i de bolag eller annan verksamhet som kan 

medföra intressekonflikt med Svenska Kommun Försäkrings AB. Dessa intressen 

meddelas alltid till Finansinspektionen för vid lämplighetsprövning. 

 

Om risk för intressekonflikt föreligger skall detta utan dröjsmål anmälas till VD 

eller styrelsens ordförande. 

 

3. Intressekonflikter mellan bolaget SKFAB och ägare, styrelse, kunder 

m.fl. 

 

Intressekonflikter inom SKFAB kan uppkomma mellan Bolaget och: 

- ägare, 

- styrelse/styrelseledamöter, 

- kunder, 

- anställda, 
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- närstående bolag, 

- det närstående bolagets dotterbolag, 

- centrala funktioner i utlagd regi, samt 

- övriga uppdragstagare. 

 

Intressekonflikter kan även uppstå mellan olika personer eller funktioner i ovan 

kategorier inbördes, vilket riskerar skada för SKFAB. 

Styrelsemedlem, anställd personal, utlagda nyckelfunktioner eller övriga upp-

dragstagare i Svenska Kommun Försäkrings AB skall får inte otillbörligt utnyttja 

information om Bolagets verksamhet. 

 

Vid upphandling av tjänster samt outsourcing av verksamhet skall styrelseledamot 

och VD uppge om risk för intressekonflikt kan föreligga till följd av intresse, an-

ställning eller familjemedlems/släktings intresse eller anställning. 

 

Vid beslut i frågor där styrelseledamot, VD eller uppdragstagare kan anses jävig 

skall får sådan styrelseledamot, VD eller uppdragstagare inte delta eller påverka 

sådant beslut. 

 

SKFAB upprätthåller beslutsprocesser och en organisationsstruktur enligt ”Three 

lines of defence” som anger rapporteringsvägar, fördelar funktioner och ansvars-

områden samt beaktar art, omfattning och komplexitet hos de inneboende riskerna 

i företagets verksamhet.  

 

4. Nyckelfunktioner 

 

Bolagets centrala nyckelfunktioner är inrättade på ett sätt som säkerställer att re-

spektive funktion kan utföra sina uppgifter på ett objektivt sätt. Riktlinjer för cen-

trala nyckelfunktioner beskriver hur dessa kommunicerar sinsemellan och med 

SKFAB. Riktlinjerna garanterar frihet från påverkan och faktorer som kan riskera 

funktionens förmåga att utföra sina uppgifter på ett objektivt, korrekt och obero-

ende sätt. 

 

Nyckelfunktionerna skall på eget initiativ även kunna kommunicera med anställda 

inom SKFAB och ges nödvändiga befogenheter, resurser och sakkunskaper. För 

att möjliggöra detta skall funktionerna alltid ges tillgång till den relevanta inform-

ation som de behöver för att fullgöra sina skyldigheter. 

 

Varje nyckelfunktion inom SKFAB skall ansvara inför och rapportera till VD 

och/eller styrelse enligt beslutade styrdokument. 

 

SKFAB ser till att personer eller funktioner som utför flera uppgifter kan fullgöra 

sina uppdrag och sina arbetsuppgifter på ett sunt, ärligt och objektivt sätt. Den 

som innehar dubbla roller och företräder olika intressen kan inte själv bedöma 
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eller hantera om båda intressena blir tillgodosedda genom en åtgärd eller genom 

ett beslut. 

 

En ansvarsfördelning säkerställer att en person eller funktion som utför ett arbete 

inte ansvarar för att kontrollera samma arbete, eftersom det i sådant fall medför 

en intressekonflikt. SKFAB tillämpar alltid dualism i sitt arbetssätt. 

 

De personer som utför en funktion skall alltid omgående rapportera större problem 

inom sitt ansvarsområde till VD och/eller styrelse. Det samma gäller även even-

tuella problem och felaktigheter som uppfattas inom annat ansvarsområde. 
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Riktlinjer för Fit & Proper nyckelfunktioner 

 

1. Inledning och mål 

 

Svenska Kommun Försäkrings AB (SKFAB, Bolaget) har upprättat ett styr-

dokument som anger fastställda kompetens- och uppförandekrav på nyckel-

funktioner. Som nyckelfunktion i SKFAB omfattas bolagsstyrelse (ledamö-

ter och ersättare), VD samt de fyra centrala nyckelfunktionerna aktuarie 

(utlagd), regelefterlevnad (utlagd), internrevision (utlagd) och riskhantering 

(ORSA-grupp).  

Dokumentet är utformat ändamålsenligt med hänsyn tagen till art, storlek 

och komplexitet i verksamhet och riskhanteringshänseende, enligt Bolagets 

tillämpning av proportionalitetsprincipen i Solvens 2. Styrdokumentet 

kommer kontinuerligt att bearbetas och vidareutvecklas inom styrelsen och 

Bolagets dagliga verksamhet för att uppnå bästa möjliga funktionalitet mot 

SKFAB och regelverk.  

Dokumentet Riktlinjen definierar krav på kvalifikationer, kunskaper, erfarenhet-

er samt lämpligt beteende som ställs på SKFABs styrelse (inkluderat supplean-

ter) samt vd, i syfte att skall säkerställa att SKFAB alltid förvaltas, drivs och 

representeras på ett professionellt sätt.     

 

Kompetenskraven måste vara uppfyllda för att en mycket pålitlig ledning och 

drift av Bolaget skall kunna utövas (fit), samtidigt som ett lämpligt beteende, 

gott anseende och en höggradig integritet alltid skall uppbäras (proper). 

 

Styrdokumentet Riktlinjen fastställs minst årligen av styrelsen och normalt under 

maj månad. 
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2. Kompetensområden och bedömningskriterier  

 

SKFAB skall kunna lämpliga kvalifikationer, erfarenheter definiera och tillför-

säkra kunskaper för bolagsstyrelsen bolagets nyckelpersoner gällande nedanstå-

ende listade kompetensområden:  

 

a) försäkrings- och finansmarknaden, 

b) affärsstrategi och affärsmodell inom SKFAB, 

c) företagsstyrningssystem inkluderat företagsledning, 

d) finansiella analyser och aktuarieanalyser, samt 

e) regelverk som Solvens II liksom relevant lagstiftning. 

 

SKFABs huvudmän Bolaget skall även bedöma säkerställa att en nyckelfunktion 

styrelseledamot uppfyller kraven på finansiell soliditet, om personen uppbär ett 

gott anseende och en hög integritet. Tilltänkt styrelseledamot nyckelfunktion får 

inte vara fälld för lagöverträdelse som innebär att personen/leverantören är 

olämplig för uppdraget.  

 

Underlag som inhämtas för denna kontroll av nyckelfunktion är kan inhämtas i 

form av kreditupplysning, upplysning från Skatteverket, Bolagsverket, Krono-

fogdemyndigheten samt utdrag från polisens belastningsregister.   

 

Varje styrelseledamot kontrolleras enligt ovanstående före tillträde, samt vid 

eventuellt uppkommen situation som utgör skäl för en sådan prövning, exempel-

vis misskötsel eller lagförd handling. Det är mycket viktigt att föreslagen leda-

mot känner till vidden av krav och kontroll så att ett tillträde är förenligt med 

fortvarighet, utan några som helst komplikationer i form av tveksam historik när 

uppdraget väl erhållits. 

 

Styrelsen skall dessutom arbeta utefter specifikt styrdokument i form av Arbets-

ordning för bolagsstyrelsen SKFAB, liksom i enlighet med Bolagets etiska be-

stämmelser, övriga styrdokument samt policys. 

 

3. Detaljerade kompetensområden och kompetenskrav 

 

Fastställda och rubricerade kompetensområden återges enligt följande med ex-

emplifiering av underliggande delkompetenser: 

   

a) försäkrings- och finansmarknad: 

 kunskap om den aktuella marknaden vilket innebär kännedom och för-

ståelse för den affärsmiljö (produkt), finansiella miljö (ekonomi) och 
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marknadsmiljö (kunder, distribution och marknad) som företaget arbetar 

inom,  

 kunskap om återförsäkring,  

 omvärldsbevakning,  

 förståelse för Bolagets förutsättningar för affären.  

 

b) affärsstrategi och affärsmodell inom SKFAB: 

 vara förtrogen med SKFABs organisation, affärsstrategi och affärsmo-

dell, 

 känna till och bidra till uppfyllandet av Bolagets strategiska mål, 

 förstå den egna insatsens påverkan på hela verksamheten avseende mål, 

ekonomi och affärsnytta, 

 känna till och förstå kundkrav, såväl interna som externa,  

 representera Bolaget på ett föredömligt sätt.  

 

c) företagsstyrningssystem inkluderat företagsledning: 

 kunskap och förståelse för de risker Bolaget är exponerat mot, 

 vetskap om hur dessa risker hanteras och kontrolleras, 

 förmågan att bedöma effektiviteten i den interna företagsstyrningen, 

översynen och kontrollen av verksamheten, samt kunnandet att förändra 

detta om det skulle behövas, 

 kunskaper om styrelsearbete,   

 insikt om den företagsstyrning som krävs för att driva Bolaget, 

 kännedom om Ekonomi- och IT-system, 

 management. 

 

d) finansiella analyser och aktuarieanalyser: 

 förmåga att förstå företagets aktuarieinformation med analys, statistik, 

försäkringsteknisk matematik med tillhörande rapportering, 

 kunskaper om premiesättning samt beräkning av reserver och solvensbe-

räkningar för att förstå sambandet mellan tillgångar, skulder och kapi-

talkrav, 

 förståelse för ekonomiska utredningar, 

 kunskap om ekonomisk analys, redovisning samt rapportering, 

 identifiering av nyckelfrågor,  

 kunskap att efterfråga information, 

 förstå Bolagets redovisning och kommunikation i finansiella frågor. 

 

e) regelverk som Solvens II liksom relevant lagstiftning: 

 förståelse för och kunskap om de regelverk inom vilket företaget agerar, 

 förståelse och kunskap om Bolagets förmåga att anpassa sig till föränd-

ringar i regelverket,  
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 kännedom om redovisnings- och rapporteringskrav, 

 regelverk och intern kontroll som är av betydelse för ett försäkringsbo-

lag under tillsyn, 

 förstå och hantera de regulatoriska riskerna i Bolaget, 

 kännedom om Finansinspektionens (FI) funktion och verksamhet, 

 legala krav och absoluta förutsättningar. 

 

Nyckelfunktionen skattar sin egen kompetens i en beslutad bedömningsskala 

kategoriseras kunskaperna inom intervallet 1-5, med följande definition:  

 

1 = Ingen kunskap eller erfarenhet över huvud taget 

2 = Viss kunskap eller erfarenhet att begripligt förstå  

3 = God kunskap eller erfarenhet med förmåga att självständigt efterfråga rap-

portering 

4 = Mycket god kunskap eller mycket bred erfarenhet 

5 = Expertkunskap, bestyrkt djupkunskap  

 

Varje person som ingår i styrelsen skall var för sig vara kunnig och lämplig för 

sina arbetsuppgifter. Styrelsen skall dessutom inneha nödvändiga erfarenheter 

och kunskaper (samlat) och uppbära ett gott anseende. En enskild ledamot i sty-

relsen behöver således inte uppbära mycket goda kunskaper eller expertkun-

skaper inom samtliga kompetensområden. 

 

Bolagsstyrelsen skall inneha minst en (1) kompetens inom nivå 4-5 för varje 

kompetensområde. Alla ledamöter bör alltid eftersträva minst nivå 3 inom samt-

liga kompetensområden. Styrelsen som helhet bör uppbära ett medelvärde om 

minst 3,0 inom varje enskilt område. För individuella kompetenser understi-

gande nivå 3 föreslås utbildningsplaner och utbildningsinsatser. Även utbild-

ningar till hela bolagsstyrelsen genomförs utefter behov och önskemål. kan hål-

las vid tillkomsten av helt nya kompetenskrav. 

 

Nytillträdd VD skall inneha minst kompetensnivå 3 inom varje listat kompe-

tensområde, frånsett bolagskunskap. Inom rimlig tid skall bör VD kunna uppnå 

minst nivå 4 avseende för de områden som styrelsen beslutar med hjälp av en 

fastställd utbildningsplan. 

 

De centrala nyckelfunktionerna (ansvarig utförare) skall inneha mycket god 

kunskap inom de kompetensområden som funktionen svarar för.   

 

Vidare behöver inte styrelsen vid varje enskilt tillfälle inneha de kompetenskrav 

som fastställts, då specialistkunskaper i särskilda fall kan inhämtas externt och i 

utbildningssyfte före det att beslut i enskild fråga skall fattas.  

 



  

 Sid 5 (6) 

 

 

   

 

   
 
 
 
 

Alla personer i styrelsen skall dock vid varje tidpunkt uppfylla kraven på ett 

lämpligt beteende. 

 

Bolagsstyrelsen Nyckelfunktionerna skall årligen skatta sig inom de listade om-

rådena i det att styrelsen inleder med en gemensam diskussion där validering 

sker, varpå varje ledamot gör en självskattning. Varje ledamot skall och även 

skriftligen kort redogöra för grunderna till vart och ett av de självskattade områ-

dena, vad gäller motiv för kompetensmässig sin bedömning. nivåsättning. Moti-

ven kan grundas på profession, utbildning, uppdrag, intresseområde, erfarenhet 

etc. 

