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Datum 

2022-01-26 

 

  

 

  

 

Kommunstyrelsen 

kallas härmed till sammanträde via Zoom tisdagen den 8 februari 2022 

kl. 08:15. 

Hålltider för sammanträdet 
08.15 Upprop 

08.20 Verksamhetsbesök Hemab – Lena af Geijerstam Unger, VD Hemab, Ann-
Sofi Berglund, ordförande, Eva Goes, 1:e vice ordförande och Lennart 
Bolander, 2:e vice ordförande 

09.00 
 
10.00 

10.15 
10.30 
 

10.55 
11.00 
 

 
11.15 
 

11.30 
 
13.30 

Information om folkhälsoläget – Nina Nordin, folkhälsostrateg vid Region 
Västernorrland och Jennifer Ålund, folkhälsosamordnare 
Paus 

Information om hur det har gått med presentkorten – Göran Kejerhag 
Information om nytt särskilt boende – Eric Liljeström, enhetschef 
lokalförsörjning 

Paus 
Remiss - Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033 
 – Daniel Johansson, övergripande ansvar för kommunens strategiska 

arbete med miljö, hållbarhet och infrastruktur 
Verksamhetsberättelse kommunstyrelsen 2021 – Lars Liljedahl, 
kommundirektör 

Ärendegenomgång 
Lunch och gruppmöten 
Beslutsmöte 

 

 
 Föredragningslista 
  

  

1.  Informationsärenden 

2.  Val av justerare 

3.  Fastställande av föredragningslista 2022 

4.  Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2022 

5.  Verksamhetsberättelse kommunstyrelsen 2021 

6.  Ansökan om investering - Ramviks folketshusförening 

7.  Remiss - Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 

8.  Uppräkning av kulturförenings bidragsnivåer 

9.  Personalpolitisk policy 

10.   Granskning av utbetalningsrutiner 

11.   Behov av nytt särskilt boende 

12.   Försäljning gällande del av fastigheterna Härnösand Saltvik 2:35 och Bondsjö 

17:1 
13.   Reglemente ekonomiska ersättningar för förtroendevalda 2023-2026 
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14.   Kommunstyrelsens uppdragsbeslut 2022 

15.   Anmälan av delegationsbeslut 2022 

16.   Anmälan av ärenden för kännedom till kommunstyrelsen 2022 

 

Andreas Sjölander 

ordförande 

2



 

 

Postadress 

Härnösand kommun 

Kommunstyrelseförvaltningen 
87180 Härnösand 

Besöksadress 

Nybrogatan 8 
Hemsida 

www.harnosand.se 
Telefon 

0611-348000 
Organisationsnr 

212000-2403 

E-post 

kommun@harnosand.se 
Fax 

0611-348030 
Bankgiro 

5576-5218 
 

 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Ina Lindström, 0611 34 80 17 

Ina.lindstrom@harnosand.se 
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Datum 

2022-02-01 

 

Dnr  

KS/2021-000447 

  

 

 Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2022 

Förslag till beslut  

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta 

att lägga verksamhetsuppföljningen av samhällsnämnden till handlingarna.  

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsens uppgift är att utöva ett helhetsansvar för kommunens 
verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning och tillse att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 

kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. Styrelsen ska också se till att internkontrollen är tillräcklig 

samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. 

Kommunstyrelsen och nämnderna ska se till att kommunfullmäktiges beslut 
verkställs. 

Styrelsen samordnar, genom att leda och styra, den kommunala 
verksamheten. Styrelsen leder och fastställer övergripande förutsättningar 

för planering och uppföljning av hela den kommunala verksamheten 
inklusive de kommunala bolagen. Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över 
övriga nämnders verksamhet samt kommunal verksamhet som bedrivs i 

kommunala bolag, stiftelser och kommunalförbund och besluta i frågor om 
samordning mellan nämnder och gränsdragning mellan nämndernas 

kompetens när något är oklart eller tvistigt. 

Kommunstyrelsen utövar sin uppsiktsplikt genom fördjupad 
verksamhetsuppföljning, verksamhetsredovisningar i kommunstyrelsen, 

genom kvartalsmöten med bolagen, delårsbokslut samt årsberättelse. 

Den bilagda rapporten är resultatet av en fördjupad verksamhetsuppföljning 

genom dialog mellan kommunstyrelseförvaltningens tjänstepersoner och 
samhällsnämndens ordförande och förvaltningschef. 

Socialt perspektiv 

Bedöms inte påverka perspektivet  

Ekologiskt perspektiv 

Bedöms inte påverka perspektivet. 
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Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

I ett juridiskt perspektiv är det av stor vikt att kommunstyrelsen har uppsikt 

över bolagens verksamhet och föreslår eller rekommenderar förändringar 
där behov av förändringarna identifieras och som bidrar till kommunens 
utveckling. Genom att dokumentera uppföljningen blir det möjligt för 

verksamheterna, de politiska instanserna samt invånarna att få insyn i hela 
processen och följa de beslut som sedan följer av uppsiktens resultat.   

Beslutsunderlag 

  

Anna Bostedt 
Kanslichef 

Ina Lindström 
Utredare 

 

Bilagor 

Bilaga 1 - Verksamhetsrapport Samhällsnämnden 2022-02-01 
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1 Syftet med verksamhetsuppföljningen 

Kommunens reglemente anger att: 
Nämndens huvuduppgift är att besluta i frågor som rör förvaltningen och i 

frågor som de enligt lag eller annan författning ska ansvara för samt besluta i 
de frågor som kommunfullmäktige delegerat till dem.  

Kommunstyrelsens uppgift är att utöva ett helhetsansvar för kommunens 

verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning och tillse att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för 

verksamheten. Styrelsen ska också se till att internkontrollen är tillräcklig 
samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. 

Styrelse/nämnd ska se till att kommunfullmäktiges beslut verkställs. 
Styrelsen samordnar, genom att leda och styra, den kommunala 
verksamheten. Styrelsen leder och fastställer övergripande förutsättningar för 

planering och uppföljning av hela den kommunala verksamheten inklusive 
de kommunala bolagen. Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över övriga 

nämnders verksamhet samt kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala 
bolag, stiftelser och kommunalförbund och besluta i frågor om samordning 
mellan nämnder och gränsdragning mellan nämndernas kompetens när något 

är oklart eller tvistigt. 

Kommunstyrelsen utövar sin uppsiktsplikt genom fördjupad 

verksamhetsuppföljning, verksamhetsredovisningar i kommunstyrelsen, 
genom ekonomiska månadsuppföljningar, fyramånaders – och delårsrapport 
samt verksamhetsberättelse. 

Denna rapport är resultatet av en fördjupad verksamhetsuppföljning genom 
dialog mellan kommunstyrelseförvaltningens tjänstepersoner och 

samhällsnämndens ordförande och förvaltningschef. 
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2 Samhällsnämndens uppdrag 

  
”Nämndens huvuduppgift är att besluta i frågor som rör förvaltningen och i 

frågor som de enligt lag eller annan författning ska ansvara för samt besluta 
i de frågor som kommunfullmäktige delegerat till dem.” 
 

Samhällsnämnden har ansvarsområden som sträcker sig från 
myndighetsutövning i miljö, plan- och byggfrågor, till utveckling av gator, 

kajer och vägar och drift och samverkan inom fritid och ungdomsfrågor. 
Samhällsnämnden ansvarar för löpande frågor inom miljöarbete, fysisk 
planering, bostadsanpassning, skog- och naturvård, miljö och hälsoskydd, 

karthantering samt livsmedelskontroller. Nämnden ansvarar även för skötsel 
och utveckling av kommunens gator och parker sommar och vintertid, samt 

för föreningsstöd. Även kollektivtrafik, inklusive skolskjutsar och färdtjänst 
ligger inom nämndens ansvar.  

Samhällsnämndens uppdrag spänner över många områden och målgrupper 

för nämndens verksamhet kan sägas vara alla invånare, utifrån uppdragens 
bredd som omfattar åldersgrupper barn/unga till äldre samt invånare och 

näringsliv. Eftersom nämnden även ansvarar för många av kommunens 
besöksmål är även tillfälliga besökare i kommunen del av målgruppen. 
Nämndens prioriterade målgrupper är barn, unga och företag. 

Samhällsnämndens reglemente och ansvar är tydligt och beskriver till största 
delen lagstadgade uppgifter, vilket också är huvuddelen av nämndens 

uppdrag. Fritidsområdet och kollektivtrafikområdet är inte lagstadgade 
uppgifter. Tillgänglighetsområdet är en del av nämndens ansvar i form av 
väghållning, teknisk försörjning av gator och torg,  skötsel av park och 

grönområden, uppgifter inom plan och byggväsendet, planärenden samt 
ansvar för bostadsanpassningar. Enligt det gemensamma reglementet i 

kommunen ligger ansvaret för tillgänglighet hos kommunstyrelsen. 

Inom samhällsnämndens ansvarsområden finns ett antal olika nöjd-kund 
mätningar som återkopplar hur invånare upplever verksamheternas leverans 

av tjänster. Medborgarundersökningen, lokala uppföljningen av 
ungdomspolitiken (LUPP), kollektivtrafikbarometern samt insikt (mäter 

nöjdheten med kommunernas myndighetsutövning) är några av de mätningar 
som nämnden själva lyfter att de använder för att följa upp sin verksamhet.    
 

I den senaste lokala uppföljningen av ungdomspolitiken (LUPP) ses en 
ökning av målgruppernas upplevda trygghet, och nämnden lyfter särskilt att 

det syns en svag men tydlig trend att upplevelsen av trygghet bland tjejer 
ökar. Här har man gjort ett flertal riktade insatser, som till exempel ökad 
belysning och deltagit i trygghetsvandringar.  

Medborgarundersökningen visar på betygshöjningar inom bland annat 
kommunikation, trygghet, gång –och cykelvägar, gator och vägar, 

motionsanläggningar samt miljöarbete. Mätningar av kommunernas 
myndighetsutövning som visar servicen för gruppen företagare, 
privatpersoner, ideella föreningar och offentliga organisationer 

ärendeprocesser såsom bygglov visar goda resultat. Områden som mäts är 
bland annat bygglov, markupplåtelse, miljö-och hälsoskydd, 

livsmedelskontroll och serveringstillstånd.  
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Samhällsnämnden gör inga egna mätningar av tillfälliga besökares nöjdhet 
med verksamheterna.  

Nämnden har fått en ny och stor målgrupp i och med att kostenheten numera 
ligger under samhällsförvaltningen. Det kommer att krävas ett stort arbete 
för att få grepp om verksamheten och skapa rutiner för uppföljning och 

dialog mellan förvaltningen och målgruppen. De synpunkter som finns till 
exempel på skolmaten kommer oftast in till skolnämnden, och det är viktigt 

att det finns rutiner för hur synpunkter kan föras vidare till rätt instans. 

 

 

 

9



Härnösands kommun 
Datum 

2022-02-01 
  

  
Sida 

6(13) 
 

 

3 Samverkan och samordning 

” Nämnd ska inom ramen för sitt uppdrag samverka internt i kommunen och 

med externa aktörer för att utveckla kommunens verksamheter(…) 
Kommunstyrelsen ska besluta i frågor om samordning mellan nämnder och 
gränsdragning mellan nämndernas kompetens när något är oklart eller 

tvistigt” 
 

Samhällsnämnden samverkar med Hemab inom miljöområdet och med 
arbetslivsnämnden genom uppdrag till arbetsmarknadsarenorna för 
exempelvis skötsel av grönområden. Inom kollektivtrafikens område 

samverkar nämnden med region Västernorrland och länets sju kommuner 
inom ramen för kommunalförbund. Samhällsnämnden delar ansvaret för 

mark – och exploateringsverksamhet med kommunstyrelsen där den förra 
har det verkställande ansvaret och de senare det strategiska ansvaret för 
utvecklingen av densamma. Samverkan har utvecklats under åren och 

fortsätter att utvecklas framåt. Ansvarsfördelningen i samverkansområden 
med alla nämnder och bolag upplevs som tydlig och god. 

Rådet för planering och exploatering har etablerats och där är 

samhällsnämnden delaktig i det strategiska övergripande arbetet. 

Det finns inga ytterligare kommunövergripande processer eller samarbeten 

som nämnden idag ser att man skulle vilja eller behöva vara delaktiga i. 
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4 Arbetsprocesserna 

Enligt kommunallagen 6 kap. §6 ska nämnden inom sitt område se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 

kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för 
verksamheten.  
Nämnden ska också se till att internkontrollen är tillräcklig samt att 

verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt.  
 

Samhällsnämnden är delaktiga och aktiva i flera kommunövergripande 
processer såsom exempelvis budgetprocessen, översiktsplanens process, 
Framtidens Härnösand 2030.  

Tidigare hade nämnden en väl inarbetad struktur för hur budgetprocessen 
struktureras upp inom politiken och mellan politiken och 

tjänstemannaorganisationen. Denna struktur beskrevs väl i förra årets rapport 
efter verksamhetsdialogen. Under 2021 förändrades dock budgetprocessen i 
kommunen som helhet vilket ordförande beskriver som positivt i många 

bemärkelser men det gjorde budgetarbetet i nämnden svårare. Det var svårt 
att veta när i processen olika delar skulle ske och när nämnden kom in i 

budgetarbetet under hösten, enligt den tidigare strukturen, var mycket av 
ramarna och prioriteringarna redan fastställda. Detta är något som tagits med 
i planeringen inför kommande budgetprocess. 

Det lyfts fram en svårighet i att de undersökningar som ligger till grund för 
framtagandet av nämndens resultatuppdrag ofta kommer med sitt resultat 

långt efter att verksamhetsåret är över. Det gör det svårt att följa 
utvecklingen löpande under året.      

Samhällsnämndens resultatuppdrag 2022: 

 Kommuninvånarnas nöjdhet med gång och cykelvägar ska öka 

 Möjligheten att använda kollektivtrafiken för resor ska öka 

 Utsläppen av växthusgaser (CO2) från kommunens transporter ska 
minska  

 Kommuninvånare ska i kontakt med kommunen vara nöjda med 
kommunens myndighetsutövning 

 
När det gäller resultatuppdragen lyfts det fram att det ibland upplevs som 

trubbigt att endast ha en indikator per resultatuppdrag. Här önskas en 
diskussion om det är möjligt att öka antalet indikatorer för att få en bredare 
bild av hur väl resultatuppdragen uppfylls.  

En utmaning som lyfts fram är den långsiktighet som krävs i mycket av 
arbetet. Det kan till exempel handla om arbetet med tillväxtstrategins mål om 

att kommunen ska växa till 30 000 invånare där förvaltningen redan nu 
måste växla upp för att vara redo. Ett annat exempel är i de invånardialoger 
förvaltningen genomför. De behöver ske i ett tidigt stadie i 

planeringsprocessen för att invånarnas synpunkter ska kunna tillvaratas på 
ett relevant sätt. Efter genomförd dialog är det ofta flera års arbete innan 

projektet kan slutföras, vilket kan leda till otålighet hos de som deltagit i 
dialogen. 

 

 

11



Härnösands kommun 
Datum 

2022-02-01 
  

  
Sida 

8(13) 
 

 

5 Pandemins påverkan 

Pandemin har påverkat förvaltningens arbete på många sätt. 

Dels har många av de fritidsanläggningar kommunen driver tvingats stänga. 

Det ger ett omedelbart inkomstbortfall, men kostnaderna är ungefär de 
samma.  

Förvaltningen har också fått ställa om delar av sin tillsynsverksamhet, där 

mer fokus har fått läggas på tillsyn av efterlevnad av restriktioner till 
exempel att det är rätt avstånd mellan bord på restauranger. 

Den tillsyn som har kunnat göras digitalt har så gjorts. 

Dock har andra delar av tillsynsarbetet inte kunnat genomföras som planerat 
och det finns nu krav från ansvariga myndigheter att den eftersatta tillsynen 

nu måste arbetas ikapp. Det finns riktade medel för detta och förvaltningen 
har haft extraresurser anställda under 2021 och kommer ha det även under 

delar av 2022. 

Sammanfattningsvis är upplevelsen att förvaltningen hanterat pandemin bra. 
Exempelvis får de goda betyg från de krögare man samverkat med. 
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6 (Verksamhets)utveckling 

”Kommunstyrelsens uppgift är att utöva ett helhetsansvar för kommunens 
verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning(…) Styrelsen leder och 

fastställer övergripande förutsättningar för planering och uppföljning” 

 

Samhällsnämndens verksamheter arbetar löpande med 

verksamhetsutveckling. Man har ingen fastställd struktur för hur eller när 
utvecklingsområden lyfts upp. Förslag till utvecklingsfrågor lyfts upp av 

medarbetare, nämnd och ledningsgrupp, men kan också komma via 
synpunkter från invånare. Vid större utvecklingsområden arbetar man utifrån 
projektmallen med direktiv och utpekade ansvar med mera.  

 

6.1 Kompetensförsörjning 

Medarbetarna är i flera fall specialister inom sina kunskapsområden och 
verksamheten är i några funktioner sårbar om personer med kompetens och 

erfarenhet avslutar sina anställningar.  Inom plan – och byggområdet har det 
en tid varit personalavgångar. Det är ett område det är svårt att rekrytera 

inom där det är hög konkurrerens om samma kompetens. Verksamheterna 
har valt att rekrytera unga nyexaminerade för att tillgodose det egna behovet. 
Det har varit positiva erfarenheter som har tillförts verksamheten inom plan 

– och bygg, men samtidigt en utmaning då varje ny rekrytering tar tid att 
introducera i kommunens system med mera. Det finns nu också exempel på 

medarbetare som söker sig tillbaka till den kommunala verksamheten efter 
att ha arbetat hos andra arbetsgivare i några år. 
 

Samhällsnämnden arbetar med en kompetensförsörjningsplan tillsammans 
med HR. I förra årets rapport rekommenderas att förvaltningen skulle arbeta 

fram en sådan, och det arbetet är nu alltså påbörjat.  
 
Det finns också en diskussion runt möjligheterna att dela kompetens med 

andra kommuner. Arbetet med alkoholtillstånd skulle kunna vara ett sådant 
område. 
 

6.2 Säker verksamhet 

Mellan samhällsnämnden och förvaltningen finns en transparens och en 
öppenhet som skapar trygghet för nämnd och förvaltning, samtidigt som att 

förtroendet dem emellan beskrivs som stor. Genom nämndens 
verksamhetsbesök, de rapporter man begär in och information kring 

arbetsmiljö, incidenter, delegationsbeslut med mera har nämnden insyn i 
verksamheterna. 

Medarbetarundersökningen 2021 visar också att medarbetarnas bedömning 

är att den fysiska arbetsmiljön är trygg och säker. 

6.3 Uppföljning upphandlad verksamhet 

 

Upphandlade tjänster följs upp i exempelvis parkentreprenaden genom 

fastställda rutiner i form av: Byggmöten, avstämningsmöten (övergripande 
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uppföljning) och ombudsmöten (minst 2 gånger/år) Kontroller genomförs en 
gång per vecka. Byggmötesprotokollen delges nämnden. 

I större projekt som exempelvis gatuentreprenaden, har nämndens 
verksamheter ett stöd i uppföljningen av upphandlingsavdelningen. Genom 

synpunkter från allmänheten framkommer ibland punkter att granska för 
nämndens verksamheter i upphandlad verksamhet, vilket ses som positivt. 
Över 80 procent av alla inkomna synpunkter som kommer in till kommunen 

via det system som finns för ändamålet berör nämndens områden. 

 

14



Härnösands kommun 
Datum 

2022-02-01 
  

  
Sida 

11(13) 
 

 

7 Bedömning 

 

7.1 Processer och områden som kan vara lärande exempel för andra 
verksamheter 

Samhällsnämndens verksamheter och ledning har under flera år arbetat 
strategiskt med medarbetarskap och ledarskap. Medarbetarenkäten som 

genomfördes 2021 visar goda resultat.  

Exempel ses nedan: 
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Genom ett strukturerat arbete med medarbetarskap och ledarskap har 

verksamheterna lyckats nå en arbetsmiljö och ett ledarskap som uttrycker 
förtroende och tillit och detta har bidragit till att medarbetares delaktighet 

har ökat. En nyckel är att ledarna föregår som goda exempel och att man styr 
via ramar och inte detaljer. 

 

7.2 Rekommendationer 

Kommunen är beroende av ett vitalt föreningsliv i många aspekter. 

Samhällsnämnden ansvarar för att utveckla friluftslivet i kommunen, och ska 
stödja, stimulera och samverka med föreningar, enskilda och organisationer 
inom nämndens verksamhetsområde. En förening är på många sätt en väg in 

i det demokratiska samhället och är därför extra viktig för exempelvis unga 
eller nyanlända och kan bidra till förbättrad folkhälsa. 

Samhällsförvaltningen har tagit över ansvaret för kostverksamheten, vilket 
medför ett stort arbete med att få insyn i och kunskap om, verksamheten. 
Under 2022 kommer det krävas ett strukturerat arbete med att arbeta upp 

rutiner för samverkan med de andra förvaltningarna inom detta område. 
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7.3 Förslag på åtgärder 

Samhällsnämnden önskar en diskussion om indikatorer för 
resultatuppdragen, med utgångspunkten att de i vissa fall önskar att kunna ha 

fler än en indikator per uppdrag. Syftet är att det skulle ge möjlighet till en 
bredare analys av hur väl resultatuppdraget uppfylls. 
Kommunledningskontoret menar att denna diskussion borde kunna lyftas in i 

det kommande budgetarbetet. 

Vid invånardialoger är det väldigt viktigt med återkoppling till de som deltar 

i dialogerna. Här rekommenderar kommunledningskontoret att en rutin tas 
fram för hur en sådan återkoppling ska kunna ske på ett systematiskt sätt, 
inte bara direkt efter avslutad dialog utan även löpande under projekttiden. 

I rapporten från 2021 lyftes en rekommendation att samhällsnämnden skulle 
få ta över ansvaret för tillgänglighetsfrågorna, detta har inte skett och i denna 

dialog lyfts istället att frågan borde ligga kvar på kommunstyrelsen då den är 
av stor strategisk vikt och innefattar fler områden än bara 
samhällsnämndens. Däremot önskas en tydligare dialog och koppling mellan 

samhällsnämnden och kommunstyrelsen inom detta område. Som exempel 
lyfts att kommunstyrelsen skulle kunna ge mer riktade uppdrag inom 

tillgänglighetsfrågorna och samhällsnämnden genomför dem. 
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 Kommunstyrelsen 

Verksamhetsberättelse kommunstyrelsen 2021 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

att godkänna Verksamhetsberättelse Kommunstyrelse 2021.  

 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse redovisar det ekonomiska utfallet, 

samt vad som i stora drag har hänt under året och framtida utmaningar 
utifrån omvärldshändelser och invånarnas behov av verksamheternas 
tjänster. I verksamhetsberättelsen redovisas även internkontrollerna för året 

samt måluppfyllelsen för de resultatuppdrag som nämnden tilldelats av 
fullmäktige. 

Kommunstyrelsen visar ett positivt resultat på 14,8 mnkr för 
verksamhetsåret 2021. Intäkterna har varit något högre än budgeterat och 
kostnaderna har varit mindre än budgeterat vilket bidrar till det positiva 

resultatet för året. 

Kommungemensam verksamhet visat ett underskott om 3,2 mnkr för 

verksamhetsåret 2021. Underskottet beror främst på ökade 
pensionskostnader som överskrider budget främst till följd av beslutade 
regelförändringar inom RIPS, riktlinjer för beräkning av pensionsskuld som 

inneburit en resultatpåverkan om 7,8 mnkr. Regelförändringarna beror 
främst på förlängda livslängdsantaganden vilket gör att pensionsskuldens 

storlek ökar då det innebär att framtida pensionsutbetalningar kommer ske 
under en längre tid än tidigare förväntat.  

Kommunfullmäktige har för året 2021 tilldelat kommunstyrelsen ett särskilt 

ansvar för tolv resultatuppdrag. Under året har en omorganisation 
genomförts gällande kostenhetens verksamhet. Detta medför att det 

resultatuppdrag som är kopplat till kostenhetens verksamhet redovisas i 
samhällsnämndens verksamhetsberättelse. Av de elva resultatuppdrag som 
återstår bedöms nio vara helt eller delvis uppfyllda. I två fall kan ingen 

bedömning göras av måluppfyllelsen med anledning av förändringar kopplat 
till den statistik som ligger till grund för bedömningen av måluppfyllnaden. 

De resultatuppdrag där ingen bedömning kan göras är Kommuninvånarnas 
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upplevelse av gott bemötande och tillgänglighet vid kontakt med kommunen 
ska öka, samt Andelen enheter med en sjukfrånvaro högre än 

riksgenomsnittet för kommuners sjukfrånvaro ska minska. 
 

Under året har kommunstyrelsen haft sex stycken internkontroller med 

tillhörande kontrollmoment. Samtliga kontrollmoment och 
förbättringsåtgärder är genomförda.   

 

Socialt perspektiv 

Ingen påverkan bedöms 

 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan bedöms 

 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Genom att upprätta bokslut i en verksamhetsberättelse som beskriver 
resultat vid årets slut samt en ekonomisk analys, bidrar kommunstyrelsen till 

att kommunens resurser används effektivt, ändamålsenligt och långsiktigt.   

 

Lars Liljedahl 
Kommundirektör  
 

Bilagor 

Verksamhetsberättelse Kommunstyrelsen 2021 
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1 Nämndens uppdrag och verksamhet 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med helhetsansvar för 
kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Dess övergripande uppgift är att leda, 
samordna och styra uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsen är 
anställnings-, löne- och pensionsmyndighet och ansvarar för frågor som rör förhållandet mellan 
kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. 

Kommunstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer samt den 
budget som fullmäktige bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt 
bestämmelser i nämndens reglemente. 

1.1 Utgångspunkter 
Verksamhetsplanen är en beskrivning av de aktiviteter som nämnden planerar att genomföra det 
kommande året. Verksamhetsplanen konkretiserar hur kommunens mål ska uppnås. Budgeten fastslår 
de ekonomiska ramarna för det kommande året och ligger även till grund för verksamhetsplanen då 
det ska finnas täckning inom budget för aktiviteterna nämnden planerar att genomföra. 

Verksamhetsplanen ska följas upp i nämndens fyramånadersrapport (ekonomisk uppföljning samt 
prognos), i nämndens delårsrapport samt i nämndens verksamhetsberättelse 
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2 Händelser av väsentlig betydelse 
Samhällsekonomiska konsekvenser av pandemin har gjort sig gällande avseende kommuners 
skatteunderlag, arbetsmarknad, sysselsättning och näringsliv samt för företagarnas möjligheter att 
driva verksamhet. Verksamhetsåret 2021 har till stor del upptagits av frågor och utmaningar relaterade 
till covid-19. 

Kommunens alla verksamheter, medarbetare och chefer påverkats av den rådande situationen. Vikten 
av säkra arbetsförhållanden har ställt höga krav på medarbetare och chefer att ta in information och 
anpassa arbetet efter en ny verklighet. Den påverkan som skett på demokratiska processer och 
förändrade möjligheter till inflytande har renderat i nya arbetssätt och digitala lösningar. 

Pandemin har präglat kommunens interna och externa kommunikationsarbete. Kraven på att utforma, 
förmedla och hantera information har varit höga. Genom kommunikationsavdelningen har samtliga 
förvaltningar givits stöd, bland annat i fråga om kommunikations- och informationsutformning 
gentemot elever, vårdnadshavare, brukare, anhöriga och medborgare i allmänhet. Nyttan med ett väl 
fungerande kommunikationsarbete har synliggjorts och konkretiserats långt ut i organisationen. 
Responsen från medarbetare och medborgare har varit mycket god. 

Påverkan på lokalt näringsliv, handel och kultur 

Restriktionerna har fortsatt att slå hårt mot branscher som hotell, restaurang, kultur och handel. Under 
våren kunde en viss återhämtning märkas och efterfrågan på personal ökade, mycket tack vare 
kryssningstrafiken och besöksströmmarna till Höga Kusten. Flertalet av de som förlorade sina jobb 
under krisen 2020 har under 2021 fått nya jobb och besöksnäringen har haft problem med rekrytering. 
Ett flertal projekt har startats i regionen och kommunen för att säkerställa personal inför kommande 
säsong. 

Det råder ökad optimism bland företagen i Härnösand. Antalet nyanmälda platser hos 
arbetsförmedlingen har under första halvåret varit högre än motsvarande period 2020. Utmaningen 
har bestått i att det råder kompetensbrist i de flesta branscher. Sedan starten i mars 2020 har 
Härnösands kommuns Företagsakut gett kostnadsfri rådgivning till över 180 företag i kommunen som 
drabbats ekonomiskt av covid-19. Företagsakuten har erbjudit både ekonomisk rådgivning och 
coachande samtal. Den sista juni upphörde den ekonomiska rådgivningen men den coachande 
verksamheten har fortsatt. 

Siffror från SCB visar att handeln i riket har återhämtat sig under året. Pandemin har utmanat 
butikshandeln genom utökad e-handel. Många köpcentrum och stadskärnor har tappat butiker. 
Härnösand har dock klarat sig relativt väl och butikshandeln går bra. Det ökade intresset för 
besöksnäringen i Höga Kusten, lojala medborgare samt kryssningstrafiken har både stärkt och förlängt 
säsongen för handeln. Kommunens och företagens inköp av presentkort till sina anställda har bidragit 
till ökad köpkraft. Under 2021 såldes presentkort för 6,1 mnkr vilket är en kraftig ökning jämfört med 
tiden före pandemin. År 2019 uppgick beloppet till 1,7 mnkr. 

Besöksnäringen visar en tydlig uppgång. Jämfört med 2019 har antalet gästnätter ökat i sju av Sveriges 
län och som mest i Västernorrland (17,1%). År 2021 hade Västernorrland ca 350 000 gästnätter. 
Siffrorna väntas stiga när statistiken för camping redovisas i början av 2022. För riket som helhet ökade 
antalet gästnätter med 43% i maj 2021 jämfört med samma period 2020. Uppgifter från Höga Kusten 
Destinationsutveckling visar på ett rekordår. 
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Kultursektorn har påverkats hårt av pandemin på ett nationellt plan. Teatern och konsthallen i 
Härnösand har under större delen av året varit stängda för allmänheten och har anpassat aktiviteter i 
enlighet med restriktioner. Biblioteken har dock kunnat hålla öppet genom flexibla anpassningar till 
rådande rekommendationer. 

Samhällsplanering 

Det finns ett växande intresse för investeringar i nybyggnation av bostäder i kommunen. Kommunen 
har arbetat intensivt med att möta investeringsintresset och planberedskapen av nya bostäder är god. 

Kommunen har startat detaljsplansarbete för nya bostäder på Kronholmen för att skapa attraktiva 
boendemiljöer i centrala Härnösand. Ett beslut har fattats om markanvisning på Talgoxvägen. Under 
sensommaren startades tecknandet av nya lägenheter i Brf Utsikten och tomter har förberetts för 
försäljning vid Sälstens udde. Kommunen har lämnat in en ansökan för bidrag till sanering för att 
omvandla delar av Kattastrands industriområde som en fortsättning på Bryggaren Strand till ett nytt 
bostadsområde. Beslutsprocessen hos Naturvårdsverket drar dock ut på tiden. 

Organisationsförändringar och styrning 

En översyn av kommunledningskontorets verksamhet har lett till förändringar i organisationen. I syfte 
att förbättra förutsättningarna för god service och kvalitet har kontorsservice övertagits av 
Arbetslivsnämnden och servicecenter har organiserats under kommunikationsavdelningen. 
Servicecenter inryms i Sambibliotekets lokaler och hanterar frågor från medborgare såväl genom 
personliga möten som via den digitala tjänsten Kundo. Kostenheten ingår från och med årsskiftet i 
Samhällsnämndens regi, för en ökad kvalitet och utveckling i livsmedels- och hållbarhetsfrågor. 

Vid årsskiftet bildades Kommunstyrelsens nya lokalförsörjningsenhet. En enhetschef tillsattes och 
intendenttjänster från socialförvaltningen, skolförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen 
flyttades till den nya enheten. Därefter har ytterligare en lokalintendent rekryterats. Enheten har 
lokaliserats till Sambiblioteket. 

Ett virtuellt hållbarhetskontor är under tillskapande, där befintlig personal som idag arbetar med 
ekologisk och social hållbarhet samlas. Detta för att driva på och stötta samtliga förvaltningar i arbetet 
med Agenda 2030. Inom folkhälsoarbetet har en satsning påbörjats i syfte att öka kunskaperna inom 
suicid och suicidprevention. Arbetet med Nollvisionen mot våld i nära relationer har påverkats av den 
pågående pandemin. Planerade aktiviteter och insatser har flyttats fram i tid. 

Arbetet kring gemensam förvaltningsorganisation mellan Härnösand och Kramfors 
överförmyndarverksamhet har pågått under året. Samverkansavtal, budgetförslag och 
inrangeringsavtal har förhandlats och tecknats mellan kommunerna. Avtalet anger Härnösand som 
värdkommun och Kramfors som samverkanskommun. Förslaget godkändes av Härnösands 
kommunfullmäktige vid decembersammanträdet. (Den gemensamma förvaltningsorganisationen är i 
drift sedan den 1 januari 2022.) 

Kommunens styrmodell har fortsatt att utvecklas inom ramen för projekt Styrleden. Syftet med 
projektet är att åstadkomma en transparent, ändamålsenlig och effektiv styrning som präglas av tillit, 
samarbete, helhetssyn och vikänsla. Arbetet att ta fram en kommunövergripande policy för ledning 
och styrning med tillhörande riktlinjer har påbörjats. 

Uppföljning genom verksamhetsdialoger har genomförts med alla kommunens nämnder inom ramen 
för kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Dialogerna har utmynnat i rapporter med förslag till 
rekommendationer och uppdrag genom beslut i kommunstyrelsen. 
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Digitalisering och teknisk infrastruktur 

Ett intensivt arbete har pågått för att vidareutveckla möjligheterna till fjärrarbete och till digitala 
möten, såväl interna som möten med medborgare. Den utveckling som tvingats fram av pandemin har 
bidragit till att den digitala kompetensen bland medarbetarna har ökat markant. De arbetsmetoder 
och angreppssätt som initierades under 2020 genomförs nu med större kunskap och trygghet. Valet 
av lämpliga digitala plattformar för framtida arbete och samarbeten försvåras samtidigt av 
prejudicerande domslut på EU-nivå (Screms II) som utgår från informationssäkerhet. 

Det blir allt vanligare att begreppen digitalisering och verksamhetsutveckling används synonymt då de 
numera förutsätter varandra. Utbildning har genomförts för kommunens samtliga chefer för att stärka 
kunskaperna kring detta. En förvaltningsöverskridande digitaliseringsgrupp har skapats för att ge 
ytterligare kraft åt kommunens arbete framåt. Gruppen har exempelvis påbörjat ett arbete för att 
vidareutveckla användningen av välfärdsteknik. Ett äldreboende har utrustats med wifi och 4G-teknik 
som exempelvis medger streaming av böcker, musik och annat digitalt material. 

Under hösten startade kommunens IT-support upp i ny form: IT-Arenan. Genom ett samarbete mellan 
IT-avdelningen och Arbetslivsförvaltningen tillvaratas kompetenser hos människor som står lite längre 
från arbetsmarknaden. Dessa utgör en supportorganisation som väl uppfyller verksamheternas 
efterfrågan och behov av användarnära IT-stöd. 

Under året har en stor och viktig förändring skett i kommunens grundläggande, tekniska infrastruktur 
i form av införandet av ett nytt löne- och personalsystem. Syftet är att behålla en effektiv 
lönehantering och självservice samt att kunna vidareutveckla digitalisering, automatisering och minska 
den manuella hanteringen. 

Arbetet med att utarbeta en systemförvaltningsorganisation med förvaltningsledare på varje 
förvaltning (inbegripet informationssäkerhet) har återupptagits efter att ha legat på vänt under 2020 
till följd av pandemin. Förvaltningsorganisationen ska säkerställa att rätt system används för rätt 
ändamål och för att stödja arbetet såväl ut mot medborgare som internt. Nyttan består i 
kostnadseffektivitet, stärkt informationssäkerhet och digital kompetens liksom ökad kontroll och 
kvalitet. 