 

Vid en högst väsentlig förändring avseende legala bolagskrav, nya försäkrings-

produkter eller förändrade risker kan en skattning och utvärdering ske vid den 

aktuella tidpunkten.  

 

Vid förändring i styrelsens sammansättning är det viktigt att säkra att styrelsens 

kollektiva kompetens fortsättningsvis upprätthålls. Tilltänkt ny styrelsemedlem 

utför alltid en självskattning inom de fem kompetensområdena. 

 

4. Arbetsuppgifter, Ansvarsfördelning och lämplighetsprövning 

 

Bolagets ägare är ytterst ansvariga för att styrelsen tillsätts av personer ledamö-

ter som klarar kravbilden enligt Fit & Proper. Styrelsens ordförande ansvarar 

tillsammans med VD för nödvändiga utbildningsinsatser för styrelsen. 

 

Styrelsens ordförande ansvarar för att VD innehar kompetens enligt Fit & Pro-

per, liksom för erforderlig utbildning. 

 

Styrelse och VD ansvarar för att SKFAB:s centrala nyckelfunktioner (ansvarig 

utförare) uppfyller de krav på extern revision som ställs på Bolaget utifrån Fit & 

Proper.  

 

Allt material avseende Fit & Proper lagras hos SKFAB, för vilket VD ansvarar. 

 

Styrelseordföranden ansvarar särskilt för att: 

 

 en samlad respektive individuell självskattning genomförs årligen eller 

vid behov, 

 en datalagring sker av materialet utefter färdigställd självskattning, 

 fastställa av eventuella utbildningsinsatser, 

 informera ägarna om de kompetenskrav som styrelsen fastställt för le-

damöter, 
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 vid förändring i styrelsesammansättningen, genomföra en utvärdering 

huruvida den kvarvarande/nya styrelsen fortsatt uppfyller de fastställda 

kompetenskraven, samt att 

 tillträdande ledamot genomför en självskattning. 

 

Styrelse och VD ansvarar för att Bolagets centrala nyckelfunktioner alltid infor-

meras om uppgifter i styrdokumentet som är relevanta för deras respektive upp-

drag mot SKFAB.  

 

VD ansvarar för hanteringen av det datalagrade materialet och är i övrigt styrel-

seordföranden behjälplig i ovanstående punkter. 

 

Valberedningen ansvarar för att informera tilltänkt ny ledamot om de enskilda 

samt kollektiva kompetenskrav som styrelsen fastställt avseende Fit & Proper i 

sin helhet. Det är således av största vikt att valberedningen känner till de upp-

satta kompetenskraven och även kan förmedla dessa på ett fullgott sätt. Utbild-

ning till valberedningen skall ges då behov föreligger. 

 

Ny styrelseledamot, ordförande samt VD skall alltid även lednings- och lämp-

lighetsprövas av Finansinspektionen. utefter kravställningar i Fit & Proper samt 

övrigt fastställda kriterier från myndigheten (se styrdokument Riktlinjer för led-

nings- och lämplighetsprövning).  

 

Ny föreslagen ordförande skall alltid prövas av Finansinspektionen, även om 

denne redan sitter i styrelsen. 

 

Även styrelsens samlade kompetens skall dessutom lämplighetsprövas av Fi-

nansinspektionen då ny ledamot tillträder, detta i form av en så kallad ”bukett-

prövning” och avseende som avser ordinarie ledamöter.  

 

SKFAB utför lämplighetsprövning av centrala nyckelfunktioner. 

 

Styrelsens samlade kompetenser rapporteras till Bolagets ägare. 
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Riktlinjer för centrala nyckelfunktioner 
 

 

1. Inledning, mål och rapportering   

 

Svenska Kommun Försäkrings AB (SKFAB, Bolaget) har inrättat centrala 

nyckelfunktioner i form av aktuarie (utlagd), regelefterlevnad (utlagd), intern-

revision (utlagd) samt riskhantering (intern ORSA-grupp).  

Styrelsen har fastställt leverantörer till de centrala nyckelfunktionerna med 

respektive uppdragsbeskrivning, vilka ses över kontinuerligt så att SKFAB 

alltid innehar väl fungerande, effektiva och lagenliga nyckelfunktioner. De 

funktioner och personer som utför arbete åt SKFAB skall uppfylla de vid var 

tid gällande villkor som framgår av Finansinspektionens föreskrifter, Försäk-

ringsrörelselagen samt övriga lagar och regler. VD och styrelse ansvarar för 

att den centrala nyckelfunktionen uppfyller kraven som ställs på SKFAB.  

De centrala nyckelfunktionerna bidrar till att SKFAB kan undvika försäk-

ringsmässiga- och ekonomiska risker, sanktioner eller ryktesförluster.   

De centrala nyckelfunktionerna skall inte kunna påverkas negativt av befattnings-

havare, andra nyckelfunktioner eller av styrelseledamöter inom SKFAB. Nyckel-

funktionerna skall utföra ett självständigt granskningsarbete där inget tvivel på 

oberoende och opartiskhet skall finnas. Bolaget har genom uppdelningar inom ar-

betsområden säkrat så att ingen intressekonflikt eller övrig negativ påverkan finns 

mellan de centrala nyckelfunktionerna. 

    

De centrala nyckelfunktionerna skall ta del av de riktlinjer och styrdokument som 

SKFAB upprättat och som är av betydelse för uppdraget.    
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De centrala nyckelfunktionerna, liksom beställaransvarig för varje funktion, skall 

tillställa bolaget en årlig utförande- respektive granskningsrapport för presentat-

ion till styrelsen. Utöver detta skall de centrala nyckelfunktionerna alltid rappor-

tera till bolaget vid behov avseende väsentlig händelse inom funktionen. De cen-

trala nyckelfunktionerna skall ges tillgång till den information som behövs för att 

fullgöra sina skyldigheter och även informera varandra avseende relevanta om-

ständigheter som berör respektive uppdrag åt SKFAB. Funktionerna ges nödvän-

diga befogenheter, resurser och sakkunskaper från SKFAB, ställt mot uppdragets 

behov. 

 

SKFAB datalagrar samtliga handlingar som utgör del av processen mellan Bola-

get och den centrala nyckelfunktionen.  

 

De centrala nyckelfunktionerna skall vid behov medverka vid styrelsemöten för 

att lämna aktuell information eller utbildning.  

 

Arbetsuppgifter och process utöver vad som anges nedan redovisas i särskilda 

uppdragsavtal mellan SKFAB och den centrala nyckelfunktionen.  

 

Styrdokumentet fastställs minst årligen av styrelsen och normalt i maj. 

2. Arbetsuppgifter, process och funktionsansvar 

 
Aktuarie 
 

Aktuariefunktionen skall med hjälp av SKFAB:s ekonomiska ursprungsdata be-

arbeta, analysera och delge Bolaget de försäkringstekniska beräkningar som bland 

annat utgör SKFAB:s egen risk- och solvensbedömning i ORSA-rapporteringen.  

 

Processen för SKFAB:s aktuariearbete inleds med att funktionen erhåller det sen-

aste årets balansräkning och övriga finansiella rapporter som uppdraget så kräver. 

Bolagets ORSA grupp meddelar aktuariefunktionen vilka skattade kvalitativa re-

spektive kvantitativa risker som anses vara mest kritiska för SKFAB, i dagsläget 

och i ett framtida perspektiv över minst tre år. Riskerna utgår från Bolagets af-

färsmodell, strategier samt även i beaktande av en omvärldsanalys. ORSA grup-

pen identifierar därmed stresstester mot de områden som man verksamhetsmässigt 

ser att Aktuarie belyser och utsätter balansräkningen för. 

 

Aktuariefunktionen bearbetar ekonomisk indata genom att fastställa aktuell sol-

vensposition utefter SCR beräkning, beräkna solvenspositionen i ett flerårsper-

spektiv, samt utföra stresstester efter av Bolaget framtagna scenarion med förvän-

tad påverkan på kapitalbasen. 
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Övriga uppgifter för aktuariefunktionen: 

 

- samordna beräkningar och bedöma de försäkringstekniska avsättningarna 

(FTA), värdera försäkringsriskerna och bedöma återförsäkringsskydd 

samt andra riskreduceringstekniker, 

 

- säkerställa korrekthet och lämplighet i metoder, modeller och antaganden 

för beräkning av FTA och informera styrelse, ledning och riskhanterings-

funktionen (ORSA gruppen) om graden av korrekthet och tillförlitlighet i 

FTA beräkningarna, 

 

- bedöma om de IT-system och rapporteringsprogram som används vid be-

räkningen av FTA utgör ett tillräckligt stöd för de aktuariella och statist-

iska teknikerna, 

 

- jämföra bästa skattning (”Best Estimates”) med erfarenhet och faktisk ut-

veckling,  

 

- bidra till att riskhanteringssystemet genomförs effektivt, särskilt avseende 

de riskmodeller som ligger till grund för beräkning av kapitalkrav enligt 

Solvens II, samt att 

 

- bedöma datakvaliteten i det externa och interna data som används i be-

räkningen av SKFAB:s försäkringstekniska avsättningar med de standar-

der för datakvalitet som följer av lag. 

 

Aktuariefunktionen i SKFAB hanteras av Nordic Actuary AB, där Ola Hestnes 

garanterar uppdraget. Aktuarien skall uppfylla de gällande villkor för behörighet 

som framgår av Finansinspektionens föreskrifter. Beställaransvar för aktuarie-

funktionen innehas av Karl-Ove Andersson. Funktionen är organisatoriskt tillhö-

rande den andra försvarslinjen och är rapporteringsmässigt underställd styrelsen.  

 

Regelefterlevnad (Compliance) 

 

Funktionen för regelefterlevnad skall utföra kontroll av hur SKFAB efterlever 

fastställda regelverk från Finansinspektionen och Europamyndigheten (EIOPA) i 

form av direktiv, riktlinjer, allmänna råd samt rekommendationer. Regelefterlev-

nadsfunktionen hjälper till med att identifiera och bedöma potentiella risker och 

huruvida SKFAB:s åtgärder för att förhindra bristande regelefterlevnad är ända-

målsenliga.   

 

Funktionen skall stödja verksamheten så att den drivs enligt gällande regler och 

granskningsarbetet startar med att fastställa vilket av Bolagets material som skall 

granskas. 
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Den skriftliga rapport som lämnas till Bolaget bygger på trafikljusmetoden enligt 

bedömningsskalan; ingen anmärkning, modesta synpunkter (att åtgärda vid till-

fälle) eller betydande anmärkningar (att åtgärda per omgående). Detta utifrån in-

terna riktlinjer baserade på lagar, direktiv etc.  

 

Funktionen följer därefter upp regelefterlevnaden och säkerställer att styrelsen har 

beslutat om nödvändig korrigering eller nya styrdokument utefter funktionens an-

märkningar och rekommendationer. 

 

Den regelbundna processen pågår som en stödresurs hela året och med angivet 

granskningstillfälle fastställt i granskningsplanen.   

 

Ansvarig för regelefterlevnadsfunktionen inom SKFAB är Aon Global Risk Con-

sulting AB, där Charlotte Persson svarar för att avtalet efterlevs från leverantörens 

sida. Beställaransvarig för regelefterlevnadsfunktionen är Roger Nyman. Funkt-

ionen är organisatoriskt tillhörande den andra försvarslinjen och rapporterings-

mässigt underställd VD och styrelse. 

 

Internrevision (oberoende granskning) 

 

Internrevisionsfunktionen skall utvärdera lämplighet av, samt effektivitet i, 

SKFAB:s system för internkontroll samt bolagets företagsstyrningssystem i stort. 

Funktionen granskar områden utifrån styrelsens beställning såsom operativ och 

daglig verksamhet, organisation, styrdokument och policys, rapportering till Fi-

nansinspektionen, skadereglering, resultat- och balansrapport, styrelseprotokoll, 

riskhantering, regelefterlevnad samt riskkontroll. Internrevisionen erhåller via 

SKFAB rapporter från övriga centrala nyckelfunktioner via SKFAB. 

 

Internrevisionen skall även: 

 

- omgående rapportera till SKFAB:s styrelse om varje förändring i Bola-

gets risker och de regler som gäller för Bolaget och som kan äventyra 

försäkringstagarnas möjlighet att få ersättning vid försäkringsfall och/el-

ler Bolagets fortsatta verksamhet. 

 

- säkerställa att Bolagets styrdokument håller ihop och inte är internt mot-

sägelsefulla utan beskriver en god samordning av verksamheten, samt 

 

- särskilt kontrollera nyligen förändrade eller tillkommande styrdokument, 

samt Bolagets anpassning och efterlevnad av Solvens II. 

 

Funktionen skall även ha goda kunskaper om Bolagets risker och de regler som 

tillämpas, samt särskild kompetens för att granska och utvärdera utveckling, drift 

och förvaltning av Bolagets affärs- och rapporteringssystem. 
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Ansvarig för internrevisionsfunktionen inom SKFAB är Grant Thornton AB, där 

Kristina Sjödin svarar för att avtalet efterlevs från leverantörens sida. Beställaran-

svarig för internrevisionen är Fredrik Ahlstedt. Funktionen är organisatoriskt till-

hörande den tredje försvarslinjen och rapporteringsmässigt direkt underställd sty-

relsen. 