Arbetsgivarrollen 

Under året har kommunen fortsatt arbetat med att rekrytera ett stort antal medarbetare i syfte att 
stärka organisationens förmåga att fortsätta leverera välfärd under en pandemi som gör tillvaron 
oförutsägbar. 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet har blivit alltmer proaktivt. Kompetenshöjande insatser för chefer 
samt upphandling av systemstöd för rehabiliteringsinsatser skapar förutsättningar för riskminimering, 
fokus på friskfaktorer och tidiga insatser samt en förbättrad lagefterlevnad. Det är ett långsiktigt arbete 
som förväntas gynna en god arbetsmiljö samt ge effekter i form av lägre sjukfrånvaro. 

Under året har alla chefer fått möjlighet att utveckla förmågan att leda i förändring och stärka sitt 
självledarskap. Utbildningen finansierades via Omställningsfonden. Ett forum för enhetschefer, HR15, 
har formats där ett mindre antal chefer erbjuds att delta på möten med olika teman som rör 
chefsrollen och möjlighet till lärande och nätverkande över förvaltningsgränser. Teman för HR 15 
framåt kommer vara baserade på de önskemål och behov som cheferna själva lyft fram. 

Stort fokus har riktats mot omställningen från deltids- till heltidsorganisation. När fler medarbetare i 
välfärden arbetar heltid, minskar rekryteringsbehoven samtidigt som jobben blir attraktivare och 
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jämställdheten ökar. Arbetet med att införa heltidsorganisation är långsiktigt och kräver uthållighet, 
från både chefer och medarbetare. För att öka heltidsarbetet krävs en förändring av hur 
verksamheterna organiseras och bemannas. 
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3 Resultatuppdrag och nämndspecifika mål 
Kommunfullmäktige har för året 2021 tilldelat kommunstyrelsen ett särskilt ansvar för tolv 
resultatuppdrag. Dessa är nämndens mest prioriterade och strategiskt viktiga uppdrag för perioden 
och resultatet redovisas nedan som ett led i kommunens samlade mål- och resultatstyrning. 

Under året har en omorganisation genomförts gällande kostenhetens verksamhet. Detta medför att 
det resultatuppdrag som är kopplat till kostenhetens verksamhet redovisas i samhällsnämndens 
verksamhetsberättelse. 

Förändringar kopplade till kommunstyrelsens nyckeltal 

SCB har under året genomfört förändringar i den Medborgarundersökning som utgör grund för flera 
av kommunstyrelsens siffersatta målvärden. Förändringarna gäller dels formulering av 
frågeställningar, dels hur resultatet beräknas och publiceras. Tidigare har resultatet av undersökningen 
till del presenterats i ett antal index där ett kluster av frågeställningar räknats samman till ett 
helhetsbetyg. Flera av kommunstyrelsens resultatuppdrag har ett målvärde utifrån ett sådant index. 
Som en följd av SCBs förändringar i undersökningen genomförs inte längre index-beräkningar, och 
därmed finns inget utfall för 2021 att presentera i den form kommunfullmäktige beslutat i årsplanen i 
vissa av kommunstyrelsens resultatuppdrag. I vissa fall där index-värden saknas kan dock andra 
resultat och nyckeltal till viss del bidra till bedömningen av måluppfyllnad, i de fall detta är möjligt 
redovisas detta under respektive resultatuppdrag nedan. 

Ett nytt löne- och personalsystem har implementerats under hösten. Vid tiden för upprättandet av 
verksamhetsberättelsen bedöms statistiken gällande sjukfrånvaro som hämtas från det nya systemet 
inte fullt ut tillförlitlig. Ett omfattande arbete pågår för att rätta till de felkällor som ligger bakom 
problemet. Med syfte att kunna redovisa sjukfrånvaro med säkerställda och jämförbara siffror 
redovisas utfallet för perioden Januari-September 2021, detta utfall är hämtat från det gamla systemet 
och därmed är statistiken jämförbar med samma period tidigare år. Konsekvensen av ovanstående är 
att uppgifter för korttidssjukfrånvaron inte är möjliga att presentera för helåret i redovisningen av 
resultatuppdragen. Problemet väntas vara åtgärdat inför kommunens fyramånadersrapport 2022. 

Den årliga medarbetarundersökningen ligger till grund för ett av kommunstyrelsens resultatuppdrag, 
detta i form av det index som beskriver HME, Hållbart medarbetarengagemang. Det har uppdagats ett 
mindre fel vid indexeringen av resultatet för föregående år. HME för 2020 angavs tidigare felaktigt till 
index 82, ett resultat som ska korrigeras till index 81. 

Med syfte att belysa i vilken grad kommunstyrelsens verksamhet bidragit till den ambition 
kommunfullmäktige haft med kommunstyrelsens resultatuppdrag presenteras respektive 
resultatuppdrag med den för tillfället tillgängliga statistiken. I de fall en bedömning kan göras av 
måluppfyllelsen har detta gjorts under respektive resultatuppdrag. I de fall en bedömning inte kunnat 
göras framgår bakgrunden till detta i texterna nedan. 

Mått Mål 2021 Senaste 
utfall 

Resultat 
2020 

Resultat 
2019 

Resultat 
2018 

Resultat 
2017 

Mål 1 - Attraktivt boende med levande mötesplatser 
Medborgarnas 
bedömning av 
kommunen som en plats 
att bo och leva på (index) 

59 0 60 57 58  
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Bakgrund: Medborgarnas bedömning av kommunens som en plats att bo och leva på mäts genom SCBs 
Medborgarundersökning. Undersökningen genomförs under hösten och resultatet har tidigare år 
presenteras i form av ett index i mitten av december. Målet för 2021 är satt till Index 59. Som en följd av de 
förändringar som genomförts i Medborgarundersökningen finns inget index presenterat för året. I det 
indexvärde som tidigare presenterats ingick tre frågeställningar. Dessa var: 

• Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att bo och leva på? 
• Hur väl uppfyller din kommun dina förväntningar på en plats att bo och leva på? 
• Föreställ dig en kommun som en plats som är perfekt att bo och leva på. Hur nära ett sådant ideal 

tycker du att din kommun kommer? 
 

I den nya undersökningen har de tre frågeställningarna ersatts av följande fråga: 
• Vad tycker du om din kommun som en plats att bo och leva på? 

 
Den nya formuleringen bedöms kunna bidra med information som är relevant för att till del kunna jämföra 
utfallet med tidigare års utfall i undersökningen. Resultatet av medborgarnas svar på frågan bedöms vara 
relevant som del i bedömningen av måluppfyllnaden av resultatuppdraget. 
 
Exempel på insatser och aktiviteter som genomförts under året med koppling till resultatuppdraget: 
Det finns ett intresse för investeringar i nybyggnation av bostäder i kommunen. Ett aktivt arbete pågår för 
att möta investeringsintresset- och planberedskapen av nya bostäder är god. 
 
Ett nytt Kulturprogram har färdigställts under året. Programmet skapar en grund för det långsiktiga arbetet i 
kommunen kring kultur. 
 
Som en följd av rådande restriktioner och nationella rekommendationer kopplat till covid-19 har anpassning 
och omställning av kulturaktiviteter varit en förutsättning för att de ska kunna genomföras. Då ordinarie 
föreställningsverksamhet inte kunnat bedrivas på Härnösands teater har arbetet med renovering och 
tillgänglighetsanpassningar av artistutrymmen prioriterats under perioden. Teatern fyllde 50 år under 2021, 
detta jubileum firades under en vecka med olika uppskattade aktiviteter. 
 
Kommunens Tillväxtstrategi har reviderats, arbetet med implementering för att nå de långsiktiga målen i 
strategin tar nu vid. 
 
I arbetet med kommunens friluftsplan och översiktsplan har invånardialoger genomförts. Dialogerna har 
anpassats till rådande restriktioner. Samrådsförslaget för översiktsplanen har funnits att ta del av både 
digitalt och i fysisk form i alla kommundelar. 
 
Kommunerna i Höga Kusten har under året tagit fram en gemensam strategi med syfte att förstärka 
besöksnäringen och de unika egenskaper området erbjuder. Satsningar på besöksnäringen ger inte enbart 
mervärden för besökande turister utan även för de som bor i kommunen. 
 
Inom ramen för platsvarumärket pågår ett arbete att löpande synliggöra, kommunicera och exemplifiera 
kommunens tillgångar med utgångspunkt i tillväxtstrategin. Den livskvalitet som ett liv i Härnösand kan ge – 
närheten till både natur och kultur och bra och hållbar kommunal service- lyfts fram i detta arbete. 
 
Antalet publikationer och plattformar där den kommunala informationen finns har utökats under året. 
Genom att nå ut brett med information ges bättre möjligheter för invånare att med likvärdiga möjligheter 
att kunna ta del av den kommunala servicen. Med syfte att öka tillgängligheten har en 
teckenspråksöversättning av webbplatsen harnosand.se lanserats. 
 
Med anledning av pandemin har behovet hos kommunens förvaltningar gällande stöd i digitala möten och 
kommunikation ökat under perioden. Att ställa om istället för att ställa in har varit viktigt för att kunna 
upprätthålla den kommunala servicen. 
 

28



 

Kommunstyrelse  Verksamhetsberättelse 2021         9 [30] 

Bedömning: Målvärdet för resultatuppdraget är satt till index 59. Vid jämförelse mellan resultatet på de 
specifika frågeställningar som ingår i indexberäkningen för tidigare år, och resultatet av årets fråga som 
ersätter index-värdet syns följande: 
Resultatet 2020 för de tre frågeställningarna visar att andelen som angav ett medel- eller högt betyg på 
frågan "Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att bo och leva på" nådde 85%, övriga 
två frågeställningar nådde 80% samt 74%. (Betyg 5 eller högre på en skala mellan 1 och 10.) 
 
Årets resultat av medborgarundersökningen anges på skalan "mycket dålig, ganska dålig, ganska bra samt 
mycket bra", 90% av deltagarna i undersökningen anger att de är ganska eller mycket nöjda med Härnösand 
som en plats att bo och leva på. Sett till förra årets resultat är detta betyg att betrakta som likvärdigt, eller 
något högre än föregående års resultat, dock bör direkta jämförelser mellan åran undvikas utifrån ovan 
nämnda förändringar. 
 
Resultatet indikerar att invånarna i Härnösand är lika nöjda, alternativt något mer nöjda med Härnösand 
som en plats att bo och leva på i jämförelse med föregående år. Föregående år nådde Härnösand index 60, 
målnivån för 2021 är satt till index 59. 
 
Sett till årets resultat i jämförelse med föregående års, samt de insatser och aktiviteter som genomförts 
under året som väntas leda till en ökad nöjdhet med Härnösand som bostadsort bedöms målet vara delvis 
uppfyllt. 
 
Medborgarnas nöjdhet 
när det gäller trygghet 

55 0 55 53 53 45 

Bakgrund: Medborgarnas nöjdhet när det gäller trygghet mäts genom SCBs Medborgarundersökning. 
Undersökningen genomförs under hösten och resultatet har tidigare år presenteras i form av ett index i 
mitten av december. Målet för 2021 är satt till Index 55. Som en följd av de förändringar som genomförts i 
Medborgarundersökningen finns inget index presenterat för året. I det indexvärde som tidigare presenterats 
ingick tre frågeställningar. Dessa var: 

• Hur ser du på hur tryggt och säkert du kan vistas utomhus på kvällar och nätter? 
• Hur ser du på hur trygg och säker du kan känna dig mot hot, rån och misshandel? 
• Hur ser du på hur trygg och säker du kan känna dig mot inbrott i hemmet? 

 
I den nya undersökningen har området trygghet utökats till att omfatta totalt nio frågor, de tre 
frågeställningarna som motsvarar de tre i den gamla undersökningen är följande: 

• Hur trygg känner du dig utomhus i området där du bor när det är mörkt ute? 
• Hur orolig är du för att bli utsatt för våldsbrott eller hot om våld? 
• Hur orolig är du för att drabbas av inbrott i ditt hem? 

 
Exempel på insatser och aktiviteter som genomförts under året med koppling till resultatuppdraget: 
I början av 2021 presenterades en lägesbildsanalys i samverkan med lokalpolisområde södra Ångermanland. 
Lägesbilden visar att Härnösands kommun har ökat i upplevelsen av trygghet och att brottsligheten är 
oförändrad/lika sedan innan. 
 
Internt har flertalet kompetenshöjande insatser genomförts under året med syfte att öka tryggheten och 
minska risken för hot, hat och våld. Exempel på insatser är utbildningar gällande hot och våld i arbetsmiljön, 
hantering av rättshaveristiskt beteende samt våld i nära relationer och våld mot äldre. Föreläsningar om 
brottlighet på sociala medier och hur man kan skydda sig mot detta har genomförts inom skolans 
verksamheter på högstadiet. 
 
Flertalet kommunikationsinsatser har genomförts i sociala medier. Genom att sprida kunskap kring sexuella 
ofredanden, brottsförebyggande information och #WeDo stärks förutsättningarna att skapa trygghet och 
motverka brott. Under året har arbetet att formatera kommunens kommunikationsarbete fortsatt. Genom 
att ha en tydlig strategi kring kommunikation kan medborgarna känna trygghet gällande att få tillgång till 
rätt information i rätt kanal. 
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Lägesbildsanalys och trygghetsvandringar har genomförts i centrum tillsammans med företagare och 
Polisen. Aktiviteterna har genomförts med gott resultat och fortsatta förebyggande insatser pågår. HÄR-
Handel och möten har fått utökat kommunbidrag för rondering med vaktbolag och därigenom öka 
tryggheten för handlare och restauranger i centrum. 
 
I samverkan med polisen har en utbildning om våld i nära relationer genomförts tillsammans med 
föreningen AIK Hockey Härnösand, syftet med utbildningen var att förebygga våld i nära relationer och att 
skapa goda förebilder för barn och unga. I samverkan med Länsstyrelsen Västernorrland har en konferens 
om doping och sexuella trakasserier genomförts, deltagare var personal från gym. 
 
En kampanjvecka kopplad till nollvisionen mot våld i nära relationer har genomförts, innehållet bestod av 
filmer och text om hur våld i nära relationer kan starta, hur vi tillsammans kan stoppa våldet och hur den 
som är utsätts eller utsätter kan söka hjälp och stöd. I samband med kampanjveckan anordnades ett 
evenemang på torget med aktiviteter som avslutades med fackeltåg mot våldet. 
 
Flertalet samordnade insatser kring motorburna bilträffar har genomförts med ett gott resultat. Även 
samordnade insatser skedde vid gymnasieelevernas så kallade nollningar och dess festligheter, där deltog 
även Räddningstjänst och Svenska kyrkan tillsammans med polis i samverkan. 
 
Bedömning: Målvärdet är satt till index 55, detta indexvärde i Medborgarundersökningen var uppbyggt av 
tre delfrågor. Det finns tydliga likheter mellan den gamla och den nya undersökningen gällande 
frågeställningen om upplevd trygghet utomhus på kvällar och nätter/ när det är mörkt ute. I den nya 
undersökningen har dock frågeställningen preciserats till att det gäller området där bostaden är. Dessa två 
frågeställningar bedöms dock vara tillräckligt lika för att ge relevant information till bedömningen av 
resultatuppdraget. 
 
Föregående års resultat för frågeställningen om upplevd trygghet visar att andelen som angav ett medel- 
eller högt betyg på frågan "Hur ser du på hur tryggt och säkert du kan vistas utomhus på kvällar och nätter" 
nådde 63% (betyg 5 eller högre på en skala mellan 1 och 10.) Årets resultat av medborgarundersökningen 
anges på skalan "inte alls trygg, inte så trygg, ganska trygg samt mycket trygg". 77% av deltagarna i 
undersökningen anger att de är ganska eller mycket trygga. Sett till förra årets resultat är detta betyg att 
betrakta som en ökning, dock bör direkta jämförelser mellan åran undvikas utifrån ovan nämnda 
förändringar. 
 
Gällande de övriga två frågeställningarna inom det tidigare indexet finns en stor semantisk skillnad i den nya 
medborgarundersökningen i jämförelse med den gamla. Tidigare utgick frågorna från upplevd trygghet, i 
den nya utgår de från upplevd oro. Resultatet för 2020 års undersökning visar att 62% av respondenterna 
angav ett betyg som var 5 eller högre (skala 1-10) för upplevd trygghet gällande hot, rån och misshandel, 
motsvarande siffra gällande trygghet kopplat inbrott i hemmet nådde 78%. Årets undersökning visar att 78% 
uppger att de är inte alls orolig eller inte så orolig för att bli utsatt för våldsbrott eller hot om våld, 77% är 
inte så orolig eller inte alls orolig för att drabbas av inbrott i sitt hem. Resultaten indikerar att invånarna i 
Härnösand upplever en lika hög grad av trygghet, alternativt en ökad grad av trygghet inom området 
våldsbrott (hot, rån, misshandel) i jämförelse med föregående år, upplevelsen av trygghet kopplat till 
trygghet för inbrott i hemmet bedöms resultaten för åren vara likvärdiga. 
 
Sett till årets resultat i jämförelse med föregående års, samt de insatser och aktiviteter som genomförts 
under året som väntas leda till en ökad nöjdhet med Härnösand som bostadsort bedöms målet vara delvis 
uppfyllt. 
 
Mål 2 - Kreativt företagande med mångsidig arbetsmarknad 
Kommunpolitikernas 
attityder till företagande 
(variabel i Svenskt 
Näringslivs ranking) 

3.20 3.29 3.07 2.92 2.95 3.03 
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Bakgrund: Kommunpolitikernas attityder till företagande mäts genom enkätundersökning från Svenskt 
Näringsliv. Faktorn beskriver hur företagarna upplever kommunpolitikernas attityder till företagande. 
Resultatet presenteras en gång per år i maj månad. Resultatet visar en uppåtgående trend sedan 2019 och 
resultatet på 3,29 överstiger den satta målnivån (3,20). 
 
Exempel på insatser och aktiviteter som genomförts under året med koppling till resultatuppdraget: 
Under året har kommunpolitiker och näringsliv träffats digitalt för att diskutera och hantera pandemins 
konsekvenser för näringslivet. Genom regelbundna möten skapas förståelse för respektive parts uppdrag, 
utmaningar och möjligheter. Under hösten har kommunen återupptagit fysiska företagsbesök, kulturluncher 
och företagsfrukostar, dessa har även tillgängliggjorts digitalt. 
 