 

Riskhantering 

 

Funktionen för riskhantering skall arbeta med att ta fram SKFAB:s ORSA-rapport 

med dess riskhanteringssystem, samt även se till att Bolagets ORSA-policy alltid 

är uppdaterad och efterlevs. Riskerna inom SKFAB specificeras i kvantitativa och 

kvalitativa termer, där de största riskerna penetreras ingående. För riskhantering 

finns inget uppdragsavtal upprättat då funktionen är identisk med den interna 

ORSA-grupp som beslutats av styrelsen. Processen med riskhantering beskrivs 

mer detaljerat i Bolagets styrdokument; ”ORSA-policy”.  

 

Ansvarig för riskhanteringsfunktionen och således även för ORSA gruppens ar-

bete är Karl-Ove Andersson. Beställaransvarig för riskhanteringsfunktionen är Ulf 

Krabisch. Funktionen är organisatoriskt tillhörande den andra försvarslinjen och 

rapporteringsmässigt underställd styrelsen.  
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Riktlinjer för övriga nyckelfunktioner 
 

 

1. Inledning, process, mål och rapportering  

 

Svenska Kommun Försäkrings AB (SKFAB, Bolaget) har definierat Bolagets 

övriga nyckelfunktioner i form av riskkontroll, skadereglering, kapitalförvalt-

ning, extern revision, backup, IT, försäkrings- och skadehanteringssystem 

samt rapporteringssystem.  

Styrelsen har fastställt leverantörer till de övriga nyckelfunktionerna med re-

spektive uppdragsbeskrivning, vilka ses över kontinuerligt så att SKFAB all-

tid innehar väl fungerande, effektiva och lagenliga nyckelfunktioner. De 

nyckelfunktioner som utför arbete åt SKFAB skall uppfylla de vid var tid gäl-

lande villkor som framgår av Finansinspektionens föreskrifter, Försäkrings-

rörelselagen samt övriga lagar och regler. VD och styrelse ansvarar för att de 

övriga nyckelfunktionerna uppfyller kraven som ställs på SKFAB.  

De övriga nyckelfunktionerna bidrar till att SKFAB kan undvika försäkrings-

mässiga- och ekonomiska risker, sanktioner eller ryktesförluster.   

De övriga nyckelfunktionerna skall ta del av de riktlinjer och styrdokument som 

SKFAB upprättat och som är av betydelse för uppdraget.    

 

De övriga nyckelfunktionerna, liksom beställaransvarig för varje funktion, skall 

tillställa bolaget en årlig verksamhetsrapport för presentation till styrelsen. Utöver 

detta skall funktionerna alltid rapportera till bolaget vid behov avseende väsentlig 

händelse inom funktionen. De övriga nyckelfunktionerna skall ges tillgång till den 
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information som behövs för att fullgöra sina skyldigheter. Funktionerna ges nöd-

vändiga befogenheter, resurser och sakkunskaper från SKFAB, ställt mot uppdra-

gets behov. 

SKFAB datalagrar samtliga handlingar som utgör del av processen mellan Bola-

get och den övriga nyckelfunktionen.  

 

De övriga nyckelfunktionerna skall vid behov medverka vid styrelsemöten för att 

lämna aktuell information eller utbildning.  

 

Arbetsuppgifter och process utöver vad som anges nedan redovisas i särskilda 

uppdragsavtal mellan SKFAB och den övriga nyckelfunktionen.  

 

Styrdokumentet fastställs minst årligen av styrelsen och normalt i maj. 

2. Arbetsuppgifter och ansvar 

 
Riskkontroll 
 

Riskkontroll är satt att granska Bolagets risker och hantering av desamma. Funkt-

ionen för riskkontroll skall i första hand säkerställa att styrelsen har upprättat styr-

dokument avseende hanteringen av bolagets risker, samt att bolaget har en fortlö-

pande process för att löpande uppdatera dessa. 

 

Dessutom skall funktionen granska finansiell data, förmånsrättsregister samt för-

säkrings- och återförsäkringskontrakt. 

 

Riskkontroll startar sitt arbete med att fastställa det material som skall granskas 

vid varje enskilt tillfälle. 

 

Utefter detta kontaktar riskkontroll berörda funktioner och personer inom Bolaget 

och begär in relevant material för kontroll. Funktionen noterar eventuella avvikel-

ser för senare återrapportering. Riskbedömningarna är angivna utefter trafikljus-

metoden som; ingen anmärkning, modesta (att åtgärda vid tillfälle) eller bety-

dande (att åtgärda per omgående).  

 

Riskkontroll följer därefter upp regelefterlevnaden och säkerställer att styrelsen 

har beslutat om nödvändig korrigering utefter funktionens anmärkningar och re-

kommendationer. 

 

Ansvarig för riskkontrollfunktionen inom SKFAB är Aon Global Risk Consulting 

AB, där uppdragsavtalet med Bolaget anger den funktion/person som ytterst an-

svarar för att avtalet efterlevs från leverantörens sida. Beställaransvar för riskkon-

trollfunktionen innehas av Compliance officer.    
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Skadereglering 

 

Funktionen för skadereglering skall medverka vid utredning, skadereglering och 

handläggning av de försäkringsskador i ansvar och egendom som drabbar 

SKFAB, försäkringstagare och dess skadelidande. I sammandrag utför leverantö-

ren för skadereglering en självständig utredning av en inträffad skada, som ett 

underlag för att fastställa kundens rätt till skadeersättning samt storleken på den-

samma i form av en rekommendation.  

 

Funktionen för skadereglering erhåller en skadeanmälan från försäkringstagare 

vilken man registrerar. Därefter påbörjas skadeutredning, preliminär skadebedöm-

ning och en värdering av Bolagets reservsättning för skadekostnader. Dessutom 

bedömas eventuella reservsättningsrisker. Allt arbete sker utefter med SKFAB an-

givna och överenskomna tidsramar. Skaderegleringsfunktionen bevakar även 

kontinuerligt eventuella regressmöjligheter.  

 

Funktionen bedömer skaderegleringen enligt gällande försäkringsbrev och vill-

kor, samt tillskriver försäkringstagaren och SKFAB en skaderapport med rekom-

mendation gällande reglering av skadehändelse. Det innebär att en ersättnings-

fråga i ett ansvarsärende besvaras med ja eller nej. Rapporten ges återkoppling 

från såväl SKFAB som försäkringstagaren, vilket kan innebära nödvändiga korri-

geringar i sak. 

 

När skaderegleringsfunktionen och SKFAB är överens om förfaringssätt förmed-

las beslutet till den skadelidande som har möjlighet att begära överprövning vid 

ett nej. Vid ett sådant scenario utför skaderegleringen en analys och en ny bedöm-

ning i det fall nytt material åberopas. Slutligen meddelas åter beslut till skadeli-

dande, vilken lämnar accept eller inte. Vid accept skickar skaderegleringen en ut-

betalningsrekommendation till SKFAB med uppdaterat skadeärende samt even-

tuella reservjusteringar. Vid ett ytterligare avslag från skadelidande fortskrider 

processen i form av hantering inom SKFAB:s interna överprövningsnämnd. 

 

SKFAB ersätter kommunen för skadekostnader i skadereglering. 

 

Ansvarig för skaderegleringsfunktionen är dels Crawford & Co, samt dels Cun-

ningham Lindsey. Respektive uppdragsavtal med SKFAB anger den funktion/per-

son som ytterst ansvarar för att avtalen efterlevs från leverantörernas sida. 

Crawford & Co handhar samtliga inträffade skador perioden 2003-01-01 - - 2015-

12-31 samt kollektiv olycksfall, medan Cunningham Lindsey handhar alla an-

svars- och egendomsskador från och med 2016-01-01.  

 

Beställaransvarig för skaderegleringsfunktionen är skadeansvarig. 
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Kapitalförvaltning 

 

SKFAB har upprättat en placeringspolicy med ett placeringsreglemente som upp-

dateras årligen eller vid behov och som bland annat anger avkastningsmålen uti-

från de riskrelaterade ramar som Bolagets kapital får placeras. Kapitalförvalt-

ningsfunktionen har således att följa de regler och risknivåer som anges i Bolagets 

placeringsreglemente och fastslagen risknivå.  

 

SKFAB har genom bestämmelser för placeringsverksamheten, med tydliga grän-

ser i sitt risktagande samt med en regelbunden återkoppling från kapitalförvalt-

ningsfunktionen, skaffat förutsättningar för en god förvaltning av Bolagets finan-

siella medel till fördel för samtliga intressenter. 

 

Ansvarig för den utlagda kapitalförvaltningen inom SKFAB är Svenska Handels-

banken AB, där uppdragsavtalet med Bolaget anger den funktion/person som yt-

terst ansvarar för att avtalet efterlevs från leverantörens sida. Beställaransvarig för 

granskning och kontroll av kapitalförvaltningsfunktionen inom SKFAB:s organi-

sation är VD. 

 

Extern revision 

 

Externrevisionsfunktionen utför granskning av SKFAB:s räkenskaper och ekono-

miska rapporter i form av årsredovisning med balans- och resultaträkning, kassa-

flödesanalyser samt förändringar i eget kapital. Funktionen kontrollerar även 

SKFAB:s delårsrapportering, liksom eventuellt annat underlag som följer av gäl-

lande lagstiftning. 

 

Funktionen påtalar eventuella brister med förslag på nödvändiga justeringsåtgär-

der. Externrevisionen skall även kunna biträda Bolaget med rådgivning som för-

anleds av eventuella observationer vid utförd granskning.  

 

Granskningen startar med funktionens diskussion med SKFAB:s VD och ekono-

michef för att gå igenom aktuella och väsentliga frågor som inträffat under verk-

samhetsåret, samt i syfte att uppnå en effektiv revison. 

 

Utöver revision av de finansiella rapporterna skall funktionen även granska för-

slag till disposition av Bolagets vinst eller förlust, samt den förvaltning som hand-

has av styrelse och VD med ställningstagande i fråga om ansvarsfrihet. 

 

Funktionsansvarig för den externa revisionen inom SKFAB är KPMG, där Gunilla 

Wernelind ansvarar för att avtalet efterlevs från leverantörens sida. Beställaran-

svarig för externrevisionsfunktionen inom SKFAB:s organisation är ekonomi-

chef. 
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Backup 

 

I sammanfattning säkerställer backup funktionen de för verksamheten viktigaste 

arbetsuppgifter som SKFAB:s VD respektive ekonomichef innehar. Kontinuer-

liga arbetsuppgifter bidrar till att backup funktionen alltid håller sig aktuell med 

Bolagets strategiska och vardagliga verksamhet.  

 

Funktionen för backup skall med kortare varsel även kunna inträda som ersättare 

vid oplanerad frånvaro och då självständigt utföra de arbetsuppgifter som är nöd-

vändiga för verksamhetens ostörda gång.  

 

Kontinuerliga uppgifter för tillförordnad VD: 

genomgång med Bolagets VD om affärsutveckling, personal, administration, af-

färsrelationer, pågående projekt mm för att kunna ersätta VD vid dennes oplane-

rade frånvaro, som tf. VD. 

 

Operativa uppgifter vid VD:s oplanerade frånvaro: 

- förbereda styrelsematerial 

- kommunicera med delägare och kunder om deras affärsrelation med Bo-

lagen 

- kommunicera med återförsäkringsbolag utan att SKFAB förlorar viktiga 

kontakter eller missar förnyelseprocesser 

- leda arbetet för Bolagets personal 

- om nödvändigt ingå avtal för SKFAB:s räkning tillsammans med Bola-

gets styrelseordförande 

 

Kontinuerliga uppgifter för Tf. ekonomichef: 

genomgång med ordinarie ekonomichef av ekonomichefens arbete, rutiner, rap-

porter, ekonomisystem och annat nödvändigt för att säkerställa kompetens för 

backupfunktionen. Inkluderar nödvändiga rapporter till Finansinspektionen. 

 

Operativa uppgifter vid Ekonomichefs oplanerade frånvaro: 

- Löpande bokföring och betalningar 

- Ekonomisk rapportering till Bolaget, styrelse, ägare och myndigheter 

- Budget- och prognosarbete 

- Förbereda och medverka under revisionsgranskningar 

 

Ansvarig för den utlagda backupfunktionen för Tf. ekonomichef inom SKFAB är 

Marsh Management Services Sweden AB, där avtalets ansvarige garanterar att 

uppdragsavtalet med Bolaget efterlevs från leverantörens sida. Ansvarig för den 

utlagda backupfunktionen för VD inom SKFAB är KOANO AB, där Karl-Ove 

Andersson garanterar att uppdragsavtalet med Bolaget efterlevs från leverantörens 

sida. 
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Ansvarig för granskning och kontroll av backup inom SKFAB:s organisation är 

styrelseordförande. 

 

IT 

 

Svenska Kommun Försäkrings AB (SKFAB, Bolaget) har avtalat med Gävle 

kommun att organisera Bolagets IT-funktion. 

SKFAB:s ekonomi- affärs- och rapporteringssystem skall alltid integrera med 

Gävle kommuns IT-system, vilket innebär att risken för avbrott i Bolagets 

verksamhet kan minimeras.  