De digitala medborgardialogerna har fortsatt under 2021. Ett digitalt verktyg med inbyggd kartfunktion har 
införts för att underlätta och öka möjligheten till inflytande för kommunens invånare i dialoger, gensvaret 
från civilsamhället har varit bra. Kulturluncher och företagsfrukostar har under delar av året i sin helhet 
övergått från fysiska till digitala möten med hänsyn till rekommendationer som följt av covid-19. Även 
arbetet med digitala mötesplatser har fortsatt. Under våren genomfördes företagsgalan för första gången 
digitalt. Nästan 100 nomineringsförslag och 5800 röster kom in. 
 
Under våren tecknades ett nytt samarbetsavtal med Höga Kustens Industrigrupp (HKIG) i syfte att stärka 
samarbetet med näringslivet. Avtalet gäller för 2022-2024. 
 
Fram till och med november hade 99 nya företag startats i kommunen, och antalet konkurser har minskat 
med 27% i jämförelse med föregående år. Kommunen klättrade vid mätningen 2021 ytterligare 40 platser i 
Svenskt Näringsliv ranking, under två år har Härnösand förbättrat sin placering med totalt 87 platser. 
 
Bedömning: Målet bedöms uppfyllt. 
 
Tjänstemännens 
attityder till företagande 
ska förbättras (variabel i 
Svenskt Näringslivs 
ranking) 

3.20 3.27 3.07 2.93 2.96 3.25 

Bakgrund: Tjänstemännens attityder till företagande mäts genom enkätundersökning från Svenskt 
Näringsliv. Faktorn beskriver hur företagarna upplever tjänstemännens attityder till företagande. Resultatet 
presenteras en gång per år i maj månad. Resultatet visar en uppåtgående trend sedan 2019, årets resultat 
når 3,27 vilket överstiger den satta målnivån (3,20). 
 
Exempel på insatser och aktiviteter som genomförts under året med koppling till resultatuppdraget: 
Pandemin har drivit på digitaliseringen och fler företag har ökat sin digitala utveckling i allt snabbare takt. 
Förväntningarna har ökat på att kommunorganisationen har en god digital kompetens och en digital miljö 
som kan utgöra en resurs för näringslivet. Den digitala utvecklingen ställer också krav på att verksamheten 
anpassar sig till nya arbetsformer. 
 
Genom att stötta och samverka med varandra över förvaltningsgränserna arbetar 
kommunstyrelseförvaltningen för att öka tjänstemännens förståelse för företagens betydelse för välfärden. 
Arbetsmarknadstorget, dit arbetslösa kommunmedborgare kan vända sig för att få stöd att nå egen 
försörjning, är ett gott exempel på samverkan mellan kommun och företag. 
 
Ett Nätverk för It-företag har skapats, Goodtech, med syfte att ta vara på de snabbväxande privata företag 
och myndigheter som finns inom området. I mars månad lanserade kommunen en ny e-tjänst för 
upphandling. En digitaliseringsarbetsgrupp har skapats tillsammans med Technichus med syfte att fortsätta 
samarbetet kring digitaliseringsfrågor. 
 
Genom regelbundna uppföljningar och mätningar följs företagens nöjdhet upp, detta sker bland annat 
genom en s.k. kundnöjdhetsmätning. Mätningen vänder sig till företag som haft kontakt med kommunen 
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under året i myndighetsärenden. Maxvärdet i mätningen är 100, värden över 62 bedöms som godkänt, över 
70 som högt och över 80 som mycket högt. Årets resultat för företag är index 89 vilket är att beteckna som 
ett mycket högt resultat. 
 
Bedömning: Målet bedöms uppfyllt. 
 
Mål 6 - God service med gott bemötande 
Svarstid på kommunens 
kundforum 

92% 99%     

Bakgrund: För att underlätta och förbättra servicen till invånarna skapades under 2019 ett kundforum på 
kommunens hemsida där invånare kan ställa frågor. Frågorna och svaren på dessa finns tillgängliga att läsa 
på hemsidan och fungerar som en informationskanal för invånare och besökare. Kundforum fortsätter växa 
som kanal och under året har över 16 000 besök gjorts i forumet. 
 
Exempel på insatser och aktiviteter som genomförts under året med koppling till resultatuppdraget: 
Den genomsnittliga tiden för invånare att få svar på sin fråga i kundforum har förbättrats med 40 procent 
under året och når nu strax över tre timmar, detta innebär en minskning med väntetiden på mer än två 
timmar i jämförelse med föregående år. 
 
Forumet utvecklas och fylls löpande på med nya frågor och svar. De tre mest besökta frågeställningarna 
under året hitintills har gällt datumparkering, möjlighet att köpa ved, samt hur man lämnar 
medborgarförslag (e-förslag). 
 
Genom att servicecenter organisatoriskt är en del av kommunikationsavdelningen skapas ett nära 
samarbete internt gällande kommunikationen med kommunens innevånare vilket bedöms påverka service 
och kvalité positivt. Aktuella frågor som inkommer till Servicecenter kan genom samarbetet fångas upp i ett 
tidigt skede varpå svaren på dessa kan synliggöras i kommunens digitala kanaler, svaren når genom detta 
fler invånare och arbetet är i högre grad proaktivt. 
 
De fysiska besöken till Servicecenters disk har minskat under tiden med pandemin. Under perioder under 
året har kunddatorerna för självservice hållits stängda med anledning av risk för smittspridning. 
 
Bedömning: Målnivån är satt till att 92% av ärendena ska besvaras inom angiven svarstid på två arbetsdagar, 
hela 99% av samtliga ärenden besvaras inom denna tid. Målet bedöms uppfyllt. 
 
Kommuninvånarnas 
upplevelse av 
bemötande och 
tillgänglighet 

55 0 55 53 56  

Bakgrund: Kommuninvånarnas upplevelse av bemötande och tillgänglighet mäts genom SCBs 
Medborgarundersökning. Undersökningen genomförs under hösten och resultatet har tidigare år 
presenteras i form av ett index i mitten av december. Målet för 2021 är satt till Index 55. Som en följd av de 
förändringar som genomförts i Medborgarundersökningen finns inget index presenterat för året. I det 
indexvärde som tidigare presenterats ingick fyra frågeställningar. Dessa var: 

• Hur nöjd är du med hur lätt det är att komma i kontakt med tjänstemän eller annan personal i din 
kommun? 

• Hur nöjd är du med hur du blir bemött när du har kontakt med tjänstemän eller annan personal i din 
kommun? 

• Hur nöjd är du med en service du får när du har kontakt med tjänstemän eller annan personal i din 
kommun? 

• Hur nöjd är du med möjligheter att komma i kontakt med kommunens högre chefer? 
 

I den nya undersökningen har ovanstående frågeställningar ersatts av följande tre: 
• Vid den senaste kontakten med tjänstepersonen, hur blev du bemött? 
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• Vid den senaste kontakten med politikern, hur blev du bemött? 
• Hur tycker du att det fungerar att få svar på dina frågor om kommunen och dess verksamheter? 

(De tre ovanstående frågeställningarna besvaras enbart av de personer som angett att de under de senaste 
12 månaderna haft kontakt med någon tjänsteperson som arbetar i kommunen eller en av dess politiker. 
30% av de svarande uppger att de haft kontakt med tjänsteperson och 9% att de haft kontakt med politiker.) 
 
De nya frågeställningarna fokuserar på bemötande av tjänstepersoner respektive politiker. De tidigare 
frågorna om möjlighet att komma i kontakt med tjänstemän eller annan personal samt högre chefer ingår 
inte i den nya Medborgarundersökningen. Den tidigare frågeställningen om invånarens upplevelse av service 
har ersatts med frågan "Hur tycker du att det fungerar att få svar på frågor om kommunen och dess 
verksamheter?". 
 
Exempel på insatser och aktiviteter som genomförts under året med koppling till resultatuppdraget: 
Kundforumet Kundo har spelat en allt viktigare roll i kommunens kommunikation med invånare under året, I 
kundforum kan invånare ställa frågor och få svar samt att ta del av redan tidigare ställda frågor. Genom att 
digitalt lyfta fram de frågeställningar som många frågar om just nu ökas möjligheten för invånarna att hitta 
aktuell information enkelt. Antalet fysiska besök vid Servicecenter har minskat under pandemin. Kundo ger 
möjlighet till direkt dialog med invånare, och möjligheten att kunna ställa frågor i detta forum samt via 
sociala kanaler har uppskattats av invånarna under tiden med pandemin. 
 
En ny process för utveckling och framtagande av e-tjänster har tagits fram under året. Processen identifierar 
och tydliggör de steg, roller och kompetenser som är viktiga för att nå framgång i utvecklingsstadiet samt 
säkerställa nytta och kvalité med de e-tjänster kommunen producerar. E-tjänsterna har synliggjorts tydligare 
på startsidan harnosand.se och marknadsförs även på kommunens digitala informationsskärmar. 
 
Under året har projekt TEO (Tillgängliga E-tjänster för Offentlig sektor) startats, länets E-samverkan ingår i 
projektet. Projektet syftar till att göra e-tjänster mer tillgängliga för personer med funktionsvariationer och 
bristande språkkunskaper. 
 
Arbetet med att tillgängliggöra kommunens hemsida för personer med funktionsvariationer har fortsatt och 
en teckenspråkig version av kommunens webb har publicerats under året. 
 
Bedömning: Målvärdet för resultatuppdraget är satt till index 55. Vid jämförelse mellan resultatet på de 
specifika frågeställningar som ingår i indexberäkningen för tidigare år, och resultatet av de nya frågorna syns 
följande: På frågan "Hur nöjd är du med hur du blir bemött när du har kontakt med tjänstemän eller annan 
personal i din kommun?" angav 79% av de svarande 2020 ett mellan- eller högt betyg. (Betyg 5 eller högre 
på en skala mellan 1 och 10.) I årets undersökning uppgav 78% av de svarande att de bemötts mycket- eller 
ganska bra vid kontakt med tjänsteperson. Antalet svar gällande bemötande vid kontakt med politiker var 
för lågt för att kunna presenteras i resultatet. Den gamla och den nya frågeställningen gällande bemötande 
bedöms vara tillräckligt lika för att kunna ge information till tolkningen av måluppfyllnaden. 
 
När det gäller möjligheten att få svar på frågor ställdes frågan i den gamla medborgarundersökningen som 
följer: Hur nöjd är du med en service du får när du har kontakt med tjänstemän eller annan personal i din 
kommun? I den nya undersökningen ligger fokus på möjligheten att få svar på sina frågor, formen för hur 
frågan besvaras är inte kategoriserad i själva formuleringen. Fokus låg i tidigare frågeställning på service, i 
den nya är fokus i stället på att få sin fråga besvarad. Vid jämförelse av svaren syns följande: I den gamla 
undersökningen uppgav 75% ett mellan eller högt betyg gällande den service man fått. (Betyg 5 eller högre 
på en skala mellan 1 och 10.) Resultatet för 2021 visar att 66% anger att det fungerat mycket- eller ganska 
bra att få svar på frågor. De två frågeställningarna skiljer sig tydligt åt i formuleringen och det bedöms inte 
lämpligt att använda resultatet för tolkning av måluppfyllelse även om resultatet i sig ger värdefull 
information kring hur invånare upplever möjligheten att få svar på frågor gällande kommunen och dess 
verksamhet. 
 
De insatser som genomförts under året bedöms på kort och längre sikt kunna påverka invånarnas 
bedömning av bemötande och tillgänglighet positivt. Dock bedöms det inte möjligt att med resultatet från 
Medborgarunderökningen som grund bedöma i vilken grad resultatuppdraget är uppfyllt. 
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Mål 7 - Framtidens arbetsgivare 
Korttidssjukfrånvaro, 
antal dagar 

14 200 11 797 19 301 13 082 12 499 10 700 

Observera att utfallet 2021 avser 9/12 av året. Se inledande textavsnitt i kapitel 3 gällande förändringar i 
kommunstyrelsens nyckeltal. 
 
Bakgrund: Korttidssjukfrånvaron avser kommunens sammanlagda antal sjukfrånvarodagar till och med dag 
14 i sjukperioden. Ett nytt löne- och personalsystem har implementerats under hösten. Införandet har 
medfört svårigheter att exportera tillförlitlig statistik för helåret 2021. Statistik för perioden januari till 
september kan exporteras ur kommunens gamla system. Resultatet av detta är att det utfall för 
korttidssjukfrånvaron som presenteras gäller perioden januari-september 2021 i stället för helåret. 
 
Korttidssjukfrånvaron har sannolikt påverkas av nationella rekommendationer om att stanna hemma vid 
minsta symptomtill på covid-19. Samtidigt som delar av kommunens medarbetare sannolikt påverkats av 
rekommendationerna med korttidssjukfrånvaro som följd, har andra grupper av medarbetare kunnat utföra 
sina arbetsuppgifter på distans och därmed kunnat vara i tjänst även vid lindriga symptom. Det är 
sammantaget svårt att bedöma den påverkan covid-19 med dess rekommendationer haft på kommunens 
korttidssjukfrånvaro under året. 
 
Exempel på insatser och aktiviteter som genomförts under året med koppling till resultatuppdraget: 
Under året har processen för korttidssjukfrånvaro definierats och publicerats på intranät och under hösten 
har kommunens chefer erbjudits en trestegsutbildning inom sjuk- och rehabiliteringsarbete för att öka 
kunskapen för ett mer aktivt rehabiliteringsarbete under sjuklöneperioden. Ett systemstöd för arbetet med 
rehabilitering har upphandlats och kommer implementeras under våren 2022. Samarbetsavtal med 
Försäkringskassan har tecknats. Målet med samverkan är att tillsammans förebygga ohälsa samt arbeta med 
anställda som är sjukskrivna och syftar till att parterna tidigt ska kunna identifiera, planera och genomföra 
insatser med fokus på att återfå arbetsförmåga. 
 
Bedömning: Ett nytt löne- och personalsystem har implementerats under hösten vilket innebär att 
uppgifterna för korttidssjukfrånvaron presenteras för perioden Januari-September 2021. Det kan noteras att 
utfallet för samma period 2020 motsvarade 16 658 korttidssjukfrånvarodagar vilket innebär att 
korttidssjukfrånvaron de första nio månaderna är avsevärt lägre under 2021 i jämförelse med samma period 
föregående år. Med ett hypotetiskt antagande att trenden för de första nio månaderna är representativt för 
resterande delar av året så kan det indikera att korttidssjukfrånvaron sannolikt är lägre än under förra året. 
Baserat på tillgänglig statistik är det dock inte möjligt att fastslå att detta antagande gäller. Målet bedöms 
delvis uppfyllt. 
 
Andel enheter med hög 
sjukfrånvaro 

      

Bakgrund: Andelen enheter med hög sjukfrånvaro mäts i relation till genomsnittet för Sveriges kommuners 
sjukfrånvaro, s.k. riksgenomsnittet. Riksgenomsnittet för kommuners sjukfrånvaro presenteras av SKR. 
Utfallet beräknas utifrån andelen av kommunens enheter vars sjukfrånvaro överstiger rikssnittet.  
 
Exempel på insatser och aktiviteter som genomförts under året med koppling till resultatuppdraget: 
Ett arbete pågår för framtagande av ett nytt arbetssätt där HR generalist ansvarar för att stötta en uttalad 
grupp av chefer i att identifiera rehabiliteringsbehov i sin enhet samt upprättar en gemensam plan för 
hantering. Enheter med högre sjukfrånvaro än riksgenomsnittet prioriteras. Arbetet planeras att genomföras 
i sin helhet under 2022. Det är ett långsiktigt arbete och långa processer och effekt förväntas under de 
närmaste åren. Framtida effekter förväntas vara en ökad kännedom om hälso- och arbetsmiljösituationen på 
enhetsnivå, med möjlighet att identifiera mönster, framgångsfaktorer och stödjande åtgärder för utveckling 
samt en förflyttning från reaktivt till proaktivt arbete med hälsa- och arbetsmiljöarbete. 
 
Bedömning: Statistik för årets riksgenomsnitt för kommuners sjukfrånvaro finns inte tillgänglig vid 
tidpunkten för resultatuppföljningen i verksamhetsberättelsen vilket innebär att måluppfyllelsen inte går att 
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bedöma. Statistik för kommuners sjukfrånvaro väntas presenteras av SKR under vecka 10 2022. Utfallet 
kommer att presenteras i kommunens årsredovisning.  
 
Hållbart 
medarbetarengagemang, 
HME 

 81 81 79 79  

Målnivån för resultatuppdraget är satt till en ökning i förhållande till tidigare års resultat. 
Svarsfrekvensen i Medarbetarundersökningen är åtta procentenheter högre 2021 i jämförelse med 
föregående år. (2021: 67%, 2020: 59%) Årets resultat för HME når index 81. Ett fel har hittats i indexeringen 
av föregående års resultat, och totalindex för 2020 ska korrigeras till 81. Se inledande textavsnitt i kapitel 3 
gällande förändringar i kommunstyrelsens nyckeltal.  
 
Bakgrund: Enkäten Hållbart medarbetarengagemang (HME) är framtagen av Sveriges kommuner och 
regioner (SKR) samt Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). Enkäten består av sammanlagt nio 
frågeställningar i form av påståenden. Totalindexet Hållbart medarbetarengagemang (HME) utformas som 
ett medelvärde av samtliga nio frågeställningar som mäter förutsättningarna för medarbetarengagemang. 
De nio frågeställningarna är fördelade på tre delindex; motivation, ledarskap och styrning, med tre frågor 
per delindex. Målvärdet för 2021 är satt till en ökning i jämförelse med föregående års resultat. Rikssnittet 
för Sveriges kommuner når index 79 vid 2021 års mätning. 
 
Bedömning: Endast marginella förändringar inom och mellan de tre delområdena kan noteras mellan åren. 
Sammantaget kan resultatet för HME bedömas påvisa att det fortsatt finns goda förutsättningar för 
medarbetarengagemang inom Härnösands kommun. Årets totalindex för HME når inte högre än föregående 
års resultat (index 81), dock når resultatet högre än baslinjen. Resultatet för 2021 når index 81 vilket är att 
beteckna som ett gott resultat jämfört med snittet för riket (index 79). Målet bedöms delvis uppfyllt. 
 
Mål 8 - Välskött och stabil ekonomi 
Resultat av 
skatteintäkter och 
generella statsbidrag 

0.1% 0.3% 3.5% 0.2% -0.3%  

Bakgrund: Målnivån för resultatet av skatteintäkter och generella statsbidrag var ursprungligen satt till 1,0 
procent. Kommunfullmäktige beslutade vd oktobersammanträdet att förändra målnivån till 0,1 procent. 
(Beslut §96, Kommunfullmäktige 25 oktober 2021.) 
 