Leverantören säkerställer kontinuerlig drift, beredskap och backup med en data-

kvalitet som innebär att Bolaget på ett fullgott sätt kan administrera sin verksam-

het och följa de kravställningar som fastlagts i Solvens II-direktivet.   

 

Ansvarig för granskning och kontroll av IT-funktionen inom SKFAB:s organisat-

ion är Anders Lundkvist.   

 

Försäkrings- och skadehanteringssystem 

 

Försäkrings- och skadehanteringssystemet INSMAN med dess leverantör 

iFACTS AB utgör en nyckelfunktion inom SKFAB. Systemet förvaltar Bolagets 

hela försäkringsverksamhet med reglering i skador och transaktioner, även i ett 

historiskt perspektiv.    

 

Uppdragsavtalet parterna mellan anger den funktion/person inom iFACTS AB 

som ytterst ansvarar för att avtalet efterlevs från leverantörens sida. 

 

Beställaransvarig för INSMAN och iFACTS AB är systemansvarig inom SKFAB. 

 

Rapporteringssystem 

 

Rapporteringssystemet Solvency Tool och dess leverantör Solvencytool APS ut-

gör en nyckelfunktion inom SKFAB. Systemet skall säkerställa att Bolaget vid 

varje tillfälle uppfyller de legala krav som ställs avseende beräkning av SCR (sol-

venskapitalkrav) och MCR (minimikapitalkrav) enligt standardmodellen, liksom 

krav för rapportering. Rapporteringen skall i sin utformning följa angiven rappor-

teringsstruktur och garantera efterlevandet av det tidsschema som fastställts av 

tillsynsmyndigheterna European Insurance and Occupational Pensions Authority 

(EIOPA) samt Finansinspektionen (FI). 
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I sammanfattning skall leverantören av Solvency Tool, givet korrekta ursprungs-

data från SKFAB, garantera systemrelaterad säkerhet och kvalitet i Bolagets ad-

ministration av samtliga angivna rapporter utefter Solvens II-reglementet. 

 

Uppdragsavtalet parterna mellan anger den funktion/person inom Solvencytool 

APS som ytterst ansvarar för att avtalet efterlevs från leverantörens sida. 

 

Beställaransvarig kontroll av funktionalitet i rapporteringssystemet och av leve-

rantören Solvency Tool APS är Ekonomichef. 
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Sammanfattning 

Svenska Kommun Försäkrings AB (SKFAB, Bolaget) har upprättat ett finansiellt 

styrdokument bestående av: 

 

1. en policy för värdering av tillgångar och skulder, förutom försäkringstek-

niska avsättningar 

2. riktlinjer för kapitalbas och kapitalkrav  

3. riktlinjer för solvenskapitalkrav och beräkning av SCR och MCR  

4. en finansieringsplan på medellång sikt 

 

Bolagets styrelse fastställer styrdokumentet som minst årligen, normalt i maj. 

 

 

1. Värderingspolicy 

 

1.1 Inledning och mål 

 

Med en tydlighet och noggrannhet i finansiell värdering kan SKFAB undvika eko-

nomiska förluster samt tillsynssanktioner. Värderingspolicyn är även ett verktyg 

till gagn för Bolagets kunder.  

 

Rättslig grund för riktlinjerna utgörs av: 

 

- Försäkringsrörelselagen (2010:2043) 

- Solvens II-förordningen (EU) 2015/35  

- EIOPA, Riktlinjer för redovisning och värdering av tillgångar och skulder 

som inte är försäkringstekniska avsättningar (EIOPA-BoS-15/113 SV)  

 

1.2 Process och arbetsuppgifter 

 

Detta styrdokument omfattar de uppgifter som skall utföras inom ramen för vär-

dering av Bolagets tillgångar och skulder.  

 

SKFAB har rutiner, processer, kontroller och strukturer för att hantera värdering 

av tillgångar och skulder.  

 

1.3 Värdering av tillgångar och skulder 

 

a. Fortlevnadsprincipen 

 

SKFAB skall värdera sina tillgångar och skulder utifrån antagandet att företaget 

kommer att fortsätta bedriva sin verksamhet. 
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b. Verkligt värde 

 

SKFAB skall värdera sina tillgångar och skulder enligt principen för verkligt 

värde. Principen innebär att SKFAB:s tillgångar skall värderas till det belopp för 

vilket de skulle kunna utväxlas i en transaktion mellan kunniga parter som är obe-

roende av varandra och har ett intresse av att transaktionen genomförs. Vid vär-

dering av SKFAB:s skulder får ingen anpassning göras för att ta hänsyn till 

SKFAB:s egen kreditvärdighet.  

 

c. Försäkringstagarnas intresse 

 

SKFAB skall alltid se till att Bolagets tillgångar värderas på det sätt som bäst 

främjar försäkringstagarnas och andra ersättningsberättigades intressen. Tillgång-

arna förs i form av ett förmånsregister och säkerställer tillräckligt kapital att täcka 

bolagets försäkringstekniska avsättningar (FTA). 

 

d. Tillgångar hänförliga till försäkringstagare och försäkrade 

 

SKFAB tillgångar är placerade enligt aktsamhetsprincipen och i enlighet med 

upprättat styrdokument ”Placeringsreglemente” med tillhörande trygghetsnivå. 

SKFAB säkerställer att tillgångarna minst täcker FTA och solvenskapitalkravet. 

Reglementet anger bland annat avkastningsmål och risknivåer med förvaltning, 

samt kriterier för tillåtna placeringar och risktaganden.  

 

Placering av tillgångarna skall ske på ett sådant sätt som gör att de tryggar samtliga 

åtaganden som SKFAB har. Utöver ett långsiktigt förväntat avkastningsmål har 

Bolaget även en risknivå som definieras i placeringsreglementet. 

 

e. Uppskjutna skatter 

 

SKFAB skall värdera och redovisa uppskjutna skatter i förhållande till Bolagets 

samtliga tillgångar och skulder, däribland FTA, som redovisas för solvensändamål 

eller skattemässiga ändamål. Bolaget skall vidare värdera uppskjutna skatter som 

härrör från outnyttjade skatteavdrag och outnyttjade skattemässiga underskottsav-

drag på grundval av skillnader i värde mellan tillgångar och skulder. 

 

Detta gäller även avseende FTA och värden på tillgångar och skulder som värde-

ras och redovisas för skatteändamål. 

 

SKFAB tillskriver uppskjutna skattefordringar ett positivt värde om det är sanno-

likt att det kommer att finnas skattepliktiga överskott i Bolaget, mot vilka en upp-

skjuten skattefordran kan nyttjas. 
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f. Dokumentation 

 

Bolaget skall säkerställa att värderingsprocessen och efterföljande kontroller do-

kumenteras på ett adekvat och ändamålsenligt sätt. Dokumentationen skall vara 

tillräckligt detaljerad för att kunna återskapa en verifieringskedja i form av redo-

visad bokföring, förmånsregister etc. 

 

Bolaget följer att tillgångar liksom skulder skall värderas till det belopp för vilket 

de skulle kunna utbytas i en extern marknadstransaktion emellan av varandra obe-

roende parter i särskild Solvens II-bokföring. 

 

1.4 Ansvar 

 

SKFAB:s ekonomichef ansvarar för den löpande hanteringen av bolagets ekono-

miska förvaltning, där VD och styrelse innehar det yttersta ansvaret för Bolagets 

finanser, ekonom samt värderingspolicy.   

 

 

2. Riktlinjer för kapitalbas och kapitalkrav  

 

2.1 Inledning och mål 

 

Styrdokumentet följer FRL kap. 7 vilken anger att kapitalbasen som minst skall 

uppgå till solvenskapitalkravet och samtidigt aldrig får understiga minimikapital-

kravet.  

 

Med en tydlighet i hantering av kapitalbas och kapitalkrav, som beretts och fast-

slagits i styrelsen, kan SKFAB minska ekonomiska förluster samt undvika till-

synssanktioner. Förluster kan minskas med rätt riskhantering, dvs. försäkringsris-

ker, marknads-/placeringsrisker, operativa risker mm. Rätt uppsatt kapitalbas och 

kapitalkrav ge bolaget motståndskraft att kunna hantera ekonomiska förluster. 

 

Rättslig grund för riktlinjerna utgörs av: 

 

- Försäkringsrörelselagen (2010:2043) 

- Solvens 2 förordningen (EU) 2015/35  

- Riktlinjer för klassificering av kapitalbas EIOPA-BoS-14/168 SV 

- Riktlinjer för tilläggskapital EIOPA-BoS-14/167 SV 

 

Nedan punkter beskriver olika definitioner, tillika processinnehåll. 

 

2.2 Kapitalbas 

 

Utöver krav på ett absolut golv avseende den kapitalnivå (garantibelopp) som 

skall täckas med medräkningsbara kapitalposter finns det två olika kapitalkrav 
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(minimikapitalkrav MCR och solvenskapitalkrav SCR) som skall täckas genom 

medräkningsbara kapitalbasposter. 

 

Olika krav ställs på vilka kapitalbasposter som får användas för att uppfylla re-

spektive kapitalkrav. Tillgångar som SKFAB förfogar över, men som inte åter-

finns i balansräkningen, får användas i kapitalbasen under förutsättning att de kan 

användas för förlusttäckning och att Finansinspektionen (FI) har godkänt posten.  

 

Denna kapitalpost är lika med Bolagets tilläggskapital. 

 

2.3 Definition av Primärkapital och tilläggskapital  

 

Enligt FRL kan Bolagets primärkapital högst uppgå den positiva skillnaden mel-

lan tillgångar och skulder medräknat försäkringstekniska avsättningar. Dessutom 

ingår efterställda skulder.  

 

Tilläggskapital ingår inte i primärkapitalkravet, men kan användas för att täcka 

förluster i form av: 

 

- aktiekapital som inte har inbetalats eller inte har infordrats, 

- kreditutrymme hos bank, 

- garantier, 

- framtida fordringar, samt 

- rättsligt bindande utfästelser till SKFAB. 

 

2.4 Indelning av kapitalbasen 

 

Nivå 1 i kapitalbasen; poster i primärkapitalet som kan täcka förluster helt och är 

fullt efterställda. 

 

Nivå 2 i kapitalbasen; poster i primärkapitalet som är fullt efterställda, samt poster 

i tilläggskapitalet som kan täcka förluster i sin helhet och som är fullt efterställda. 

 

Nivå 3 i kapitalbas; övrigt och utanför nivåerna 1 och 2. 

 

2.5 Klassificering av kapitalbasposter 

 

- Ackumulerad vinst som nivå 1. 

- Kreditutrymme hos bank, liksom garantier hos borgenärer som nivå 2. 

- Framtida fordringar som nivå 2. 

 

En post skall kunna täcka förluster helt om den är tillgänglig fullt ut, eller om den 

kan infordras på begäran. 
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2.6 SKFAB:s tillämpning  

 

a. Bolagets poster i kapitalbasen 

Följande poster utgör normalt SKFAB:s tillgängliga kapitalbas: aktiekapitalet, ba-

lanserad vinst och säkerhetsreserven i kapitalbasen. Bolaget prövar periodiskt att 

dessa poster uppfyller kraven på kapitalkrav enligt FRL, Nivå 2 regler och EIOPA 

guidelines. 

 

SKFAB kan vid behov pröva om andra poster inom den positiva skillnaden mellan 

tillgångar och skulder medräknat FTA kan medräknas i kapitalbasen. Dessa poster 

skall då prövas mot reglerna i FRL, Nivå 2 regler och EIOPA guidelines. 

Bolaget avser inte för närvarande att söka godkännande för att tillgodoräkna sig 

tilläggskapital i kapitalbasen.  

 

b. Aktiekapital 

 

Aktiekapital klassificeras som nivå 1. 

 

c. Balanserad vinst 

 

Den del av balanserad vinst som ryms inom den positiva skillnaden mellan till-

gångar och skulder medräknat FTA, med avdrag för beslutade utdelningar, klas-

sificeras som nivå 1. 

 

d. Säkerhetsreserv 

 

Den del av säkerhetsreserven1 som ryms inom den positiva skillnaden mellan till-

gångar och skulder medräknat FTA klassas som nivå 1 då den ingår i avstäm-

ningsreserven, vilken klassificeras som nivå 1 i kapitalbassammanhang. Om 

SKFAB skulle hamna i ett läge där kapitalbasen understiger solvenskapitalkravet 

kan säkerhetsreserven lösas upp i syfte att täcka underskottet. 

 

Maximal säkerhetsreserv följer reglering enligt FRL. 

 

2.7 Täckande av solvenskapitalkravet 

 

Primärkapital som klassificerats som nivå 1 skall uppgå till överstigande en tred-

jedel av solvenskapitalkravet. Primärkapital eller tilläggskapital som klassificerats 

som nivå 3 skall vara understigande en tredjedel av solvenskapitalkravet. 

 

2.8 Täckande av minimikapitalkravet 

 

Kapitalbas som skall täcka minimikapitalkravet får bestå av primärkapital som har 

delats in i nivå 1 och 2. Det primärkapital som har klassificerats som nivå 1 skall 

                                                           
1 Efter justering med hänsyn till uppskjuten skatt.  
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uppgå till mer än hälften av minimikapitalkravet, vilket i övrigt får täckas av det 

primärkapitalkrav som klassificerats som nivå 2. 

 

2.9 Ansvar 

SKFAB:s ekonomichef ansvarar för den löpande hanteringen av kapitalbas och 

kapitalkrav, där VD och styrelse innehar det yttersta ansvaret för Bolagets finanser 

och ekonomi.  

 

 

3. Riktlinjer för solvenskapitalkrav och beräkning av SCR och 

MCR  

 

3.1 Inledning och mål  

 

Bolagets aktuarie bearbetar SCR och MCR enligt process beskriven i ”Riktlinjer 

för central nyckelfunktion”. samt utefter dialog med SKFAB:s ORSA grupp. 

Detta arbete utmynnar i Bolagets ORSA-rapport. 

 

Med en tydlighet och noggrannhet i hantering av solvenskapitalkraven kan 

SKFAB hantera ekonomiska förluster bättre samt undvika tillsynssanktioner.  

 

Rättslig grund för riktlinjerna utgörs av: 

 

- Försäkringsrörelselagen (2010:2043) 

- Solvens 2 förordningen (EU) 2015/35 

  

3.2 SCR - solvenskapitalkrav 

 

Styrdokumentet följer FRL kap. 8 som anger beräkningsgrunder för solvens-

kapitalkrav vilket utgör minsta storlek på det primärkapitalkrav som krävs för att 

SKFAB med 99,5 procent sannolikhet skall ha tillgångar som under den kom-

mande tolvmånadersperioden täcker värdet av Bolagets åtaganden gentemot för-

säkringskunderna. Bolaget ska även följa reglerna i Kommissionens Delegerade 

Förordning (EU) 2015/35 (Nivå 2 regler) och tillämpliga riktlinjer. 

 

Bolagets aktuarie beräknar solvenskapitalkravet utifrån de kvantifierbara risker 

som SKFAB är utsatta för och som skall täcka: 

 

- försäkringsrisker 

- marknadsrisker 

- kreditrisker, samt 

- operativa risker. 

 

Detta i beaktande av riskreduceringstekniker och diversifieringseffekter. 
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Inom SKFAB finns ingen motsättning mellan strävan att uppnå en effektiv allo-

kering av kapital, ställt mot lagenliga krav på solvenskapital. 

 

Solvenskapitalkravet för fonder och kollektiva investeringar inom SKFAB beräk-

nas utifrån de underliggande tillgångarna. 

 

Solvens II-regelverket möjliggör att Bolaget kan göra vissa val för beräkningar av 

kapitalkravet i SCR-beräkningarna. Bolaget använder standardmodellen för be-

räkning av kapitalkravet. Solvenskapitalkravet inom SKFAB beräknas utefter den 

standard i formel och metod som anges i FRL kap. 9, Nivå 2 regler och EIOPA 

guidelines. 

 

Solvenskvot SCR = Kapitalbas/ SCR 

              

 

3.3 MCR - minimikapitalkrav 

 

Minimikapitalkravet utgör minsta storlek på primärkapitalkravet som kräver att 

SKFAB med 85 procents sannolikhet skall ha tillgångar under den kommande 

tolvmånadersperioden som täcker värdet av Bolagets åtaganden gentemot försäk-

ringskunderna. 

 

MCR beräknas genom: 

 

- Försäkringstekniska avsättningar (FTA), 

- premieinkomster, 

- positiv risksumma, 

- uppskjutna skatter, 

- administrationskostnader, samt 

- återförsäkring. 

 

MCR får inte understiga 25 procent eller överstiga 45 procent av solvenskapital-

kravet, inklusive kapitaltillägg med underställda garantibelopp enligt FRL.   

 

Om SKFAB inte lever upp till MCR eller riskerar att inte leva upp till kravet under 

kommande tre månader skall FI omedelbart underrättas. Bolaget skall inom en 

månad från sitt konstaterande att MCR inte uppfylls, lägga fram en kortfristig fi-

nansiell saneringsplan som skall godkännas av FI. Inom tre månader skall nöd-

vändiga åtgärder vidtas som innebär att MCR åter efterlevs. 

 

Solvenskvot MCR = Kapitalbas/ MCR 
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3.4 Ansvar 

 

Bolagets aktuarie ansvarar för beräkning av solvenskapitalkrav med SCR och 

MCR utifrån information från bolagets ekonomiavdelning och ansvarig ekonomi-

chef. 

 

VD och styrelse innehar det yttersta ansvaret för Bolagets solvensnivåer. 

 

   

4. Finansieringsplan på medellång sikt 

 

4.1 Inledning och mål 

 

SKFAB definierar begreppet medellång sikt för finansiering utifrån en tidsperiod 

på tre år, detta bland annat ställt mot de direkta försäkringsklasser som finns upp-

rättade inom Bolagets verksamhet.  

 

SKFAB finansieras med premieintäkter, vid behov begäran om kapitaltillskott 

från aktieägarna samt kapitalintäkter. Bolagets skadeutfall över tid är avgörande 

för SKFAB:s finansieringsplan. Bolagets återförsäkring kan variera från år till år 

om marknaden försämras generellt, eller om Bolagets skadeutfall förändras, vilket 

innebär att Bolagets resultat kan påverkas.  

 

Finansieringsplanen för SKFAB skall bidra till en väl fungerande verksamhet över 

tid, med ett finansiellt utrymme som utgör säkerhet för Bolagets intressenter vad 

gäller fortvarighet i utförandekvalitet och betalningsförmåga.  

 

Finansierings- och kapitalbehovet på medellång sikt skall även garantera en kon-

tinuerlig utveckling av försäkringsverksamheten. 

 

Med en tydlig finansieringsplan kan SKFAB planera sin verksamhet över tid och 

undvika ekonomiska förluster samt tillsynssanktioner.  

 

Rättslig grund för riktlinjerna utgörs av: 

 

- Försäkringsrörelselagen (2010:2043) 

- Solvens 2 förordningen (EU) 2015/35  

 

4.2 Process och metod  

 

Bolagets finansieringsplan följer upprättade styrdokument inom SKFAB där pla-

ceringsreglementet kan sägas vara centralt. Där anges att samtliga placeringar av 

Bolagets tillgångar sker på ett sådant sätt att de tryggar åtaganden genom en lång-

siktigt förväntad avkastning, där trygghetsnivå och riskmål alltid går före avkast-

ningsmål. SKFAB följer därmed aktsamhetsprincipen enligt FRL 6 kap. 1 § som 
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anger att tillgångar skall investeras aktsamt och med vidare beskrivning i samma 

kapitel 2-10 § §. 

 

Trygghetsnivån används för att uppnå det förväntade avkastningsmålet över en 

tidsperiod på 3-5 år och placeringsreglementet fastställer strategier och tillåtna 

placeringar med tillgångsfördelning. 

 

Finansieringsplanen följer även SKFAB:s resultat- och likviditetsbudget samt ba-

lansräkningens tillgångar, skulder samt befintlig och prognostiserad kapitalbas 

med solvenskvoter för SCR och MCR. Syftet är att uppskatta balansräkningens 

planerade utveckling, samt upptäcka och bedöma förändringar i finansieringsbe-

roenden över medellång sikt.  

 

Finansieringsarbetet hanteras även utefter resultatet av Bolagets ORSA-process, 

med riskhantering och scenarier utifrån stresstester av balansräkningen, vilka ut-

förs av SKFAB:s aktuarie. Bolaget sätter förutsättningarna för detta. 

 

Styrelsen har en beredskapsplan om säkerhetsreserven skulle klassas som nivå 2 

kapital. Styrelsens bedömning är att sannolikheten för behov av kapitalförstärk-

ning är låg och att något behov av kapitaltillskott därför inte föreligger på medel-

lång sikt. Om underskott mot förmodan skulle uppstå gör styrelsen en begäran om 

kapitaltillskott från aktieägarna. 

 

4.3 Ansvar 

 

SKFAB:s Ekonomichef och VD hanterar finansieringsplanen inom SKFAB, vil-

ken VD och styrelse ytterst ansvarar för. SKFAB använder sig därtill av diskre-

tionär kapitalförvaltning där Svenska Handelsbanken AB utefter givna ramar för-

valtar Bolagets kapital, se ”Placeringsreglemente” och ”Riktlinjer för övriga 

nyckelfunktioner”. 

 



Dokumenthanteringsplan för: Svenska Kommun Försäkrings AB

Datum då planen trädde i kraft: 2017-12-01

Funktion/Handling Sekretess Registrering Medium Förvaringsplats Bevaras/Gallras

Tidpunkt för leverans 

till arkivmyndighet IT-stöd Anmärkning

Allmänna

handlingar

Handlingar av vikt som tillför ärende 

sakuppgift

Diarieförs 

Kronologisk

Papper och 

digitalt

Diarium (på servern) Bevaras 10 år

Handlingar som  inkommit för kännedom och 

som inte föranlett någon åtgärd om de i 

övrigt är av ringa betydelse.

Gallras omedelbart Exempel: reklam, kursinbjudningar och 

upplysningar

Handlingar som inkommit som utkast i 

ärenden

Kronologisk Papper och 

digitalt

Gallras vid 

inaktualitet

Till exempel från fristående konsult

Meddelanden av vikt som tillför ärende 

sakuppgift

Diarieförs 

Kronologisk

Papper och 

digitalt

Diarium (på servern) Bevaras 10 år Handlingen gallras i det system som 

handlingen inkommit i när handlingen tagits 

om hand

Meddelande av tillfällig eller ringa betydelse Kronologisk Digitalt Pärm Gallras vid 

inaktualitet

Till exempel uppgifter om regler, föreskrifter, 

öppethållande, avgifter

Enkät med tillhörande svar rörande bolagets 

verksamhet och ansvarsområde eller som i 

övrigt är av intresse för bolaget

Diarieförs

Kronologisk

Papper och 

digitalt

Diarium (på servern) Bevaras 10 år

Enkät, med tillhörande svar, av ringa 

betydelse för bolagets verksamhet

Kronologisk Papper och 

digitalt

Tjänsterum samt i

mapp på server

Gallras vid 

inaktualitet

Till exempel allmänna kundundersökningar, 

kursutvärderingar, arrangemang

Avtal, kontrakt, överenskommelse Diarieförs 

Kronologisk

Papper och 

digitalt

Diarium (på servern) Bevaras 10 år Deal Manager

Powerpointpresentationer eller andra typer 

av presentationer som utgör beslutsunder-

lag eller är av vikt för ärendets förståelse

Diarieförs 

Kronologisk

Papper och 

digitalt

Diarium (på servern) Bevaras 10 år Power Point I diarium förvaras PP i PDF-format

Powerpointpresentationer eller andra typer 

av presentationer av ringa betydelse

Kronologisk Digitalt Mapp, server Vid inaktualitet

Egenproducerat utbildningsmaterial Kronologisk Papper och 

digitalt

Vid inaktualitet

Bolags-

handlingar

Arbetsordning för styrelsen Diarieförs

Kronologisk

Papper och 

digitalt

Mapp, server Bevaras 10 år

Registreringsbevis från Bolagsverket om 

ändringar i bolaget

Kronologisk Digitalt Mapp, server Vid inaktualitet

Bolagsordningar Diarieförs 

Kronologisk

Papper och 

digitalt

Mapp, server Bevaras 10 år

Riktlinjer och Policy Diarieförs 

Kronologisk

Papper och 

digitalt

Mapp, server Bevaras 10 år

Bolagsutbildningsmaterial Kronologisk Digitalt Mapp, server Vid inaktualitet

Kallelse till årsstämma och extra 

bolagsstämma

Diarieförs 

Kronologisk

Papper och 

digitalt

Diarium (på servern) Bevaras 10 år

Protokoll från årsstämma och extra 

bolagsstämma

Diarieförs 

Kronologisk

Papper och 

digitalt

Mapp, server Bevaras 10 år

1
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Styrelseprotokoll Diarieförs 

Kronologisk

Papper och 

digitalt

Mapp, server Bevaras 10 år

VD-instruktion Diarieförs 

Kronologisk

Papper och 

digitalt

Mapp, server Bevaras 10 år

Årsredovisning med revisionsberättelse och 

lekmannarevisorns granskningsrapport

Diarieförs 

Kronologisk

Papper och 

digitalt

Mapp, server Bevaras 10 år

Ägardirektiv Diarieförs 

Kronologisk

Papper och 

digitalt

Mapp, server Bevaras 10 år Antagna av stämman

Styrelseadmi-

nistration

Kallelse till möten med styrelsen Kronologisk Digitalt Diarium (på servern) 2 år Webb-platsen