Bedömning: Resultatet som andel av skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår till 0,3 procent. 
Resultatet överstiger det satta målvärdet med 0,2 procentenheter. Målet bedöms uppfyllt. 
 
Självfinansieringsgrad för 
kommunens 
investeringar 

100% 105%     

Vid årets slut uppgår självfinansieringsgraden för kommunens investeringar till 105% vilket överstiger den 
satta målnivån. 
 
Bedömning: Målet bedöms uppfyllt. 
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4 Uppföljning av planerad verksamhet 
Kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2021 beskriver den verksamhet som avsågs genomföras 
under året. Detta avsnitt följer översiktligt upp aktiviteter och insatser. Eventuella avsteg 
kommenteras. 

Näringsliv, besöksnäring, etableringar och bostadsutveckling 

Pandemin har påverkat de aktiviteter och insatser som planerades för näringslivet. De veckovisa 
mötena med näringslivet glesades ut till varannan vecka. Flertalet insatser som syftade till att stötta 
näringslivet förlängdes; exempelvis hyresreduktioner, hemsändningsbidrag och rådgivning. 
Härnösands kommuns Företagsakut har bistått med kostnadsfri ekonomisk rådgivning och coachande 
samtal till företag som drabbats ekonomiskt av covid-19. I juni upphörde den ekonomiska rådgivningen 
men den coachande verksamheten fortsatte. Vårens samtliga företagsfrukostar skedde digitalt, liksom 
företagsgalan. Under hösten förekom deltagande både digitalt och på plats i Sambiblioteket. Ett 
tjugotal dialogmöten mellan företagare, politiker och tjänstepersoner har skett i form av 
företagsbesök. 

Utvecklingen för att stärka Härnösand som kryssningsdestination har fortgått. Av tio planerade anlöp 
från svenska och tyska rederier blev två inställda till följd av pandemin. 

Förstudien kring destination Smitingen har slutförts och därmed har kommunen kommit ett steg 
närmare etableringen av en camping. Digitala dialoger har förts med invånarna i kommunen avseende 
friluftsplan och översiktsplan. Samrådsförslaget för översiktsplanen har tillgängliggjorts i alla 
kommundelar. Processen för etablering av ett arkiv på Saltviks industriområde har pågått i nära 
samarbete med intressenterna och har bland annat inneburit en revidering av detaljplanen för 
området. Under hela året har dialoger förts i syfte att realisera de 80 statliga jobb som utlovats från 
regeringen. Regeringens interna omstruktureringar har i kombination med pandemin försenat arbetet. 

Intresset för investeringar i nybyggnation av bostäder i kommunen har kunnat mötas upp och 
planberedskapen är god. Bland annat har: 

• detaljsplansarbete för nya bostäder på Kronholmen påbörjats 
• beslut fattats om markanvisning på Talgoxvägen  
• tecknandet av nya lägenheter i Brf Utsikten påbörjats 
• bidrag ansökts för sanering av Kattastrands industriområde (Naturvårdsverkets beslutsprocess 

försenad) 
• tomter förberetts för försäljning vid Sälstens udde 
• markanvisning skett för Domstolsverkets nya lokaler på Seminariet 

 
Kultur och bibliotek 

Härnösands teater har hållit stängt stora delar av året till följd av pandemin och anpassningar av 
verksamheten har skett kontinuerligt. Trots det kunde 50-årsjubileum firas med omfattande program 
och utdelning av utmärkelsen Kulturhjärtat. Artistutrymmen har renoverats och 
tillgänglighetsanpassats under 2021. Även Konsthallen har under stora delar av året varit stängd för 
besökare. Utställningsverksamhet har kunnat bedrivas genom bland annat digitala visningar och 
kortfilmer. Samverkansrådet för konst och kulturutveckling har utvecklats till ett råd för strategisk 
utveckling. 
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Härnösands bibliotek har av Kulturrådet utsetts till romsk läsambassad, vilket underlättar uppdraget 
med läsfrämjande verksamhet kring minoriteten romer och nationella minoriteter. Biblioteket har 
berett plats för verksamhet med teknisk inriktning för barn. Samarbete har upprättats med Technichus 
genom projektet Den automagiska staden som syftar till att öka kunskapen om hur en stads 
infrastruktur fungerar. 

Kulturrådet har, genom statsbidraget Skapande Skola, beviljat Härnösands kommun ca 1,2 mnkr för 
att erbjuda elever kulturupplevelser i varierad form. Vidare har särskilda insatser riktats till 
sommarlediga barn och ungdomar genom stöd till föreningar, företag och andra samverkanspartners 
inom områdena kultur, idrott och friluftsliv. Aktiviteter har anpassats utifrån rådande restriktioner. 
Projekt Bokstart har slutfört sitt sista år och övergår i ordinarie verksamhet. Därmed finns nu en 
sammanhållen läs- och språkutvecklingsinsats för barn 0 – 3 år och vuxna i deras närhet genom ett 
samarbete mellan bibliotek, förskola och barnhälsovård. 

Kommunens tillväxtstrategi och kulturplan har beslutats i full politisk enighet och evenemangsplanen 
har omsatts i en handlingsplan. Vidareutvecklingen av Sambiblioteket har under året varit begränsad 
till följd av pandemin. Ansökan om medel för en förstudie för utveckling av fritidsbåtsmuseet har 
godkänts och kommer att genomföras med stöd av Region Västernorrland. 

God arbetsgivare 

För att minska korttidssjukfrånvaron och öka frisknärvaron har bland annat 

• processer definierats 
• utbildning för chefer genomförts 
• systemstöd upphandlats 
• samverkansavtal med Försäkringskassan tecknats.  

 
En kartläggning av förvaltningarnas ledningsnära stöd har genomförts mot bakgrund av att det saknas 
en strategi för när det krävs en generalist- eller specialisttjänst. I kartläggningen framkommer att det 
inte finns en tydlig bild över vilka kompetenser som efterfrågas. Dock finns en generell förståelse och 
en vilja ta tillvara de medarbetare och dess kompetenser som vi har idag. I kartläggningen finns förslag 
till det fortsatta arbetet. 

En trainee har anställts inom ramen för Sundsvallsregionens traineeprogram. Traineetjänsten har 
verkat inom området samhällsplanering och resursen har delas mellan kommunstyrelsens och 
samhällsnämndens verksamheter. 

Utvecklingen av arbetsgivarvarumärket har fortlöpt, dock har arbetet i viss mån fått stå tillbaka då 
pandemin krävt stort fokus. Syftet med att stärka arbetsgivarvarumärket är att utveckla Härnösands 
kommun som arbetsgivare och därmed skapa en mer attraktiv arbetsplats, en bättre arbetsmiljö, en 
god internkommunikation, ett kommunikativt ledarskap och en ökad attraktivitet. 

Ett förslag till ny personalpolitisk policy har utarbetats i samarbete mellan arbetsutskottets 
beredningsgrupp och HR-avdelningen. Policyn ska vägleda och främja handlingar och beslut i enlighet 
med kommunens vision "Vi bygger en hållbar framtid". Dokumentet tydliggör ansvar och uppföljning, 
arbetsgivarens erbjudande samt förväntningar på medarbetare i kommunen. 

Under pandemins andra, tredje och fjärde våg har samarbetet i den centrala skyddskommittén 
intensifierats. I syfte att förbättra förutsättningarna för verksamhetsutveckling och en god arbetsmiljö 
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där inflytande, delaktighet och utveckling är en rättighet för alla, har steg tagits för att åstadkomma 
ett samverkansavtal. 

Arbetet med att skapa en kommunikativ organisation och bygget av en gemensam organisationskultur 
har pågått. 

Långsiktig hållbar ekonomi 

Kompetensförsörjning, tillväxtstrategi, digitalisering, översiktsplan, rekryteringsstöd och budget- och 
uppföljningsprocess samt arbetet kring krisberedskap har varit centrala stora processer som präglat 
organisationen de senaste åren och arbetet hålls samman av kommunstyrelsen. Processerna har under 
2021 fortsatt att utvecklas. 

Arbetet kring definitionen av God ekonomisk hushållning har fortsatt under året. God ekonomisk 
hushållning innebär att kommunen når både sina finansiella och verksamhetsmässiga mål, samt att 
verksamheten bedrivs på ett långsiktigt, ändamålsenligt och effektivt sätt. 

Arbetet att via det ekonomiska reglementet, ägardirektiv, riktlinjer och policy tydliggöra, definiera och 
implementera vad kommunen som helhet avser med god ekonomisk hushållning har påbörjats. 
Reviderade ägardirektiv har beslutats för Härnösandshus AB, Härnösand Energi och Miljö AB samt 
Invest i Härnösand AB. 

I syfte att effektivisera och samordna lokalutnyttjande för kommunens verksamheter har en 
lokalförsörjningsorganisation bildats. Lokalförsörjningsorganisationen ska säkerställa att kommunens 
lokaler är funktionella, verksamhetsanpassade och att lokalförsörjningen sker på ett kostnadseffektivt, 
samordnat och likvärdigt sätt. 

Genom arbetet med Styrleden, kommunens arbete för en utvecklad styrmodell, och genom beslut om 
hur kommunstyrelsen utför sin uppsiktsplikt har formerna för verksamhetsnära uppföljning skapats 
och implementerats under hösten. Styrledens processer har vidareutvecklats under året liksom 
kommunens omvärldsspaning. 

Trygghet och social hållbarhet 

Arbetet inom krisberedskap, säkerhetsskydd och civilt försvar har närmast uteslutande fokuserat på 
att mildra effekterna av covid-19 och flera utvärderingar visar på ett väl fungerande resultat. 

Området social hållbarhet, med utgångspunkt i Agenda 2030 och de mänskliga rättigheterna, har getts 
ökad uppmärksamhet av kommunstyrelsen. Exempel på årets insatser och aktiviteter: 

• Under året har ett arbete påbörjats med att skapa ett virtuellt hållbarhetskontor, där 
kommunens olika funktioner inom hållbarhetsområdet kan samverka i nätverksform i syfte att 
stärka och utveckla kommunens hållbarhetsarbete. 

• Handlingsplanen med insatser för att nå målet "Nollvision mot våld i nära relationer", har 
omsatts i aktiviteter. Handlingsplanen omfattar tre målgrupper, barn som upplever våld, 
våldsutsatta vuxna samt våldsutövare. Handlingsplanen innehåller aktiviteter med uttalat 
ansvar och effekterna av insatserna ska följas upp. En revidering av folkhälsoplanen har inletts. 

• Ett ettårigt ungdomsdemokratiprojekt har påbörjats. Projektet ska ge förslag på hur 
Härnösands kommun kan arbeta proaktivt och strategiskt för att stärka ungas inflytande i 
samhällsutvecklingen och makten att forma sina liv. Utgångspunkten är "av unga - för unga". 
Genom att identifiera och skapa sammanhang för delaktighet och påverkansmöjligheter inom 
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områdena meningsfull fritid och delaktighet i samhällsbygget ska arbetet resultera i att ungas 
demokratiska rättigheter stärks. 

• Utbildningsinsatser gällande konventionen om barns rättigheter har genomförts i kommunens 
verksamheter. Former för att genomföra barnkonsekvensanalyser har utarbetats. 
Implementering sker 2022. 

• Ett tvåårigt projekt Livskraft – Kultur för äldre har påbörjats. Syftet är att bidra till ökad hälsa 
och att äldre människor på särskilda boenden ska kunna ta del av kulturupplevelser och 
aktiviteter på ett jämlikt sätt. Projektet genomförs i samverkan med Scenkonst Västernorrland, 
Sundsvalls kommun och Sollefteå kommun och finansieras bland annat med medel från 
Statens Kulturråd och Region Västernorrland. Målet med projektet är att ta fram en långsiktigt 
hållbar modell för kulturupplevelser och eget skapande för personer i särskilda boenden, i 
synnerhet äldre, som inte har möjlighet att ta del av samhällets kulturutbud på andra sätt. 

• Projektet Seniorservice syftade till att utveckla bibliotekets service till kommunens 
äldreboenden. I samverkan mellan kommunstyrelsens och socialnämndens verksamheter har 
flera och olika typer av media gjorts tillgängliga genom digital teknik och anpassat efter de 
boendes individuella önskemål. 

• Ett fördjupat samarbete och utökad samverkan med Arbetsförmedlingen har pågått för att 
minska kommunens höga arbetslöshet. Former behöver identifieras för hur de 
arbetsmarknadspolitiska stödsystemen på bästa sätt kan stötta kommunen. 
 

Under försommaren ökade otryggheten i och utanför butiker i centrala Härnösand. Genom samverkan 
mellan Kommunstyrelsens verksamheter, Polisen och Härnösands köpmannaförening HÄR Handel och 
möten har rondering med vaktbolag i centrum möjliggjorts genom ett visst ekonomiskt stöd från 
kommunen. Insatsen har varit uppskattad av handlarna och kommer att utvärderas. 

Krisberedskap, säkerhetsskydd och civilt försvar är områden som under året kommer att utvecklas och 
intensifieras. Kommunen måste säkerställa och utveckla en beredskap för olika scenarier och 
upparbeta strukturer för att vara väl rustad. Progressionen i arbetet har påverkats av covid 19. 

Klimatfrämjande åtgärder 

Kommunstyrelsens, samhällsnämndens och arbetslivsnämndens verksamheter har under året 
samverkat kring återbruksgallerian RE:store Höga kusten och Fritidsbanken. På grund av förseningar i 
anskaffning av boknings- och kassasystem har öppnandet av återbruksgallerian skjutits upp till kvartal 
1 2022. Fritidsbanken i Härnösand invigas enligt plan i början av 2022. Avtal med Fritidsbanken 
nationellt är tecknat och samarbeten mellan kommunens förvaltningar pågår. 

En ny fordonsupphandling har slutförts vilket ger möjlighet till inköp av fler miljövänliga fordon för 
kommunens transporter i form av biogasbilar och/eller laddbara elbilar. De utmaningar som präglat 
arbetet har bestått i tillgången på gasfordon och de effekter av pandemin som påverkat kapaciteten i 
fordonsbranschen. 

Antalet tjänsteresor har minskat till följd av pandemirestriktionerna och kunskapen om digital 
mötesteknik har ökat. Mer utrustning har köpts in för digital mötesteknik. Fler konferensrum i 
Sambiblioteket kommer att utrustas under år 2022 och planen är att bibehålla digitala mötesrum även 
efter pandemin. Konferensrum finns tillgängliga för såväl anställda som verksamma i Härnösands 
kommun. 

Projektet Hållbar livsmedelsindustri har påbörjats med kommunen som projektägare. Projektet ska 
förbereda för etablering och utveckling av ett industriellt livsmedelscentrum i Härnösand. 
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Beslut om plan för vatten- och avloppsförsörjning i Härnösands kommun har blivit framflyttat till första 
halvåret 2022 med anledning av hög arbetsbelastning samt utmaningar att genomföra arbetet på 
distans. 

Ett systemstöd för att registrera kemikalier i verksamheterna har införts och flera miljöombud har 
utsetts för att dokumentera kemikalier i systemet. 

Den politiska referensgruppen för miljö-, energi- och klimatfrågor återinrättades i november 2020 och 
har under 2021 haft flera dialoger om strategiska åtgärder inom kommunkoncernen. 

Kommunens klimatanpassningsplan har antagits och arbetet inleds under 2022. 

Teknik och digitalisering 

Länets E-Samverkan ingår nu i projekt TEO (Tillgängliga E-tjänster för Offentlig sektor) som startade 
under 2021 och drivs av Kommunförbundet. Projektet syftar till att göra e-tjänster mer tillgängliga för 
människor med funktionsvariationer och bristande språkkunskaper. 

För att underlätta organisationens hantering och budgetering av teknisk hårdvara hyr numera 
förvaltningarna sin IT-utrustning av IT-avdelningen. Mot en månatlig kostnad tillhandahålls, underhålls 
och förnyas samtliga arbetsstationer. 

En upphandling av utrustning har färdigställts och på sikt väntas kostnaderna för hårdvara minska. 

Arbetet med att tillgängliggöra kommunens hemsida för personer med funktionsvariationer har 
fortsatt och en teckenspråkig version av kommunens webb har publicerats under året. 

Kommunens digidelcenter – Digidel Härnösand – har invigts i Sambiblioteket. Där erbjuds allmänheten 
stöd i digitala frågor samt ges möjlighet att prova teknik och ta del av aktiviteter för att öka sin digitala 
kompetens. Verksamheten omfattar även särskilda satsningar för att stärka barns och ungdomars 
kreativitet. Ett samarbete med Örnsköldsviks digidelcenter har inletts för målgruppsanpassning av 
tjänster. 

En översyn av lämpliga digitala plattformar för samarbete har påbörjats men arbetet har försenats på 
grund av prejudicerande EU-domslut (Schrems II) gällande tolkning av så kallad tredjelandsöverföring. 

4.1 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
Kommunstyrelsens ansvar för uppsikt över nämnd, bolag och förbund fullföljs genom: 

• Att nämnderna besöker kommunstyrelsen för att redogöra för sina verksamheter minst en 
gång per år. 

• Genom verksamhets- och ekonomirapporter, fastställda i kommunens ekonomiska 
reglemente och i bolagens ägardirektiv. 

• Kvartalsmöten mellan bolagen och kommunledningen. Anteckningar från dessa möten skickas 
till kommunstyrelsen för kännedom. 

• Genom verksamhetsbesök och verksamhetsdialog som sammanställs i en rapport av 
kommunstyrelseförvaltningen, vilket blir underlag för beslut i kommunstyrelsen. 
 

Förbunden följs upp genom delårsrapport och årsredovisning samt revisionsberättelse och 
lekmannarevisorernas granskningsrapporter. 
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Under 2021 har kommunstyrelsen utifrån beslut om riktlinjer, årshjul och innehåll genomfört de fasta 
uppsiktspunkterna enligt planen för året. 

Alla nämnder och bolag har genomfört en verksamhetsdialog med kommunstyrelsens verksamhet och 
vid ett tillfälle under året informerat kommunstyrelsen i frågeställningar som kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutat vara föremål för information i styrelsen. Verksamhetsdialogerna utmynnade i 
en rapport som därefter hanterats i kommunstyrelsen i form av beslut om rekommendationer till 
nämnd/bolag eller åtgärder som kommundirektören fått i uppdrag att genomföra tillsammans med 
aktuell nämnd eller bolag. 