Ärende för beslut i styrelsen Diarieförs 

Kronologisk

Papper och 

digitalt

Mapp, server Bevaras 10 år Webb-platsen

Protokoll från möte med styrelsen Diarieförs 

Kronologisk

Papper och 

digitalt

Diarium (på servern) Bevaras 10 år Webb-platsen

Delårsrapport

och delårs- 

bokslut

Delårsrapport och delårsbokslut Kronologisk Papper och 

digitalt

Mapp (på servern) Bevaras 10 år Webb-platsen

Direktupp-

handling

Kommers upphandlingssystem Digitalt Vid valet att använda Kommmers för 

registrering av ärende och handlingar

Offertförfrågan Diarieförs 

Kronologisk

Papper och 

digitalt

Diarium (på servern) Bevaras  10 år Kommers

Frågor och svar Diarieförs 

Kronologisk

Papper och 

digitalt

Diarium (på servern) Bevaras 10 år Kommers

Antagen offert Kronologisk Papper och 

digitalt

Diarium (på servern) Bevaras 10 år Kommers

Avtal i original, undertecknat och daterat Diarieförs 

Kronologisk

Papper och 

digitalt

Diarium (på servern) Bevaras 10 år DealManager

Beställning (om inte avtal tecknas) Diarieförs 

Kronologisk

Papper och 

digitalt

Diarium (på servern) Bevaras 10 år

Dokumentation vid direktupphandling Diarieförs 

Kronologisk

Papper och 

digitalt

Mapp (på servern) Bevaras 10 år enligt fasställd blankett

IT-system Visma Digitalt Verksamhetssystem Ekonomi, affärssystem

Diarium Digitalt Stödsystem Redovisar alla in- och utgående handlingar 

sorterat per ärende

Personec Digitalt Verksamhetssystem HR-stöd för lön, reseadministration

Insman Digitalt Försäkrings-

administrativt system

SIV Digitalt Incidentrapporterings

system

2



 

 

Governance Manual SKFAB 
 

1. Arbetsordning för styrelsen  

2. VD-instruktion (med delegationsordning som bilaga*)  

3. Försäkringstekniska riktlinjer och teckningsinstruktioner 

4. Riktlinjer för hantering av intressekonflikter Reviderade riktlinjer efter grupparbete 28/9 

5. Riktlinjer för Fit & Proper nyckelfunktioner  

6. Riktlinjer för Fit & Proper bolagsstyrelse 

7. Riktlinjer för Fit & Proper VD Hopslagna Riktlinjer för Fit & Proper nyckelfunktioner 

(reviderade riktlinjer efter grupparbete 28/9)  

8. Riktlinjer för sponsring 

9. Policy för upphandling  Rev. återremitterade riktlinjer 29/9 (inkl. § 2*) 

10. Riktlinjer för aktuarie 

11. Riktlinjer för regelefterlevnad (Compliance) 

12. Riktlinjer för oberoende granskning (internrevision) 

13. Riktlinjer för riskhantering (ORSA-grupp) Hopslagna riktlinjer för centrala nyckelfunktioner 

14. Riktlinjer för riskkontroll med hantering av risker 

15. Riktlinjer för skadereglering 

16. Riktlinjer för diskretionär kapitalförvaltning 

17. Riktlinjer för extern revision 

18. Riktlinjer för backupfunktioner 

19. Riktlinjer för IT-funktion och datakvalitet 

20. Riktlinjer för försäkrings- och skadehanteringssystem 

21. Riktlinjer för rapporteringssystem  Hopslagna riktlinjer för övriga nyckelfunktioner 

22. Värderingspolicy 

23. Riktlinjer för kapitalbas och kapitalkrav 

24. Riktlinjer för solvenskapitalkrav och beräkning av SCR och MCR 

25. Finansieringsplan på medellång sikt  Hopslagna Finansieringsriktlinjer  

26. Placeringsreglemente, med bilaga i form av trygghetsnivå  

27. Riktlinjer för förmånsrättsregister av försäkringstekniska avsättningar  

28. Reservsättningsinstruktioner  

29. Beredskaps- och kontinuitetsplaner                                                         

30. Riktlinjer för lednings- och lämplighetsprövning 

31. Riktlinjer för uppdragsavtal (outsourcing) 

32. Riktlinjer för kontroll och utvärdering av nyckelfunktioner och uppdragsavtal 

33. Attest- och utanordningsinstruktion 

34. Riktlinjer för kvalitativ och kvantitativ rapportering  

35. Riktlinjer för hantering och rapportering av väsentlig händelse  

36. ORSA-policy   

37. ORSA-rapport 

38. RSR-rapport  

39. Ersättningspolicy 

40. Firmateckning  

41. Instruktion för arbetsutskottet 

42. Rutiner för hantering av ansökningar om aktieägarskap från kommuner  

43. Regler för representation  

44. Etiska riktlinjer 

45. Riktlinjer gällande säkerhet och skadeförebyggande arbete  

46. Riktlinjer och instruktion för klagomålshantering 

47. Riktlinjer för överprövning och överprövningsnämnd 

48. Riktlinjer för Ex-gratia-ersättning 

49. Miljöpolicy  

50. Arbetsmiljöpolicy  

51. Friskvårdspolicy 

52. Ersättning vid förlorad arbetsinkomst  

53. Bruttolöneavdrag för synfel och fertilitetsbehandling 

54. Policy för terminalglasögon och synundersökning  Policys (flyttas till personalhandbok) 
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Styrelsens framtida arbetssätt och 

mötesordning - SKFAB

Modell för styrelse- och strategimöten 2018

1/1 

1/4

1/7

1/10

25/10 kl. 10.00 - 26/10 kl. 13.00 

(Uppsala), strategiska frågor, temafråga 

mot besökande kommun, delårsbokslut

1/3 kl. 17.00 - 2/3 kl. 15.00 (Arlanda alt. när-

området), strategiska frågor, temafråga, reviderad 

budget, godkännande av årsbokslut

31/5 kl. 16.00 - 1/6 kl. 15.00 (Arlanda alt. när-

området), årsstämma, konstituerande styrelsemöte, 

strategiska frågor, temafråga, fastställande av 

riktlinjer och styrdokument.  

Telefonmöte kl. 09.00-11.00, preliminär budget, 

datum för styrelsemöten det kommande året, 

anmälda och aktuella frågor, status i bolaget 

Telefonmöte 13/4 kl. 09.00-11.00, anmälda 

och aktuella frågor, status i bolaget 

Telefonmöte 31/8 kl. 09.00-11.00, 

anmälda och aktuella frågor, status 

i bolaget 

Telefonmöte 29/6 kl. 09.00-11.00, 

anmälda och aktuella frågor, 

status i bolaget 
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Revisionsplanen avser Svenska Kommun Försäkrings AB.

I vår revisionsplan har vi främst utgått från vår preliminära bedömning av de väsentligaste riskerna avseende den finansiella rapporteringen och förvaltningen för räkenskapsår 

2017. Vi har utifrån denna utformat vår strategi och granskningsansats för att bemöta riskerna.

Vi presenterar dessutom vår syn på värderingen av bedömningsposter utifrån vår granskning av årsbokslutet för 2016 samt presenterar i vilken utsträckning vi granskar 

väsentliga regelverk inom vår revision.

Utöver denna granskning kommer vi även utföra ytterligare granskning kring förvaltning och den finansiella rapporteringen. 

Vår revision utförs grundat på att företagsledningen och de som har ansvar för bolagets styrning är medvetna om och förstår att de har ansvar för 

1. sådan intern kontroll som bedöms som nödvändig för att upprätta finansiella rapporter som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 

eller på fel, samt för 

2. förvaltningen av bolagets angelägenheter enligt aktiebolagslagen. 

Vår avrapportering kommer att vara utformad för att inkludera rekommendationer som kan bidra till en förbättrad kontrollmiljö och därmed reducera risken för förluster eller fel. 

Det är Bolagets ansvar för att åtgärda brister som noteras och att kvaliteten på kontrollmiljön är tillfredsställande.

Stockholm 2017-12-01

Gunilla Wernelind

Auktoriserad revisor

Svenska Kommun Försäkrings AB

Inledning
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Inneboende risker för väsentliga fel i den finansiella rapporteringen som baseras på bedömningsposter, regeländringar, verksamheten samt grad av komplexitet.

Svenska Kommun Försäkrings AB

Preliminär riskbedömning 2017 – Inneboende risk 

Process

Riskbedömning:

 Hög

 Medium

 Låg

Processer

Regelefterlevnad 

och intern 

kontroll

FTA

Placerings-

tillgångar

Premier

Försäkrings-

ersättningar

IT-miljön

Års-

redovisningens 

utformning
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Bemötande av risker utifrån preliminär riskbedömning
Svenska Kommun Försäkrings AB

Nr Riskområden Riskbeskrivning KPMG:s granskningsansats

1 Compliance, 

regelefterlevnad, intern 

styrning och kontroll

Efterlevnad av lagar och regler, framförallt 

försäkringsrörelselagens regler om intern 

styrning och kontroll är väsentligt för 

koncernens fortbestånd. 

Ta del av rapportering från de olika funktionerna riskkontroll, compliance och internrevision 

och bedöma hur verksamheten hanterar och åtgärdar påpekanden om brister.

2 Värdering av 

försäkringstekniska 

avsättningar, brutto och 

netto (inklusive 

återförsäkrares andel av 

FTA)

Risk för fel i processer och antaganden som 

bygger upp FTA.

Aktuariell granskning med fokus på process och dokumentation samt efterlevnad av 

försäkringstekniska riktlinjer

Genomgång av att dokumentationen av datakvalitet och systemet för datakvalitetshantering 

uppfyller Solvens 2-regelverkets krav på dokumentation och datakvalitetshantering.

Granskning av reservnivåer med avseende på värdering.

Kontrollräkning av produkter.

Kontroll av att återförsäkrarens andel redovisas rättvisande i förhållande till FTA brutto.

3 Värdering av 

placeringstillgångar

Risk för fel i processen för värdering Genomgång av bolagets rutiner och dokumentation för att säkerställa att processen är 

ändamålsenligt utformad i enlighet med företagets policies.

Granskning av kontroller för att säkerställa en rättvisande värdering av 

placeringstillgångarna men även att de är riktigt och fullständigt redovisade.

Substansgranskning av marknadsvärden innehav per årsbokslutsdagen samt avstämning 

av existens mot depåbesked från extern part. 

4 IT-miljön Stor del av förvaltning och drift av IT är utlagd 

till Gävle Kommun, vilket ställer krav på rutiner 

för uppföljning av utlagd verksamhet.

Utvärdering av bolagets rutiner för styrning och uppföljning av utlagd IT-verksamhet.
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Bemötande av risker utifrån preliminär riskbedömning
Svenska Kommun Försäkrings AB

Nr Riskområden Riskbeskrivning KPMG:s granskningsansats

5 Premier Risk för fel i intern kontroll och uppföljning av 

premier

Genomgång av bolagets rutiner och processer för att säkerställa 

fullständigheten, existens och riktigheten i premier.

― Säkerställa att kontroller genomförs och rapporteras.

― Granskning av avstämning mellan försäkringssystem och huvudbok.

― Analytisk granskning av premieutveckling, premiereserv och 

premieintäkt.

6 Utbetalda försäkringsersättningar 

samt ersättning från 

återförsäkrare

Risk för fel i intern kontroll och uppföljning av 

skador

Genomgång av skaderegleringsprocessen och uppföljning av utvalda 

kontroller för att säkerställa fullständighet, existens och riktighet.

Dokumentation från skadegenomgångar gjorda av externa 

skadereglerare.

Granskning av rapportering av skador till återförsäkrare.

Granskning av avstämning mellan försäkringssystem och huvudbok.

Analytisk granskning av avvecklingsresultatet inom olika grenar.

7 Årsredovisningens utformning Risk för felaktig och/eller ofullständig finansiell 

rapportering

Kvalitetsgranskning av att årsredovisningen innehåller korrekt finansiell 

information och är utformad enligt IFRS och ÅRFL.

Granskning av bolagets implementation av IFRS 9 och IFRS 15.
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Vårt revisionsarbete är planerat för att upptäcka fel som är väsentliga för de finansiella rapporterna som helhet. 

Justerat Eget Kapital (Eget kapital plus 78% av obeskattade reserver)

Fastställande av väsentlighetsnivå

Vi tar hänsyn till kvantitativa och kvalitativa faktorer vid fastställande av väsentlighetsnivå och vid utformning av vår revision.  

Väsentlighetsnivån har beslutats att uppgå till SEK 5 miljoner, vilket motsvarar ca 3 % av Justerat Eget Kapital. Även om vår rekommendation är att justera för alla felaktigheter 

som identifierats så är det här den högre acceptansnivån vid ställningstagande och ackumulering av alla felaktigheter som identifierats. 

Vi kommer att rapportera identifierade felaktigheter överstigande SEK 250 tusen till ledningen och revisionsutskottet. 

Rapportering till revisionsutskottet

För att efterleva internationella revisionsstandarder kommer följande tre typer av identifierade felaktigheter att rapporteras till revisionsutskottet:

— Sammanställning av justerade revisionsavvikelser;

— Sammanställning av ej justerade revisionsavvikelser;

— Sammanställning av avvikelser avseende upplysningar (justerade och ej justerade).

Väsentlighetsnivå
Svenska Kommun Försäkrings AB

Väsentlighet 2017

0,25

5

S
E

K
m

Källa: Årsredovisning 2016

5% Individuella 

revisions-

avvikelser som 

rapporteras till 

revisionsutskottet

100% Väsentlighetsnivå
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Nedan sammanfattas vår syn på bolagets värdering av bedömningsposter per 31 december 2016. 