Under året har kommunstyrelsen utifrån uppsiktsplikten fattat beslut om: 

• Att genomföra en dialog med samhällsnämnden och arbetslivsnämnden om ansvarsfördelning 
med utgångspunkt i reglementet. 

• Att uppdra till kommundirektören att initiera en utredning tillsammans med 
samhällsförvaltningen om budgetering av investeringsprojekt som löper över flera år. 

• Att rekommendera skolnämnden att formalisera tillsynsansvaret 
• Att ge kommundirektören i uppdrag att initiera och samordna en utredning som tydliggöra 

ansvaret för det kommunala skolväsendet i kommunen och hur skolnämndens systematiska 
kvalitetsarbete kan utgöra ett kunskapsunderlag inför kommande budgetprocesser 

• Att rekommendera socialnämnden att utveckla arbetet med intern kontroll och strategisk 
kompetensförsörjning 

• Att rekommendera socialnämnden att formalisera uppföljningen av privata utförare enligt 
kommunens program för uppföljning av privata utförare 

• Att uppdra till kommundirektören att återkomma med förslag på revidering av riktlinje för 
uppföljning av privata utförare. 

• Att rekommendera Härnösandshus att löpande redovisa bolagets målredovisning på ett 
transparent sätt för hyresgäster och allmänhet. 

• Att kommundirektören, inför formerandet av ett nytt målprogram för kommunen, ges i 
uppdrag att tillsammans med kommunens bolag undersöka förutsättningarna för ett 
införande av ett målprogram för koncernen som helhet, för att synliggöra på vilket sätt 
bolagens egna mål kan bidra till kommunens övergripande mål. 

• Att kommundirektören ges i uppdrag att påbörja en dialog mellan Technichus och 
kommunstyrelsen för att utreda hur en fördjupad samverkan skulle kunna utformas. 
 

Övriga punkter som har genomförts i styrelsens ansvar för uppsikt har varit månatlig uppföljning av 
nämndernas ekonomiska utfall och prognoser. Utöver det har socialnämnden och skolnämnden utifrån 
respektive nämnds ekonomiska läge 2021, fått i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att 
löpande och tillsvidare redovisa utfall och prognos samt vilka åtgärder som vidtagits och planeras att 
vidtas för att få en ekonomi i balans. 
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5 Ekonomisk uppföljning 
5.1 Utfall 

Nämndens utfall (mnkr) Utfall Utfall Budget Budgetavvikelse 
 2020 2021 2021 2021 
Intäkter 255,7 253,4 253,0 0,4 
- skattemedel 173,3 186,1 186,1 0,0 
- interna intäkter 46,9 49,1 42,8 6,3 
- externa intäkter 35,5 18,2 24,1 -5,9 
Kostnader -240,4 -238,6 -253,0 14,4 
- köp av huvudverksamhet -4,8 -1,4 -2,5 1,1 
- personal -122,3 -127,5 -136,4 8,8 
- lokalhyra -31,8 -22,8 -23,9 1,1 
- avskrivningar -3,4 -2,6 -3,4 0,8 
- övriga kostnader -78,1 -84,3 -86,9 2,6 
Resultat 15,4 14,8 0,0 14,8 

Kommunstyrelsen visar ett positivt resultat om 14,8 mnkr för verksamhetsåret 2021. De externa 
intäkterna har varit lägre än budgeterat medan de interna intäkterna har varit högre än budgeterat. 
Kostnaderna har varit mindre än budgeterat, vilket bidrar till det positiva resultatet för året. 

De totala intäkterna om 253,4 mnkr för året avviker med 0,4 mnkr från årsbudgeten. Avvikelserna 
mellan budget och utfall för interna och externa intäkter beror på budgetteknisk problematik. 
Sammantaget ligger intäktsutfallet väldigt nära budget. En annan bidragande faktor till överskottet 
inom posten för interna intäkter är ej budgeterade internt tillförda medel för lokalintendenter, som 
flyttat till kommunstyrelsen från andra förvaltningar som haft budgeten 2021. 

Andra saker som bidrar till det underskott som finns under externa intäkter beror främst på att 
kostenhetens försäljning inte varit lika omfattande som förväntat. Utöver det underskott som utgörs 
av kostenheten så finns det överskott inom andra verksamheter. De främsta överskotten består av 
obudgeterade intäkter för återställningskostnader av asylboendet Soludden samt projektfinansiering 
där bidragen blivit högre än förväntat för året. 

Kostnaderna under året har varit 238,36 mnkr vilket är 14,4 mnkr lägre än budget. Det främsta 
anledningen till överskottet är att personalkostnaderna varit lägre än budget. Det beror till stor del på 
ännu ej tillsatta tjänster samt sjukskrivningar. 

Posten ”övriga kostnader” har varit lägre än budget och den främsta anledningen till det är att 
införandet av det nya personalsystemet Personec P har redovisats som en immateriell tillgång 
(investering) och därför inte belastat 2021 års resultat. Ytterligare en anledning till överskottet inom 
denna post beror på att kostnaderna för heltidsprojektet varit betydligt lägre än vad som budgeterats. 
Utöver det har kostnaderna för förbrukningsinventarier och material varit lägre än förväntat, där covid-
19 och distansarbete varit en bidragande faktor. 
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5.1.1 Utfall per verksamhetsområde 
Utfall per verksamhetsområde 
(mnkr) 

Utfall Utfall varav 
skattemedel 

varav 
intäkter 

varav 
kostnader 

 2020 2021 2021 2021 2021 
Politisk ledning 2,8 -2,3 6,3 0,4 -9,0 
Förvaltningsledning 3,0 -0,2 3,7 0,0 -4,0 
HR-avdelning 6,6 7,5 36,8 0,7 -30,0 
Ekonomiavdelning 0,5 4,0 22,6 1,0 -19,6 
Kommunledningskontor 0,3 -0,7 24,0 45,8 -70,5 
Tillväxtavdelning 0,8 2,7 48,8 12,1 -58,1 
Kommunikationsavdelning -0,7 0,2 9,4 0,2 -9,4 
IT-avdelning 1,9 2,3 18,2 5,4 -21,4 
Utveckling och bidrag 0,1 1,2 16,3 1,8 -16,9 
Resultat 15,4 14,8 186,1 67,3 -238,6 

Tabellen ovan visar hur 2021 års resultat fördelar sig mellan de olika verksamheterna under 
kommunstyrelsen. De flesta verksamheterna visar ett överskott vid årets slut. 

Politisk ledning visar ett underskott om 2,3 mnkr vid årets slut. Det beror i huvudsak på den ej 
budgeterade kostnaden för presentkorten från HÄR som tilldelats anställda inom Härnösands 
kommun. 

Förvaltningsledning visar ett litet underskott om 0,2 mnkr. Underskottet består av något högre 
kostnader för konsult och administrativa tjänster jämfört med budget. 

HR-avdelningen visar ett överskott för året om 7,5 mnkr. Orsakerna till överskottet beror till stor del 
på lägre personalkostnader än budgeterat samt att kostnader för införandet Personec P omförts till 
immateriella tillgångar och därför inte belastar resultatet i den omfattning som budgeterats. 
Ytterligare en bidragande faktor till överskottet är heltidsprojektet som inte genererat lika mycket 
kostnader som budgeterats. 

Ekonomiavdelningen visar ett överskott om 4,0 mnkr. Överskottet beror främst på lägre 
personalkostnader än vad som budgeterats på grund av vakanser och sjukskrivningar. I övrigt finns ett 
mindre överskott inom de flesta andra intäkts- och kostnadsposterna. 

Kommunledningskontoret visar ett underskott på 0,7 mnkr för året. Underskottet beror till stor del på 
att kostenheten har lägre externa och interna intäkter än budgeterat, där covid-19 har varit en 
påverkansfaktor med stängda skolenheter. Fortsatt oförändrade portionspriser, med högre 
livsmedelspriser som inte är i balans med portionspriset har också bidragit till mindre intäkter. Från 
och med 2021 ingick kostenheten som en verksamhet under samhällsnämnden. Budgetmedlen 
kvarstår dock hos kommunstyrelsen under 2021. Kostenheten kommer från och med budgetår 2022 
även att budgeteras under samhällsnämnden. Kommunledningskontoret visar ett överskott på de 
flesta kostnadsposterna, där de främsta överskotten finns inom posten personalkostnader samt 
konsulttjänster och kursavgifter som varit lägre än planerat under året. 

Tillväxtavdelningen visar ett överskott om 2,7 mnkr för året. Vilket till stor del beror på mer bidrag än 
budgeterat för finansiering av EU-projekt samt överskott inom personal- och lokalkostnader som varit 
lägre än förväntat under året. 
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Kommunikationsavdelningen visar för året ett överskott om 0,2 mnkr som till stor del beror på lägre 
personalkostnader än budgeterat. Utöver det finns ett överskott för intäkter som beror på interna 
försäljningsintäkter av annonser och profilkläder samt ej budgeterade intäkter från Försäkringskassan 
för sjuklönekompensation. 

IT-avdelningen visar ett överskott om 2,3 mnkr för året som till stor del beror på lägre system- och 
licenskostnader samt lägre kostnader för konsulttjänster än förväntat. Kostnader för telefonväxel, 
avskrivningar och personal är något lägre än budget och bidrar således till överskottet. 

Utveckling och bidrag visar ett överskott om 1,2 mnkr för året. Överskottet beror till stor del på högre 
intäkter än budgeterat. Kommunen har skickat slutfakturor till Migrationsverket för asylboendet 
Soludden, dock har även slutfakturor från hyresvärden inkommit, vilket sammantaget innebär ett 
underskott för lokal- och fastighetskostnader. Utveckling och bidrag har även lägre 
avskrivningskostnader än budgeterat. 

5.2 Utfall kommungemensam verksamhet 
Nämndens utfall (mnkr) Utfall Utfall Budget Budgetavvikelse 
 2020 2021 2021 2021 
Intäkter 137,0 141,8 129,0 12,8 
- skattemedel 57,9 57,9 57,9 0,0 
- interna intäkter 78,3 81,6 71,1 10,6 
- externa intäkter 0,8 2,3 0,0 2,3 
Kostnader -130,6 -145,0 -129,0 -16,0 
- köp av huvudverksamhet -25,1 -25,7 -25,1 -0,5 
- personal -84,4 -101,1 -88,5 -12,6 
- lokalhyra 0,0 -0,1 0,0 -0,1 
- avskrivningar -4,8 -0,3 0,0 -0,3 
- övriga kostnader -16,3 -17,8 -15,3 -2,5 
Resultat 6,4 -3,2 0,0 -3,2 

Kommungemensam verksamhet visat ett underskott om 3,2 mnkr för verksamhetsåret 2021. Under 
kommungemensam verksamhet redovisas kommunens pensioner, semesterlöneskuld, 
klimatkompensation, STIM, intern leasing/hyra, försäljning av tillgångar, bidrag till 
Räddningstjänstförbundet, Länsmuseet Murberget och Kommunförbundet samt finansiella intäkter 
och kostnader. 

Underskottet beror främst på ökade pensionskostnader som överskrider budget främst till följd av 
beslutade regelförändringar inom RIPS, riktlinjer för beräkning av pensionsskuld som inneburit en 
resultatpåverkan om 7,8 mnkr. Regelförändringarna beror främst på förlängda livslängdsantaganden 
vilket gör att pensionsskuldens storlek ökar då det innebär att framtida pensionsutbetalningar kommer 
ske under en längre tid än tidigare förväntat. Detta innebär att kommunen måste öka sina avsättningar 
för redan upparbetad pensionsskuld i balansräkningen, vilket medför en ökad pensionskostnad av 
engångskaraktär. 

Detta vägs delvis upp av bidraget från det samlade PO-pålägget för att täcka kollektivavtalsenliga 
pensionskostnader. Denna ökning i intäkter från PO-pålägget beror i sin tur på att underlaget för PO-
pålägget, de samlade personalkostnaderna i kommunen, ökar ute på förvaltningarna jämfört med 
budget. 
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Under posten "övriga kostnader" finns ett underskott som beror på att fler leasingdatorer köpts in än 
vad det budgeterats för. 

5.3 Investeringar 
Investeringmedel (mnkr) Utfall Utfall Budget Budgetavvikelse 
 2020 2021 2021 2021 
Investeringsmedel kommunstyrelsen 4,0 4,7 6,8 -2,1 
Investeringsmedel kommungemensam 
verksamhet 

0,0 0,8 0,0 0,8 

Totalt 4,0 5,4 6,8 -1,3 
Kommunstyrelseförvaltningen har genomfört investeringar för 4,7 mnkr under året. Kulturen har 
genomfört renovering av Teatern. Lokalförsörjningsenheten har byggt om i Stadshuset, gjort 
ombyggnad av lokaler i Sambiblioteket samt åtgärder av utemiljö i anslutning till skolor. IT-avdelningen 
har investerat i en komponent till kommunens brandväggslösning för inloggning och analys av 
nätverkstrafik. IT-avdelningen har även investerat i en ny redundantlösning för kommunens 
datalagring samt utökat minneskapacitet. HR-avdelningen har bytt lönesystem till Personec P där 
införandekostnaden har tagits som en investering. 

IT-avdelningen har haft upphandlingar som har blivit billigare än vad som förväntades vilket är 
bidragande till överskottet om 1,3 mnkr för investeringar. 

Kommungemensam verksamhet har ett överskott om 0,8 mnkr som beror på ej budgeterade 
markförsäljningar som skett vid Lövudden. 
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6 Internkontroll 
Under året har kommunstyrelsen haft sex stycken internkontroller med tillhörande kontrollmoment. 
Internkontrollerna har varit kopplade till tre av kommunens övergripande mål: God service med gott 
bemötande, Framtidens arbetsgivare, samt Välskött och stabil ekonomi. Nedan beskrivs den 
identifierade risken med tillhörande kontrollmoment. 

Kontrollmoment Resultat 
Risk att ärendeprocessen mellan KF/KS och nämnder inte är kvalitetssäkrad 
Kontrollmoment Granskning av ärendeprocessens olika delar har genomförts under maj-

augusti 2021 och granskningen har omfattat ärenden som hanterats av 
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Granskningen har skett 
genom olika moment: 

• Granska handlingar som finns i de utvalda ärendena för att se 
hur de överensstämmer med våra mallar och styrdokument. 

• Spåra handlingar i dokument och ärendesystemet. 
• Samtal med ansvariga utredare/nämndsekreterare/diariet. 
• Kontroll av verkställigheten av fattade beslut 

Följande brister har upptäckts i kontrollmomenten: 
• Mallen för tjänsteskrivelse följs inte (rubriker ändras/läggs till) 
• Fel typ av mall används ((beslut/tjänsteskrivelse) 
• Förekommer otydlighet i hur besluten är formulerade 
• Förekommer brister i protokoll där det inte framgår vem/vilka 

som yrkat på ett förändrat beslut 
• Språket är i vissa fall byråkratiskt och svårt att förstå 
• Saknas i vissa fall tydliga motiveringar till varför ett visst beslut 

föreslås 
• Klassificering av dokument stämmer inte alltid 

(arbetsmaterial/upprättat) 
• Dokument och ärendesystemet används inte för att skicka 

handlingar mellan förvaltningar 
Vid kontroll av verkställighet av fattade beslut i kommunfullmäktige 
och/eller kommunstyrelsen visade resultatet av granskningen att 
verkställigheten har fungerat, men att ett ärende tagit längre tid än 
planerat. Nämnderna ska senast i november för kommande budgetår 
för kännedom, delge kommunfullmäktige en verksamhetsplan, enligt 
kommunens ekonomiska reglemente. Verkställigheten av nämndernas 
verksamhetsplaner har skett under 2020, men alla har inte gått igenom 
dokument och ärendesystemet, vilket medfört att ärendet inte 
diarieförts som inkommande till kommunfullmäktige. 

Beskrivning: Ärenden inkommer till KS från nämnder och bolag. För att kontrollera kvaliteten i 
ärendeprocessen behöver stickprov genomföras för att granska om ärendet innehåller all väsentlig 
information för att rättssäkra och ekonomiskt hållbara beslut ska kunna fattas samt och att verkställighet 
sker inom rimlig tid, efter att besluten är tagna. 
 
Risk för suboptimering av digitala system 
Kontrollmoment Vid kontroll och uppföljning av systemförvaltarorganisationen, om 

verksamheterna är aktiva och om systemplaner finns och används visar 
resultatet att tre av elva förvaltningsplaner är färdiga, fyra planer har 
påbörjats men pausats under perioden av pandemi. Fyra 
förvaltningsplaner är inte påbörjade. Vid uppföljningen framkommer att 
det finns ett behov av att revidera befintliga och färdiga 
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förvaltningsplaner. Nedan ses en fördelning av aktiva förvaltningsplaner 
utifrån typ av förvaltningsobjekt. 
En av fyra planer för kärnverksamheter har aktiv förvaltningsplan 
Två av fyra planer för stödverksamhet har aktiv förvaltningsplan 
Ingen av tre infrastrukturer har aktiv förvaltningsplan 

Beskrivning: För att undersöka om verksamheterna i sitt dagliga arbete i användandet av digitala verktyg 
utgår från hela kommunens behov och möjligheter i utvecklingen och vid inköp av system och digitala 
verktyg ska systemförvaltarorganisationen följas upp för att undersöka om verksamheterna är aktiva och om 
systemplaner finns och används 
 
Risk att fel kompetens rekryteras 
Kontrollmoment Resultatet av kontrollmomentet visar att endast skolförvaltningen har 

en aktuell kompetensförsörjningplan där aktiviteter pågår. 
Beskrivning: För att undersöka om verksamheterna rekryterar rätt kompetens ska kontroller genomföras för 
att undersöka hur många kompetensförsörjningsplaner som är upprättade. 
 
Risk för felaktiga beslutsunderlag 
Diff levreskontra mellan 
Proceedo/RoR 

Kontroll har skett genom månadsavstämningar mellan 
leverantörsreskontra och huvudbok för att kontrollera hur systemen 
(Proceedo och RoR) integrerar genom månadsvisa avstämningar. 
Kontroller visar att vissa differenser förekommer och rutinerna behöver 
därför ses över för att motverka att differenserna ackumuleras. 

Beskrivning: Genom månadsvisa avstämningar mellan leverantörsreskontra och huvudbok utreda om 
systemen (ROR och Proceedo) interagerar på fullgott sätt. 
 