Svenska Kommun Försäkrings AB

Revisions-

avvikelse
Acceptabelt spann

Försiktig Balanserad Optimistisk

Revisions-

avvikelse

FTA

Kommentarer

Svenska Kommun Försäkrings AB har i allt 

väsentligt en reservstyrka i enlighet med den av 

aktuarien rekommenderade nivån 

Bedömningsposter med påverkan på den finansiella rapporteringen
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— Vi skiljer i vår revision på regelverk…

- som har en direkt väsentlig inverkan på belopp och upplysningar i de finansiella rapporterna såsom till exempel skatteberäkningar och kapital-/solvenskrav

- andra lagar och regelverk som inte har en direkt inverkan på de finansiella rapporterna men vars efterlevnad är väsentliga för den fortsatta driften av verksamheten, 

såsom efterlevnad av rörelselagar och tillstånd

— Inom ramen för vår revision genomför vi egen granskning i större utsträckning inom den förstnämnda kategorin.  

— Baserat på kategori av regelverk samt på vår riskbedömning av konsekvenser av bristande efterlevnad så beslutar vi och utför granskningsåtgärder i form av:

a. Genom att vi själva utför egen granskning av utvalda delar av lagar och regelverk i vår revision som till exempel kapitaltäckningsberäkningar.

b. Genom att vi tar del av den granskning som utförs av compliance och/eller internrevision (inklusive beaktande av internrevisionens granskning av compliancefunktionen).

c. Genom diskussion med bolaget kring dess arbete avseende efterlevnad (samt förberedelser/implementering för att efterleva kommande regelverk).

d. Genom allmänna förfrågningar till styrelse, företagsledning och compliancefunktion samt inspektion av korrespondens med tillsynsmyndigheter såsom Finansinspektionen

Svenska Kommun Försäkrings AB

Granskning av regelverk

Regelverk

Befintligt eller 
kommande regelverk

Direkt påverkan 
på  finansiella 
rapporter?

Granskning som utförs

A B C D

Försäkringsrörelselagen

Innefattande

- Företagsstyrning (FRL 10 kap)

- Kapitalkrav

Befintligt Ja X X X X

IFRS 17 Försäkringskontrakt Kommande (2021) Ja X X

IFRS 9 Finansiella instrument Kommande (2018) Ja X X

IFRS 15 Intäktsredovisning Kommande (2018) Ja X X

Insurance Distributive Directive (IDD) Kommande (2018) Nej X X

EMIR Befintligt Nej X X
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Revision - Förvaltningsgranskning
Svenska Kommun Försäkrings AB

Väsentligt granskningsmål Revisionsinriktning

Bolagsstyrning, styrelsens och verkställande 

direktörens förvaltning

Utvärdering av övergripande kontrollmiljö och kontrollfunktionerna.

Uppföljning av bolagets regelefterlevnad av befintliga regelverk, lagar och direktiv samt 

beredskapen för kommande förändringar.

Utvärdering av process för beräkning av kapitalkrav samt rapportering till FI.

Att manuella bokföringsordrar uppfyller 

Bokföringslagens krav samt att rutin för attest av dessa 

finns

Granskning av att manuella bokföringsordrar uppfyller Bokföringslagens krav. 

Registeranalys av manuella bokföringsordrar.

Att bolaget har en väl fungerande rutin för att 

fortlöpande betala och redovisa skatter och avgifter 

Granskning av rutinen för att löpande redovisa och betala skatter, avgifter och moms.

Säkerställa att bolaget har en väl fungerande rutin för 

attester av kostnader och lönehantering.

Genomgång av bolagets attest- och lönerutin. Analytisk granskning av driftskostnader och 

driftskostnadsfördelning.
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Tidplan för rapportering och möten
Svenska Kommun Försäkrings AB

Rapport Bolaget erhåller rapport Datum för möte med ledning

Revisionsutskott erhåller 

rapport

Datum för möte med 

revisionsutskott

Interimsrapport [...] [...] [...] [...]

Bokslutsrapport [...] [...] [...] [...]

Rapport Bolaget erhåller rapport Datum för möte med ledning

Revisionsutskott erhåller 

rapport

Datum för möte med 

revisionsutskott

Interimsrapport 2017-12-01

Bokslutsrapport
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Inledning

Vi har under vår granskning av redovisningsrutiner och förvaltning gjort följande 

iakttagelser avseende brister i intern kontroll avseende finansiell rapportering. Dessa 

iakttagelser har graderats i följande kategorier:

Svenska Kommun Försäkrings AB

Intern kontroll avseende finansiell rapportering – Iakttagelser från granskningen 2017
Gradering

 Kritisk – Brist som, om den ej åtgärdas, bedöms kunna ha kritisk inverkan på 

årsredovisningen eller förvaltningen.

 Väsentlig – Brist som, om den ej åtgärdas, bedöms kunna ha väsentlig 

påverkan på årsredovisningen eller förvaltningen.

 Medel – Brist som, om den ej åtgärdas, bedöms kunna ha påverkan på 

årsredovisningen eller förvaltningen.

 Mindre – Avvikelse, som, om den ej åtgärdas, kan medföra mindre fel i 

årsredovisningen eller förvaltningen.

Process/Underrubrik

Område Beskrivning och Risk (inkl. Aktuell status) Rekommendation Gradering Kommentar från bolaget

Stickprov 

skadeutbetalningar

Bolaget har lagt ut skaderegleringen på externa parter. 

För en god intern kontroll kan det vara lämpligt att göra 

stickprovskontroller på fastställda skador och 

skadeutbetalningar för att säkerställa riktighet och 

kvalitet. För att få spårbarhet bör kontrollen också 

dokumenteras.

Vi rekommenderar bolaget att stickprovsvis 

kontrollera skadeutbetalningar avseende 

kvalitet och rimlighet i skaderegleringen samt 

att denna kontroll också dokumenteras. 

Kontrollen bör ske månadsvis.


Stickprov på reglerade skador 

utförs 2 ggr per år.

Införsäkring, 

dokumentation och 

spårbarhet

Vi kan inte se några spår av de kontroller som gjorts vid 

införsäkringen för 2017. För att bolaget ska kunna påvisa 

att det finns en god kontrollmiljö bör kontroller 

dokumenteras. För införsäkring 2018 har dock en 

process tagits fram.

Vi rekommenderar bolaget att öka 

spårbarheten i dokumentationen av kontroller, 

ex årlig jämförelse mellan försäkringsvärden 

för olika objekt mm.


Process för förnyelsarbete

finns.

IT Bolaget har outsourcat IT-drift och IT-säkerhet till Gävle 

kommun. Hänvisning görs till IT-policy för Gävle 

kommunkoncern, 1999-10-22.

Vi rekommenderar att bolaget tar fram en 

egen IT-policy som är anpassad till bolaget 

verksamhet. 
Vi avvaktar för närvarande 

Gävle kommun som vi vet 

håller på att utarbeta en ny 

policy.
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Revisionsteamet för Svenska Kommun Försäkrings AB består av:

*Nyckelrevisor 

FAR EtikU14 - nyckelrevisor:

a) den eller de lagstadgade revisorer som för ett särskilt revisionsuppdrag har utsetts av ett 
revisionsföretag till huvudansvarig för att utföra en lagstadgad revision för revisionsföretagets räkning, 
eller
b) när det gäller koncernrevision, åtminstone den eller de lagstadgade revisorer som har utsetts av ett 
revisionsföretag till huvudansvarig för att utföra en lagstadgad revision inom koncernen och den eller 
de lagstadgade revisorer som har utsetts till huvudansvarig för större dotterbolag, eller
c) den eller de lagstadgade revisorer som undertecknar revisionsberättelsen.

Den eller de nyckelrevisorer som är ansvariga för utförandet av en lagstadgad revision ska avsluta sin 
medverkan i uppdraget att utföra lagstadgad revision av det granskade företaget senast sju år efter 
datumet för deras utnämning. De får inte åter delta i en lagstadgad revision av det granskade företaget 
förrän tre år efter det att de avslutade sin medverkan. 

Nyckelpersoner i revisionen
Svenska Kommun Försäkrings AB

Revisionsansvarig Gunilla Wernelind*

Uppdragsledare Christian Elmgren

Senior Assistent Adam Färnemyhr

IT-revisor Helen Lagerholm

Skatt Kristoffer Brodin

IFRS Håkan Henriksson

Aktuarie Susanne Jansson



Bilaga 1

Framtida förändringar i regelverk
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Försäkring

− IDD – Försäkringsdistribution - Det nya försäkringsdistributionsdirektivet (IDD, 2016/97/EU) ska träda i kraft den 23 februari 2018. Den 2 juni 2017 lämnade 

Finansdepartementet det försenade förslaget om en ny lag om försäkringsdistribution på remiss. Svensk Försäkring och flera andra tunga juridiska remissinstanser så som 

Kammarrätten i Stockholm och Advokatsamfundet menar att Finansdepartementets hantering av frågorna inte uppfyller grundläggande krav på en rättssäker 

lagstiftningsprocess. Kommissionen har tagit fram ett förslag till delegerad förordning där kriterier och närmare praktiska detaljer för tillämpningen av produkttillsyns- och 

styrningsreglerna fastställs. Det ekonomiska utskottet i EU-parlamentet (Econ) har formellt begärt att ikraftträdandet av EU:s försäkringsdistributionsdirektiv IDD ska skjutas 

upp, förslaget kan innebära att ikraftträdandet av en ny lag om försäkringsdistribution skjuts upp till minst halvårsskiftet 2018. 

− EIOPA nya riktlinjer för försäljning av försäkringsbaserade investeringsprodukter som sker via telefon eller direkt på internet, Guidelines on Insurance Based Investment 

Products (IBIPs).

Övrigt

− GDPR - Dataskyddsutredningen överlämnade sitt betänkande Ny dataskyddslag (SOU 2017:39) den 12 maj 2017. Utredningens uppdrag har varit att föreslå en ny nationell 

reglering om personuppgiftsbehandling som på ett generellt plan kompletterar den nya dataskyddsförordningen som har beslutats inom EU. Den nya regleringen ska vara 

på plats när förordningen börjar tillämpas i samtliga medlemsländer den 25 maj 2018. I betänkandet föreslår utredningen att personuppgiftslagen ska upphävs och att de 

kompletterande bestämmelser av generell karaktär som de lägger fram ska samlas i en ny övergripande lag och förordning om dataskydd. Den nya lagen kallas 

dataskyddslagen. Remissen avslutades den 1 september 2017 då alla remissvaren hade inkommit. Datainspektionen är i huvudsak positiv till förslaget om ny dataskyddslag 

men är samtidigt kritisk till att förslaget inte i alla delar är helt samstämmigt med dataskyddsförordningen.

Svenska Kommun Försäkrings AB

Nyheter - Regelverk
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Avslutade utredningar, promemorior m.m. (urval)

— Nya skatteregler för företagssektorn föreslås träda i kraft den 1 juli 2018. De föreslagna ändringarna är omfattande och det föreslås bl.a. att en tillfällig (10 %) och en 

permanent (lägst 0,5 %) schablonintäkt på säkerhetsreserven införs.

— Det föreslås att beskattningen av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring höjs. Vid beräkningen av schablonintäkten för investeringssparkonto respektive 

skatteunderlaget för kapitalförsäkring ska kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan ökad med en procentenhet. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 

2018. 

Övrigt

— Utredningen om skatt på finanssektorn överlämnade den 7 november 2016 sitt slutbetänkande med ett förslag som syftar till att minska den skattefördel som hela 

finanssektorn påstås ha till följd av momsundantaget för finansiella tjänster. Regeringspartierna och Vänsterpartiet är dock överens om att i nuläget inte gå vidare med detta 

breda förslag. I stället kommer regeringen se över möjligheterna till en renodlad bankskatt som minskar banksektorns påstådda skattefördel. Regeringen och Vänsterpartiet 

är överens om gå vidare med ett förslag på en sådan skatt som är förenlig med EU-rätten när det är färdigberett. Regeringen kommer då ta ett samlat grepp på 

beskattningen av finanssektorn. 

Moms (urval)

— EU-domstolen har i ett flertal domar under året prövat momsundantaget för tjänster som tillhandahållas inom s.k. kostnadsdelningsgrupper vilket i Sverige är reglerat som 

ett undantag för vissa interna tjänster inom s.k. fristående grupper (3 kap. 23 a § ML). Enligt domarna omfattar undantaget endast vissa verksamheter av hänsyn till 

allmänintresset och det är därmed inte tillämpligt i den finansiella sektorn i den mån verksamheten inte är av allmänt intresse. Det motsvarande svenska momsundantaget 

har enligt praxis endast ansetts tillämpligt i mycket speciella situationer. Det får nu anses klarlagt att detta momsundantag i princip inte är tillämpligt för verksamheter i den 

finansiella sektorn.

— I ett beslut från 27 september 2017 avvisade HFD ett överklagat förhandsbesked avseende tillämpningen av den s.k. Skandiaprincipen i en situation när en svensk filial inte 

igår i en svensk momsgrupp men när den huvudsakliga etableringen i ett annat land ingår i en momsgrupp i det andra landet. Förhandsbeskedet var inte allmänt känt då det 

var helt sekretessbelagt. Rättsläget i dessa situationer är således fortsatt oklart.