Risk för inköp utanför avtal 
Risk för köp utanför befintliga 
ramavtal 

Inköpsmönster har analyserats för att identifiera köp utanför avtal, 
kontrollen har genomförts med hjälp av underlag i stickprovskontroller. 
Resultatet av kontrollmomentet visar att det i nuläget förekommer 
inköp utanför upphandlade ramavtal i en inte accepterad omfattning. 

Beskrivning: Genom att analysera inköpsmönster med hjälp av underlag i stickprovskontroller identifiera 
köp utanför avtal. 
 
Risk för att upphandlingsprocessen drar ut på tiden 
Risk för fördröjd 
upphandlingsprocess p.g.a. 
försent inkommen beställning 

Stickprovskontroll har visat att beställning inkommit i tillräckligt god tid 
när det gäller upphandling av nya ramavtal (där befintligt avtal redan 
finns där avtalstiden löper ut). 
Stickprovskontroll har visat att beställning av upphandling avseende 
behov som ligger i investeringsplanen i beslutad budget, har i vissa fall 
inte inkommit i tillräckligt god tid för att hinna genomföra 
upphandlingsprocess i tid. 

Beskrivning: För att kontrollera om verksamheterna följer riktlinjerna för upphandlingsprocessen och 
därmed riskerar att tiden för upphandlingsprocessen blir för kort , ger ökad arbetsbelastningen för 
medarbetare samt sämre kvalitét på upphandlingar, ska stickkontroller av hur lång tid det tar från att ett 
uppdrag har inkommit till avdelningen till upphandlingen påbörjas. Uppföljning av beställda upphandlingar 
ska också genomföras. 

 

Utifrån resultaten av genomförda kontrollmoment har nedanstående förbättringsåtgärder 
identifierats och genomförts under året. 
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Förbättringsåtgärd Slutdatum Färdiggrad 
 Ekonomisystemen Proceedo och ROR 
Förbättringsåtgärd ekonomisystemen Proceedo och ROR 2021-12-31  
Rutiner för kontroll har inrättats. Rutinerna innebär återkommande avstämningar, vilka säkerställer att nya 
differenser inte ackumuleras. 
 
Inköps - och upphandlingsprocessen 
Förbättringsåtgärd inköps-och upphandlingsprocessen 2021-12-31  
En ny rutin har upprättats vilket väntas öka medvetenheten kring hur större inköp ska hanteras. 
Implementering av verktyg för inköpsanalys pågår. Faktureringskrav i upphandlingar och avtal har ändrats. 
Information har publicerats på kommunens hemsida. 
 
Digital kompetensnivån 
Förbättringsåtgärd digital kompetensnivå 2021-12-31  
Införandet av systemförvaltarmodellen och rollerna inom systemförvaltarorganisationen utökas med resurs 
som ansvarar för att starta upp införandeprojektet på nytt. Rekrytering av en resurs som driver och 
samordnar införandet av organisationen ska genomföras. Övriga roller inom organisationen bemannas 
under införandeprojektet. 
 
Kompetensförsörjning 
Förbättringsåtgärd kompetensförsörjning 2021-12-31  
Ett samarbete med Mittuniversitetet har påbörjats kring strategisk kompetensförsörjning. 
Utbildningsinsatsen visade på organisationens behov av att arbeta systematiskt med 
kompetensförsörjningsplaner med mål som sätts upp att uppnå. HR-avdelningen fortsätter stödja 
förvaltningarna i arbetet. 
 
Den politiska beslutsprocessen 
Förbättringsåtgärd den politiska beslutsprocessen 2021-12-31  
Utbildningsinsatser har påbörjats gällande formuleringar i protokoll från de politiska sammanträdena. 
Insatser för att utveckla formuleringen av att-satser har påbörjats och fortsätter under 2022. Genom mallar 
väntas möjligheten till kompletta och rätt formulerade att-satser i tjänsteskrivelserna öka. 
En utbildningsinsats av en extern part planeras att genomföras gällande dokument och ärendesystemet. 
 
Inköps - och upphandlingsprocessen 
Förbättringsåtgärd inköps-och upphandlingsprocessen 2021-12-31  
Riktlinjerna för upphandling och inköp har kompletterats med rutinen att controllerenheten förser 
upphandlingsenheten med investeringsplan i syfte att fånga upp större inköp och därmed arbeta proaktivt 
med att beställning av upphandling inkommer i god tid och därmed minimera risken ytterligare. 
Ny rutin är upprättad där avtalscontroller säkerställer att verksamhet i god tid får kännedom om avtalstidens 
slut och att ny beställning för upphandling behöver skickas in till upphandlingsenheten. Rutinen omfattar 
även regelbunden avstämning mellan upphandlingsenheten och kommunledningen för att säkerställa att 
beställare av upphandling utses i de fall ingen självklar beställare av upphandling finns. 

48



 

Kommunstyrelse  Verksamhetsberättelse 2021         29 [30] 

7 Förväntad utveckling 
Överlag bedöms planerad verksamhet inom nämndens ansvarsområde kunna genomföras i enlighet 
med verksamhetsplan 2022. Likt föregående år kommer dock Covid-19 att utgöra en viss 
osäkerhetsfaktor. 

Negativa effekter för organisationen och näringslivet antas kvarstå i form av kompetens- och 
materialbrist, logistikutmaningar samt sjukfrånvarande personal. Mötesplatser och dialoger inom 
organisationen liksom mellan kommunen och omvärlden kommer sannolikt att hållas digitalt under 
inledningen av det nya året som en följd av smittspridningen. 

Eventuellt förändrade restriktioner påverkar i hög grad bibliotekets, konsthallens och teaterns 
möjligheter att genomföra aktiviteter och arrangemang. En stor del av de planerande aktiviteterna har 
fått stå tillbaka under 2021. Hur verksamhetsåret kommer att te sig är ännu oklart men många projekt 
kan återupptas när restriktionerna med anledning av pandemin lättar. 

Beredskap finns för fortsatt höga krav på internt och externt kommunikationsarbete i form av snabb, 
relevant och korrekt information liksom på snabbt, anpassat och riktat stöd. Samtidigt behöver 
vidareutvecklingen av Servicecenter kunna fortlöpa, både internt och i förhållande till medborgarna. 
Kommunens publika webbplats påkallar översyn då livslängden för utformning och funktionalitet 
generellt uppgår till omkring sex år. Under 2022 kommer webbplatsen att ha nått halvtid. 

Trenden med fler besökare och nya etableringar väntas fortsätta liksom utvecklingen av det befintliga 
näringslivet. Härnösands platsvarumärke kommer att vara en viktig ingrediens för att ytterligare 
stimulera denna utveckling, men också för hur invånarna generellt uppfattar Härnösand som ort och 
region. Arbetet med platsvarumärket har fått stå tillbaka en tid men behöver aktualiseras. 

För att möta de kompetensutmaningar som finns i vårt geografiska område förstärker Härnösands sina 
insatser genom kommunens nya arena för högre utbildning; Campus Härnösand. För att stärka 
Härnösand som myndighetsstad blir markanvisningsavtalet för en utökning och flytt av Ångermanlands 
tingsrätt och förvaltningsrätten i Härnösand viktigt. 

Inom ungdomsinflytande och klimat kommer en kraftsamling att ske för att fånga upp barns och ungas 
röster om framtiden i Härnösands kommun. Resultatet används som underlag inför FN-konferensen i 
Sverige i juni 2022. En arbetsgrupp kommer att tillsättas för att arbeta förvaltningsövergripande med 
frågor som berör klimatanpassning utifrån ett samhällsplaneringsperspektiv. 

Förseningar i EU:s beslut om den nya programperioden kan medföra att utlysningarna dröjer för 
planerade ansökningar till ERUF, exempelvis gällande ett kompetenscentrum inom arkivverksam-
heten. 

Förutsatt att det nya samverkansavtalet tecknas med de fackliga parterna kommer implementering att 
ske i alla förvaltningar. Implementering kommer också att ske gällande ny personalpolitisk policy 
förutsatt att erforderliga beslut fattas. En riktlinje planerades att antas under slutet av 2021 gällande 
kontinuitetsplanering inom samhällsviktiga verksamheter. Arbetet med riktlinjen är påbörjat men 
något försenat med anledning av de prioriteringar som gjorts som följd av den pågående pandemin. 
Under 2022 väntas riktlinjen antas och ett implementeringsarbete genomföras i kommunens 
samhällsviktiga verksamheter. Riktlinjen tar hänsyn till såväl krisberedskap som civilt försvar. 
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Det digitaliseringsarbete som bedrivits under 2021 kommer sannolikt att leda till ett tillägg i 
verksamhetsplaneringen för 2022. Ett arbete behöver påbörjas för att utforma en modell för 
verksamhetsutveckling genom digitaliserade flöden. 

Barnkonsekvensanalyser kommer att börja genomföras i kommunens verksamheter under 2022. 
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Postadress 

Härnösand kommun 

Kommunstyrelseförvaltningen 
87180 Härnösand 

Besöksadress 

Nybrogatan 8 
Hemsida 

www.harnosand.se 
Telefon 

0611-348000 
Organisationsnr 

212000-2403 

E-post 

 
Fax 

0611-348030 
Bankgiro 

5576-5218 
 

 
 
Tillväxtavdelning 
Cecilia Onselius, 070 340 15 23 

cecilia.onselius@harnosand.se 

TJÄNSTESKRIVELSE  
Sida 

1(2) 
 

Datum 

2022-01-22 

 

Dnr  

KS/2021-000472  
 

  

 

 Kommunstyrelsen 

Ansökan om ekonomiskt bidrag - Ramviks Folkets Hus 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

att under förutsättning att ansökan till boverket godkänns, bevilja Ramviks 
Folkets Hus ekonomiskt bidrag om 255 000 kr samt 

 

att beviljade medel belastar kommunstyrelsens budget för oförutsett för år 
2022.  

 

Beskrivning av ärendet 

Ramviks Folkets Hus står inför stora utmaningar när det gäller sina lokaler 

och har därför sökt extern finansiering hos Boverket för att komma ikapp i 
eftersatt underhållet av lokalerna. Investeringsbidraget kräver minst 30 % 

kommunal medfinansiering.  Projektet innebär nytt golv i rotundan, 
målning, rostskyddsmålning av handikapp ramp samt tillgänglighetsanpassa 
en toalett som idag inte är godkänd för rullstolar. 

Socialt perspektiv 

Ramviks Folkets Hus används flitigt för aktiviteter så som boule, yoga, 
körsång och allmänna danser. Folkets hus är en mötesplats för unga och 

gamla från bygden, lokalen uppskattas av både lokala invånare och besökare 
från övriga länet. Insatsen bidrar till tillväxtstrategin genom att stärka ett 

kommundelscentrum som bidrar till platsens personliga livsmiljö och 
mötesplatser på landsbygden.  

Ekonomiskt perspektiv  

Hela ansökan till boverket omfattar 1,1 mkr där 850 tkr av dessa är 
ombyggnad eller standardhöjande reparationer som kräver att kommunen 

medfinansierar 30 % av redovisade kostnader. Medfinansiering från 
kommunen är således en förutsättning för att få en beviljad ansökan från 
Boverket. Föreningen antas inte ha egna möjligheter att genomföra dessa 

investeringar utan projektetfinansiering från Boverket.  

51



 
Härnösands kommun 

 
Tillväxtavdelning 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Sida 

2(2) 

Datum 

2022-01-28 
Dnr 

KS/2019-000286 
 

 

Föreningen söker också 250 tkr för tillgänglighetsskapande åtgärder, dessa 
kräver ej medfinansiering utan finansieras till 100 % från Boverket vid 

godkänd ansökan.  

Miljömässigt perspektiv 

Ingen påverkan  

Beslutsunderlag 

Tillväxtstregin  

Uno Jonssson 
Tillväxtchef 

Cecilia Onselius 
Verksamhetsutvecklare 

 

Bilagor 

- Ansökan boverket 
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Från: Ramvik <info@ramviksfolketshus.se> 
Skickat: den 24 november 2021 18:30 
Till: kommun@harnosand.se 
Kopia: Andreas Sjölander 
Ämne: Ramviks folketshus förening ansökan om investering 
Bifogade filer: Ombyggnad HandikappToa211103 .pdf; RitningRotundan.docx; Rotundan1.jpg 
 
Uppföljningsflagga: Följ upp 
Flagga: Har meddelandeflagga 
 
Härnösands kommun 
 
Ramviks folketshusförening önskar ett bidrag på 270 000 kr för att upprusta Rotundan efter 32 år av 
verksamhet som slitit på byggnaden och en ansökan har gjorts till Boverket på 450 000 kr 50% av 
investeringen på 900 00 kr' 
 
Föreningen bifogar bilder och ritningar på de åtgärder som sökts bidrag för 
 
Ramviks folketshus förening ämnar söka  investeringsbidrag av Boverket på 50% av 900 000 kr för att 
återställa Rotundan med ett nytt golv, målning invändigt, rostskydds måla handikapp rampen som 
samtidigt är en utrymningsväg från läktaren i Rotundan och att anpassa handikapp toaletten i entrén så 
att den blir godkänd för rullstolar. Den nuvarande håller inte måttet 
 
Boverket vill då ha ett samtycke av kommun att bidra med 30 % av investeringen ca 270 000 kr och 
föreningen får själv stå för 180 000 kr. 
 
Rotundan är byggd 1987 har inte underhållits invändigt sedan dess och dansgolvet har slipats ett antal 
gånger så nu kommer spiken upp och fjädern i planken måste spacklas igen eftersom planken är ca 
hälften av sin tjocklek. Målningen börja flagna och har sina skavanker  efter många besökare och efter 
takläckage som nu år åtgärdat 
 
--  
Magnus Hellsten 
 
Ordförande Ramviks folketshusförening 
info@ramviksfolketshus.se 
Folketshusvägen 22 
87198 Ramvik 
073-6591209073-2261213 
R 
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Ansijkan om statsbidrag til I
a l lmlnna sam l ingsloka ler ;
investeringsbidrag
( S F S  2 0 1 6 : 1 3 6 7 )

likom rrlltsovc*.t Bover(ets drarenrmmer

Ramvik

Hellsten

a !  ! q r l ! ,  i  i  t r r  r : r i r , : 0

For att fd brdrag ska flera v llkor
vara uppfyllda Lis mer pa
Boverkets webbplats,

OBSlAnsokan masl€ ha
komrnlt in i ll Boverkel senast

1. Uppgifter om siikande organisation
Sokande Clfqan salonsnummer

Ek. fdr. Ramviks folketshus 7888000-1834

Boverket

87198

fl trorenrns
fl varr.rsrs

n ett.t'ot.s
I  l s t f l e i se
@ rorenins

Folketshusvagen 22

E posi Teletonnummer

info@ramviksfolketshus. se 073-6591209

Sok.ndes  webbpa ls  lom s .dan inns)

www.ramviksfolketshus.se

magnus@hellsten.nu
anterinA av arendet fortsatta Aoverkets e'llanst

2. Kontaktperson
Fersoiiuniher' Fo.n.mn

390715-7535 Magnus

073-6591209
'llppg lten :r 1r vill'g Oni du an!e. d n p€rsonnummerkan erh

3. Riksorganisation
Ar  s6kande o . ! .n isa lon  med em inagon rksorgan isa ton?
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_  o  F , l . - i  L l B y q d . q ; d d - r c R \ J o . b  4 d

: Vl Folkets Hus och Parker

6 |  Ivara Gefdar
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,,,, !,
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4. Grundkrav
Forafi .vesrenngsbidrag t almanna sam inqs ok.ler ska kunna b€villas !:le.an idljande srundkrav:ruppfyllda

Z H,rm€d intygas alt sokanden arbetarpd lokalnlvd utan vinslsyrte.

E Harmed intygasal t  sokand€n er f t  s teen. le l rdn komm!n och komm!nala fdre iag.

lZ harmed nlygas att sokanden srr verksamhel respekterEr demokEtins idder, nklusve princ perna om- 
tansta ldhet rnellan kitnen och fotud mot disknmineing.

lZ Fdrmed fty!as att sdkanden rnte har sku der iorsvenska skalter eller avgriter hos
- Kro.ofosdemyndighelei ellerari likvidation ellertbrsal| konkurs.

p1 Hrrmed Intygas alt sof afden har qoda e[onon ska rorutsanningar idr €tt drva och forualt. den
akt !e l la  loka en.

l l l  H;rmed int rqac a l tden a l lm;nna samlngslokalen har ,  e l ier  forvantasfa,  €n a ls  d g anvandnrn! .

lA Harnred nlygas atl den allmafna samingslokalen komm€r hallas lillanglig ldr vaie orsanisation e er
_ qrupp med oroaniserad verksarnhel som a.vefisam inom orten och att detla sker opan skl, iska g

omfalti ng och pa skal qa vilkor.

ly'l Hiirmed ftygas att den allmenna sam ings oka en, efter genomlorda atgeder, kornmer att fy a- 
ska qa krav p5 qod slandard.

5. Behov av allmen samlingslokal pa oden
Som fatulsat!.nq i6ran hvesl€rrgsbdfaq ska kunna bevlllas g.ller.x del iinns e1llar.klrql behov av en allman s.mngslokar

Eh ! lmdn saml inqs loka l . r  en  l . ka  s .m ha ls  oppen.ch  t l lgang ig  ro r . l . .  Loka len  ska  r r : imst  anvbndas f6 r lo re , inss  v€ ts
moten, st!dieverlc€rrli€1. kurt!.ell v€rksan'het roBlroelsc, r.lidssysselsrthing elid n:igorr afnan lki.nde velksamhel En
loren rgslokal med enban den elna ldrenrngens verksamhet upptLlerr de llesra t ll nte k.alei pa 6tv a ei alhbn

691

t scsknvvadde innsrc r rypav lo rennga.paonenochomden l t r l . re rD lar (m. j rma l l5o0recren f lus !€b lanKsre ! l

Forutom Ramviks folketshus fi irening finns ldrottsforening, Hembygdsfdrening,
Skoterforening, sportfiskeforening, Jaktskytteforening, Kdrforening,
Pensionarsforeningar, Polit iska kvinnofdrengar plus ett antal mindre forenrngar
med mindre aktiviteter.
Ramviks folketshus ar den enda allmenna samlingslokal som kan ta emot ett
evenemang med flef an 500 deltagare utanfor Harniisands centralort

Ange and. :  a ln r inna saml ln ls lo fa  € r  p l  od€n Ar9€ a"e l r rd  l l  € r  o la  ,  'ne l€ r

i

:  l / l  Det f r l s :nqd ondra  dr l . ;n ra  sdn l inos lo rdrpr  pd  orpr .