Svenska Kommun Försäkrings AB

Nyheter – Skatt
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Hållbarhetsredovisning

− EU-kommissionen har lagt fram förslag på en reform för EU:s finansiella tillsynsmyndigheter, som bland annat innebär att de ska börja ta hänsyn till hållbarhetsaspekter vid 

tillsyn och övervakning på europeisk nivå. Regeringen har beslutat att lagen ska tillämpas från och med räkenskapsår 2017 med det kommer att redovisas under 2018. Det 

innebär att det blir obligatoriskt för stora bolag att hållbarhetsrapportera. Hållbarhetsrapporten ska ingå i förvaltningsberättelsen, men kan lämnas separat med en 

hänvisning till vart man kan hitta den. Revisorn kontrollerar att rapporten har lämnats enligt lagkrav, men det finns inget krav på granskning av informationen. Det är 

styrelsens ansvar att rapportering sker. 

− Hållbarhetslagen (EU-direktiv infört i ÅRL) gäller för företag som uppfyller minst två av följande villkor: 

• Medelantalet anställda i företaget uppgår till mer än 250.

• Balansomslutning uppgår till mer än 175 MSEK (20 miljoner Euro).

• Nettoomsättningen uppgår till mer än 350 MSEK (40 miljoner Euro).

− Bolagen ska upprätta en hållbarhetsrapport med icke-finansiella upplysningar:  

* Miljö

* Personal och sociala förhållanden

* Mänskliga rättigheter

* Antikorruption

− Börsnoterade bolag ska även beskriva mångfaldspolicy för styrelse samt dess tillämpning. 

Svenska Kommun Försäkrings AB

Nyheter inför årsbokslutet - Regelverk
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Protokoll öppet LAG gruppsammanträde 
  
Tid: 5 december 2017, kl. 17.30 -19.00  
Plats: Ersboda slöjdförening, Gräddvägen 15 Umeå 
 
 
§1 Mötets öppnande 

Ordförande Enar Jonsson öppnade mötet och hälsade samtliga deltagarna välkomna.  

 
§2 Parentation  

Parentation hölls för Maria Bahlenberg. 
 

§3  Godkännande av dagordning, avprickning, val av justerare, tidpunkt för justering, jäv 

Dagordningen godkändes efter följande tillägg:  

 §5 Rapporter:  

Skrivelse från medlem  
Revision 2018 
 

§10 SKUR 

Ändring av inriktning av delaktivitet löpnr 21 – Vernissage, trädgårdsfest och julfest 
Byaplan – Jämteböle  

Byaplan Öreströms byastugeförening  
 

§11 Service till alla i Umeåregionen 
 

§17 Remiss för hållbar landsbygdsutveckling i Umeå kommun 
 

§8 behandlas efter §5.  

 
Till justerare valdes Henric Jakobsson. Protokollet justeras den 14 december 2017, Lovisa 
Carneland anmälde jäv under §8.  

 

§4 Genomgång av föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll gicks igenom. 
 

LAG-gruppen noterade informationen och lade denna till handlingarna.  

 
§5 Rapporter  

LUS  
LUS kommer den 6 december att delta i ytterligare ett dialogmöte med Jordbruksverket. 
Mötet syftar till att hitta samverkansmöjligheter för att genomföra programmet så effektivt 
och verkningsfullt som möjligt.  
Den 7 december håller LUS ett styrelsemöte där fokus är att titta på LUS möjligheter att 
påverka kommande programperiod. LUS är inbjudna till landsbygdsgruppen i riksdagen för 
presentation av leader och metodens genomslagskraft. Det kommer även att bli en 
diskussion kring kommande programperiod.  
Representanter från SKL kommer även att närvara vid LUS styrelsemöte.  
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Näringsdepartementet har inbjudits att delta vid LUS-möte, men har avböjt detta i dagsläget 
då de bedömt att de inte har tillräcklig information om kommande programperiod för att 
tillföra något. Dock så kommer LUS att träffa departementet under våren för att diskutera 
möjligheter kring kommande programperiod.  
 

LAG-gruppen noterade informationen och beslöt att URnära ska vara medlemmar i LUS under 2018.  

 
Femgruppen 
I dagsläget finns det ingen planerad aktivitet i femgruppen. De fem områdena har kontakt 
men då det inte varit möjligt att få tillstånd en programändring så har arbetet mattats av. 
Flera nyckelpersoner har dessutom bytt arbetsplats.  
KalmarÖland är det leaderområden som är värd för kommande nätverksträff för leader som 
landsbygdsnätverket anordnar.  
 

LAG-gruppen noterade informationen och lade denna till handlingarna.  

 
Skrivelse från medlem  
Det har inkommit en skrivelse från en medlem avseende URnära och möjligheterna och 
vikten att arbeta med landsbygdsutveckling i ett underifrånperspektiv.  
 

LAG-gruppen noterade informationen och lade denna till handlingarna.  

 
Revision 2018 
Revisionen för URnäras verksamhetsår 2017 är satt till den 22 januari 2018.  
 

LAG-gruppen noterade informationen och lade denna till handlingarna.  

 
§6 Regionråd  

URnäras AU deltog vid Regionrådsmötet den 29 november. URnära gavs möjlighet att 
presentera föreningens aktiviteter under 2017 vilket kändes angeläget som återrapportering 
till ingående kommuner.  
 

LAG-gruppen noterade informationen och lade denna till handlingarna.  

 
§7 Offentlig medfinansiering  

URnära har fått beslut från Bjurholms kommun avseende medfinansiering inför 
verksamhetsår 2018. I beslutet framgår det att kommunen medfinansierar URnäras 
verksamhet under förutsättning att de andra ingående kommunerna medfinansierar URnäras 
verksamhet.  
 

LAG-gruppen noterade informationen och lade denna till handlingarna.  

 
§8 Personal  

Enar Jonsson har tillsammans med Stefan Larsson (förhandlingschef Umeå kommun) och 
Carl Mitt Holm (akademikerförbundet SSR) genomfört en varselförhandling den 3 november 
avseende verksamhetsledare Lovisa Carneland. Samtliga parter var överens om att skälet 
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till detta är att det föreligger arbetsbrist och därav läggs varslet. URnära tillämpar 
kollektivavtal AB01 och utifrån detta så bör en uppsägningstid om sex månader tillämpas. 
URnära är att ses som en offentlig aktör.  
Parterna kom överens om att en uppsägning av Lovisa Carneland kan genomföras och att 
uppsägning i så fall sker till 2018-05-31.  
 
AU beslöt att säga upp Lovisa Carneland 810922-xxxx med uppsägningsdatum 2018-05-31. 
Uppsägningen avser tjänsten som verksamhetsledare för URnära ideell förening – projektet 
”SKUR” samt som projektledare för projektet ”Service till alla i Umeåregionen” jnr 2016-4499”.  
 

LAG-gruppen noterade informationen angående uppsägningen och lade denna till handlingarna. 
LAG-gruppen noterar även att Lovisa Carneland har möjlighet att själv säga upp sin anställning innan 
uppsägningsdatumet. Lovisa har då tre månaders uppsägningstid. 
LAG-gruppen beslöt att URnära ska fortsätta vara medlemmar i KPA, PACTA samt FORA under 
2018.  

Lovisa Carneland hade anmält jäv och deltog inte i diskussion eller beslut.  
 

§9 Skrivelse inför kommande programperiod till kommunerna   
LAG-gruppen har den 4 oktober beslutat om att skicka ut en förfrågan till samtliga ingående 
kommuner avseende strategiskrivandet inför kommande programperiod. 
Verksamhetskontoret har upprättat ett förslag på skrivelse.   
 

LAG-gruppen beslöt att utsända upprättad förfrågan till samtliga kommuner och uppdrar till 
verksamhetskontoret att fullfölja beslutet.  

 
§10 SKUR 

URnära ska halvårsvis göra en uppföljning på indikatorerna. Det är fortfarande få 
delaktiviteter som slutredovisats varpå verksamhetskontoret föreslår att denna uppföljning 
sker på kommande LAG-gruppsmöte.  
 

LAG-gruppen beslöt att uppföljning av indikatorer avseende projektet SKUR ska ske på kommande 
LAG-gruppsmöte.  

 
Redovisade delaktiviteter:  
Det har totalt slutredovisats sex delaktiviteter av 23. Verksamhetskontoret föreslår att 
redovisning av samtliga delaktiviteter ska ske på kommande LAG-gruppsmöte.  
 

LAG-gruppen beslöt att redovisning av samtliga delaktiviteter samt byaplaner ska ske på 
kommande LAG-gruppsmöte.  
LAG-gruppen beslöt även att verksamhetskontoret ska skicka ut en påminnelse till de 
delaktiviteter/byaplaner som inte har redovisat och påminna om att sista datum för redovisning är 
31 december 2017.  
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Ändring av inriktning av delaktivitet löpnr 21 – Vernissage, trädgårdsfest och julfest 
Det har inkommit en ansökan om förändring i delaktiviteten då vernissage och trädgårdsfesten 
måste byta datum och delaktiviteten får inte ha kostnader efter den 31 december 2017. 
Föreningen vill istället köpa in element till en kostnad av 1 150 kr.  
 

LAG-gruppen beslöt att godkänna förändringen i delaktiviteten.  

 
Inkomna byaplaner  
Det har inkommit en färdigställd byaplan från Djäkneboda byaförening. Byaplanen följer den 
fastställda mallen och innehåller den information som LAG-gruppen krävt för att bli godkänd.  

 

LAG-gruppen beslöt att godkänna Djäkneboda byaförenings byaplan och uppdrar till 
verksamhetskontoret att verkställa utbetalning.  

 
Det har inkommit en färdigställd byaplan från Balfors byaförening. Byaplanen följer den 
fastställda mallen och innehåller den information som LAG-gruppen krävt för att bli godkänd.  

 

LAG-gruppen beslöt att godkänna Balfors byaförenings byaplan och uppdrar till verksamhetskontoret 
att verkställa utbetalning.  

 
Det har inkommit en färdigställd byaplan från Öreströms byastugeförening. Byaplanen följer 
den fastställda mallen och innehåller den information som LAG-gruppen krävt för att bli 
godkänd.  

 

LAG-gruppen beslöt att godkänna Öreströms byastugeförening byaplan och uppdrar till 
verksamhetskontoret att verkställa utbetalning.  

 
Det har inkommit en färdigställd byaplan från Jämteböle samfällighet. Byaplanen följer den 
fastställda mallen och innehåller den information som LAG-gruppen krävt för att bli godkänd.  

 

LAG-gruppen beslöt att godkänna Jämteböle samfällighet byaplan och uppdrar till 
verksamhetskontoret att verkställa utbetalning.  

 
 

§11 Service till alla i Umeåregionen  
Projektet följer upprättad projektplan och det är snart dags att åka på ett studiebesök för att 
lära sig hur andra har arbetat med lokal service.  
Verksamhetskontoret har föreslagit att denna resa ska ske under mitten av februari.  

 

LAG-gruppen beslöt att max 10 deltagare kan delta vid studiebesök. 
LAG-gruppen uppdrar åt verksamhetskontoret att boka in ett studiebesök samt skicka ut en förfrågan 
till LAG-gruppen för anmälan om deltagande.  

 
§12 Ekonomi  
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Verksamhetskontoret har upprätta en budget för 2017 samt första halvåret 2018. URnära 
har medel att genomföra projektet SKUR med slutdatum 170531 samt projekt ”service till 
alla i Umeåregionen” enligt projektplan.  
 

LAG-gruppen noterade informationen och lade denna till handlingarna.  

 
§13 URnäras framtid  

LAG-gruppen förde en diskussion kring URnäras nuvarande och kommande verksamhet.  
LAG-gruppen noterar att avveckling av URnäras nuvarande verksamhet ska påbörjas då 
medel för att fortsätta bedriva denna inte finns.  

LAG-gruppen beslöt att föreslå till valberedningen att nuvarande LAG-grupp kan ha kvar sitt uppdrag 
under verksamhetsåret 2018.  
LAG-gruppen beslöt även att föreslå till valberedningen att nominera Göran Sundqvist som 
sekreterare efter 170531 samt Bo Sundqvist till kassör efter 170531.  

 
§14 Verksamhetsplan  

Inför verksamhetsår 2018 föreslår verksamhetskontoret att nuvarande verksamhetsplan 
ligger kvar tills ordinarie föreningsstämma den 13 mars 2018.   
 

LAG-gruppen beslöt att nuvarande verksamhetsplan även ligger till grund för URnäras verksamhet 
fram till ordinarie föreningsstämma.   

 
§15 Informations – och frågestund 

Inga frågor anmälda 
 

§16 Möten 2018 
Förslag på kommande LAG-gruppsmöten för 2018 är:  
17 januari 
21 februari 
Samt föreningsstämma 13 mars.  
 

LAG-gruppen beslöt att fastställa LAG-gruppsmöten enligt förslaget.   

 
§17 Remiss för hållbar landsbygdsutveckling i Umeå kommun  

URnära har tillsammans med andra aktörer getts möjlighet att lämna synpunkter på Program 
för hållbar landsbygdsutveckling i Umeå kommun. Synpunkterna ska vara Umeå kommun 
tillhanda senast den 25 februari.  
 

LAG-gruppen beslöt att inte inkomma med synpunkter på Umeå kommuns remiss för hållbar 
landsbygdsutveckling.   

 
§18 Övriga frågor 

Inga frågor anmälda.  
 

§17 Avslutning 
Enar Jonsson avslutar mötet och önskar samtliga deltagare en God Jul och ett Gott Nytt År.  
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Enar Jonsson  Lovisa Carneland Henric Jakobsson 
Ordförande Sekreterare  Justerare  
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