I

t .L , \
/
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6. Lokalens anvendning
: fd€r  sq  sarskr l  r  rbarn  och  unqdom (upp r i I2s  i r )  anq€ procent?

!  o  ro "  Z , .0 ' .  ! r '  t " "  ! r ' r0""
L  I  r  r  60 .  L_ l6 r  80  "  L_ l8 r  

' 00  oo

a r  , a  r . - d , . o . s i 6  4 q e ,  - 9  t a , . r a L f , r . i - q r ,

12 35

llpps(alla lypa! aklvilel !nde.det senasle arel pmcent ObsetueE att suhman ska bli 100 procent

Mot€n (foren nqar croanisationer etc )

Slud eve*sahhel (k!6er hobliy elo )

Kllluraiialgeh:ng (reater rrus k fdred.ag etc )

Lopprsverksahet

1

15

5

1

1 0 0

Kom me. !e|ks.mheten fodsana pa samma san som lareqaende ar?

Z" 2."
onrn.j !i!c pl.n iar lok.rcfs okaretr,as r.nsana anvandiir'g lF,ax nral1 500 lcckctr tr llsv.blaikstcq)

Pa grund av Coronapandemin kommer vi att utdka utbudet och fdrhoppnlngsvis
ocksa kunna bredda verksamheten framfdr allt med barn och undommar

Fcrekomnerd€l verksaahe| lokalen Ltarid.boknjngt Exempelvis qeioln ufqdatrsrun hobbyrum e||er cale,

np 2""

3(10) y-
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7. Fastighet

Ramvik  2 :75

Vesternordand

1942

Folketshusvbgen 22

87198

rvl:r[en dspo.eras med:

U]Asanderarl
! Nyttjanderait

n rointrat

n Annan nytttan.lerblt. ange vilken

Hdrnosand

An9e n!varande lokalyla (kvml

1240

Ramvik

Loka€ns upp Slelselorm ar

Z Asandsatt

I Hyresritt

! eostaas,;ri

Ln!farn. a!are.v fasl !h.tcf .
Ek for Ramviki folketshus

8. Uppgifter om proiektet
Ange n.mn pi: del proiekl rdrvlket bdrag sdks

Rotunda/toaletter

AnAe v lka lyperav itgarder ansokan avser:

I  Kop.  Fy lpps f ter  urderavsn t l9 .

! ly  "  " , t  
lbyggnad.  Fy1 lppgf ter  urrder  avsn t t  10.

Z Ombyggnad eller staidardhOlande reparalioner. Fyll! uppginer under avsh tl I L

Z r , l lganglrghelsskapande atgarder  (mat  300 000 krono4.  Fy l l  i  upps f ier  !nder  avsni t t  12

+

4 io, j '"t '
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Avsn l te l  f y i l s  e .ban lom.  avsera t tsoka bdragforkop

Investenngsb drag ldr kdp berbknas !tlrar ett b dralslnd€r a9 som motsvar.r kosinaden rar en ilg,rd av den allmanna
san nqslokalens J,lorupp lrl holsll 000 kv.dralmeleroch som:irsk;l! m€d hansyn lillprolekleh an och omlsltring Ori deh
iolaa ytaf bverslger 1 040 kvadralmeler kofrmer darfbrbdragsundenagel rtl mnsk.sforan molsvara en t{a pi I 000
kvadratmeler en ighel medldmrdningen

A.ge vad kope-l avser Om annat ange vad

L l  hop av  fas lshe l

I Kdp av byssnad pa oft srund

Darunrfor kopers fullbordanda (ar nranad daq) Inatrlokay,la forkopiridgare anqven lastrqhet,

[r n*,
Om kdpcl arlullbordal innan beslut har lattats areidel. ange a! vlka skal"

orr bywnad thns pa !€n rislshetn avserk6pa aree liysoiadens robyr! Anle 0 kvadratheter anr byelnad sakn:s ri

' Har ka. !dm n'slGtva kos(iader kopOlsl nll -plt kap. sas.m lagfansk.sh.d. anges.

'' Inveslcringsbdm! fd. e1l k.F som af llllbordat nar en ansdkan om bidrag provas. amnas endast om sokand€. hart
synnerliqa sk;jl all geno iora kdpet rdre bdraQsbes utel Er ansokan som komml n senast den 1 decemb€r en ar p.ovas och
beslLtas senastrore utgangen av mai man:d tdlbnde 6r

'10. Ny- eller t i l lbyggnad
Avsn netfylls enbarl om n avserartsdk bdraa tor ny elertillbyggnad

nves'er ngsbidf.g rar ny- eler t lbyggnan ber,kias !trrin ell b dr.gsu.delag som molsvar.r koslnadef ror en atga.l av den
allrfanna samlfqslok. ens !,1or lpp ll hagst 1 000 kv.drrlmelero.h som Srskrlig med hbnsyn I lproiektets.lr och
ohTattn f! Ch der totala ylah overslqd I 000 kvad'dtmcl.r i<omnrd da{or bdragslndcnaqel all minskas lo'.n molsvara cn

lra pa I 000 kvadratrneler en itlrel medfo.ordnnqen

L l  Nybyqsnad

L l Tillbyssnad

Redoq6r ko.tritl.l idr p anebd iy- eller tllby!!nad (nrr*hElt 500leckei rnklus've blankste!)

5 1 1 0 )  
/ J \ , L

Anle roka lta lor p anerad ny- el er 1 | byggfad
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Ange I dpLan for proteklel'

Proteklel pabdrlas (af. man.d dag) Prolckl.trardigstals (.r m.nad daq)

Om ils:.derna har pr:bddalsin.an b€slll harrallats arendel ange.vvilk, skal

Anqe I dp an ror projekl€r

Prore(r€r p.borlas tar, m.nad dasr prqekletiardilsralls (ar nanad daq)

2022-06-01 2023-01-30

O n  r r q .  o d a .  r ' p d o o t d l i , n r d  b F \ , ' l d  ! d h o .  . ' - r o F r d a q - . . . l . d s l r l

' I nves le r ingsb. l . .g  fo . .n  ny-  e le r t rLbyggnad s .m harpabarFts  n i r  e r  ansakan om bd. :g  p rovas  Smnas ennastom
sdkand€n halt synnerliga skal iijr.tl paborla arbelena rore bid€lsbeslulel. En anslkan s,nr kotrrtr'l in sefasl,ietr 1
december elt ir prdvas och beslutas serasl fo.e llgargen av mq manad tdliande ar

' l '1. ombyggnad eller standardhaijande reparationer
Avsnt.lfyls c.ban r om nr avscraltsoka b drag lor ombyggnad e ler standardholafde reparat oner

Afge  ! l ken  lyp .v . lgard  ansokan avser

Z Slandardhojande reparat oner

Vi.lombyggnad. redogor korfallat rorpanerad ombyqqnad (maximall500le.ken nkusive bl!nksleq)

Standardhojande etgerder avser nytt golv i Rotundan samt rnelning invandigt av
densamma.

Ange vikef t/p av s(!ndadhdisnd€ @paralon ansokai.vser.

Z Byssnadsarsarder

!vermesysrem

E VA, avloppssystem

n Enersiefi ektviseirssalsarder

I  e ,  - "  " 'on, lo-ot  o," .ae rppd dr  o . .

:
- lnvesLenno!b.lr.q f.r en omblqgnad som har pabdrtats nar en ansokan om bdrag prdvas lijmnas endast om sdk€nne. h:fl

b synherliga sk:illordt pabail. abelena lore bdGlsbes utel En ansok:r sonr kommf n semst den 1 december etl arprolas

Jt och besltas s€n.sl idre Ltqbnaen avmalmanad rorjande ar 
I
I i ,

6 ( r0 l  v , i , i .
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' l  2. Tillganglighetsskapande etg;rder
Avsn(telfylls e.ban om n avserall sdk. bdrag lor r llg,nglrghetsskapande atgdrder

Fort' g:nll gh€lsskapande itgarderlor personer med lun(tionsnedsatlnins i rbidrrs ges I lhela kostnaden docli hlgst
300 000 kforor Fordcf dclav koslnadcrna som dverstiqcr 300000 kronorf.ns m{liqhet au la upp koslnaden lnder rlbriken
onrbyqqnad eller srafdardlrdlande reprral'oner. Far deina delk.F bidraq ges med 50 procent

Ange vlken ryp.v n 1g:ng ighetsskapande dgerder:nsdk.n avser.

! Inslalalion av hbrselslinga och aklslikplallor

fl Anpassrns av hysienutrymme och ddrrpassase,

! e" y.n,ns kontrasl' och vzm ngsrna|kerngarfor synskadade

! ei"os'" .  skytn n! el ler annat onenler inqsmedei

n tnstatatcn av ramp eter lyf lp at la

! n""
fl er rrlnanrte av oart ennaso ats
t) - Melnrng av trl lganglgelsramp
lz l  O!  q" I  qdnq iqhe sst"pdnde arq;  de

for hadikappade ti l l  laktaren samt utrymningsvag

Proiektel piboias {,if, hihad da!)

2022-06-01

Ny e l le r i  byggnad

ChbySgrad cld sl6ndardhdland. r.paralon.r

rilladnslishetsskdpande a(sAder

? 5 n
Eqel drbe e Anra rimmar

korslnarli! ulsrrycknin!"

Koslnad lor nveniarea"

Pfolckl.r rardigsrals (.r manad dag)

2023-01-30

1 3. Kostnadssammanstallning
Ulsor meru:rd esskalt {moms)en laktrsk koslna,l ldrprojeklel?'

Z" !""r !0a""
omd€lvs  beskdvhurmoms! (sbre .kos tnadrorpro lek te t tnar in€ l t500 le .kcn  nk !s r !eb lanks tcg)

'Om d€n sokafne har avdragsriilt far kostnaderlar monrs iprojektel lamnas nle bdrac lordessa:vdragsgila
momskostnader kontakla skaltelerkel om n if osekra pi v.d som glller

Algdrd Koslnad ex. moms Ej avdraqssillmoms Tolal kostnad

850 000

250 000

1 100000
: " lbdragsunderlaletldrkdp ny ele.tlbygg.6d s:mt ombyqgnrd ellerstaidardrrolande relaralonerfar utoverska 9a
.: faktiska kostnad.rfor byqqnadsatqard.r Lnraknas egeta.bete motsvarandeen varde av 220 k.onor per Iimhe Vardel av del
y egna albete! k.n rnQor. hbgsl20 Fro.erl av bldr.gsunder aqet lar ovanstiend€ atqarder
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" KonshAr ! utsmyolnine ldrnomah uFpiJe ll hogstei procentrv bi.iralslnde alet Om del rnns sErsk lla sk,ltardoc(
kostn.der firkonsherlig utsmycknng elerafsk.lin nq av Inlentari€rom sammanaql h69s1iem proce.l rSknas n I
b l ra !su ider . !e1  B dr .Os!nded ige l  motsvarar  no .nrs l l  de l . la .  k .s ln .dern .  nk lL ,svevarde lav€v€f lue l l lege tarbe le

' "Fora t l fab ld raQlornventanerk .avsatsokandenha.sS6k i ldask t l  Somrnvenbner raknasnat ! .e t f l y rbara ld rema { lds
egenlotr') sas!nr nrabler. husgerad och knande Sadad s!nr !||rons byggnaden tor sladigvarandr bruk (btggnadstillbehor)
r;kfas nle som inlentarier Om detrnns saEkild. ska fdr kostnad€r 16rkonstnadig llsmycknrnA elerdnskallnn! a!
invent.rer om sammanagl hagslfem procenl rakn.s n bdraqslndedagel Bidragsunderlaqel motsvarar.ormal delolala
kos lnade.na ,nk [s i lev : rde l  av€vent re l l tege i . rbe te

14. Finansieringsplan och siikt bidrag
Ange hur , l r la rden ia tg . rdema non pro jek t€ l  ska  r inans  eras  Obsetueraaf in iskavsahurn inar tu lnnafs ie rngavennro ,ek l
B€riknad tolalkoshad ldr pojekt€l (summ6 kostfader .klusve ej Evlralsslrmoms och €venluellteg€l s|bete)si6 slsmtrra
dvcr.ns mcd totrltn.ns er ng inklusile sdkl brdrag

Bidrag annas med hogst 50 p.ocenl av bdragsunderagetvd ombyggnad e ler standardhoiande repa.ation V d kop. ny- eler
r'tbyqgnad imn.s bdr.! med hoqsr 5c procerr for lokailtor uFp r tl 000 kvadratmeter

Typ av finansienng

Elet arbete en !r koslnadssamnranstllninsen 55000

Esen tkv,d nsars 115000

sokt bidra! rort l!an! lhelsskbDande arsarder' 250000

sokt bdras ibrdlrsa atsarde.- 425000

KommLfah b drae- '  255000

suhha: 1 100000
'Fijrti 

sAnsighetsslapande atsArder ldr peEoner med iunktionsfedsitliing iarbLd6q Oestir hea kosh.den dock holsl
300 000 kronor Fdr den delav koslnadema som ijv€Btrger 300 000 kronorinns mdllghet all la upp kostradef underrubflken
cirbyslnad och slrrrlardhojande .ep.ralion. Fir dehn, delkan b,d6q ses med 50 proceht

"Omokaensy , la . i . rkbDoch/c l l c rnyc l l . ' l i l l bygg. .duppq i , l r l l n rc ra . l000kv4dr . ln r . l c rskaomrak . i i !avb .opp! lsk .
ienlsheL med lorordn rlen (2016 1367)om slalsbidras lil allmanna sam lnsslokaler Beloppel kan dven komma ati m nskas
orkos lnaden iorege lade leor 'e6 t r l le rbeqr .nsnrgarenatBoverke ts lo reskr f te f (2017:2)omsta lsbdraq l r la lmanna
sahli!soka er eller oh kostird for konsln;di! ulsn,yckn n! ocrriel€r in!eitdner overslqer be!ransni.C.r e.l!t torordi f!e.

i20 i6  r367)

"'Fbr bvrl!. bdralsbera(sade alsarder(er I llgbngl sheGskap.nde atsbrderlpp tl n.r 300 000 krcioa e.Lsl fbrodln!en
i20 la i :1367)  k r .vs  an  komm!nef  amnafekonomsk l  e l le r  l i kva .dg tbd fag  som m. rsv . ra rm ns l30  pro .enr  a !  re . r . ! s .ae

1 5. Utbetalningsuppgifter
Vall ert utberaln nqsalternatv

Pilsg ro Bankgno

207 -5695

Clearinlnurntrrer Konlonlrirer

[/eddelande tl] kontohavare
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1 6. Fiiretr5dare och sanningsfairsakran
Ansokanskrvsunderavbehoigforetradareforsokanden T""cknas frman av tv: lorening ska bad: lirmal€cknarn:
!.der ans6kan FeL6llaa lppqinerkai hedfara skyd!het alt belaa lrlbaka del brdralJ sonr har utbetaats

E l  ,  r  r d ,  . a  .  ,  o c J ' p r l c  . o ^  J n '  - .  d F  ,  r \ o ' d '  ^ e o t h o  ' a d c b . o o  d  . ' .  o
s  om bdEq be!  [ . s  rd rbnder  so lander  s iq . l l  rb l ]a  de  res le r f t i rb rdraset  som d iges  ld rordn . !e f  (20161367)

Boverkels rb@skriner (2017:2)

|ZHam€di tv las . iu rseddronrar lperqu" roranrokanr ia r ra tanrore l r id .sdkanden 'd .n r .n$nahan lern le f-  i  ; 1 , {  r B F r a . "  '  r q u  r  l o r -  - i d r ' F  c  l i q . . o r .  d F r .  b - \ r l -  - . - r o i ' r '  f F  r I  q )

Ramvik 2021 -1 1 -29

Behdrq ld re l rddarcs l i te ie le ' lunk lo i
Ordforande

Berrors idrerr:idares l lele ler iLrkl o.

Behandl ing av personuppgif ter
Boverket beh6ndbr enbarl de pe6onuppgner scm beh06
och om EU:s dataskyddsfbrord.rng (EU)2016/679, GDPR

l& att hanteE dilt uirende. Mer nlormalon om detla
linfs at lasa pa !4r b!:t 11rl 5r Ir:-:i'r. tn,! r :'

=

,,,", pv^,-
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Handlingar som ska bifogas ansaikan enligt f i irordningen (2016:'1367) om
statsbidrag ti l l  allmanna samlingslokaler och Boverkets fi ireskrifter (2017:21
om statsbidrag ti l l  allmiinna samlingslokaler.

t)bl.sir!ltri. ta -b.'"!asa r

L Acharighctshandl ingar,  excmpcl! is prctokol l .  f l l lmakt.  dclcgat ionsbcslul  c l l€r rcgrsrerutdrag
lrcd uppgif t  onr unnatccknafc. Gcs ful lnrakt gcn(nn dclcgat ionsbesht ska dclegat irnsordr ing.
cl ler nids\rrxnde dokunrenr bi lbras

2 Siikandcns sradgar. bolagsordning cllcr rrrotslafandc handling.

l .  I landl ingaf sonl v isar byggnadcns utfbnnning. t i j fetr ,desvis skalenlga el ler mirbafa pLalr  ,
sekl ion o!h t isadf irrr ingar och si tuat ion;p]an. Dut bor t iarrrgi  hur ry!kct en cent nrcter pi l
r i rningen motslar ar r  lcrkLghcLcn.

4 ScnllsL Liffriiltat llrcnkht irrsbokslut. ltrsbokslLrL el1er irsrcdovisning om s6krndeo ar
bokr-ini|gs\ktidiq. Senast upt)*iltad r:ikensk.lpssxrnn.rnsriillnirr orr siilanden inte rr
b0kl i i r ingsskyldrg.

I lxndl insxr som skr br l igas rnsi iLm r l i t rckommandc lal l

5.  Konrmunens protokol lsutdrag el le '  arnan hardl ing ( l : i r  de1 l ianrgar at l  kommLrncn hrr atagit
s ig al t  nrcd\crka I  t inansic.rngcn av prdckicl  mcd nr insr l0 prcccnt rv ( ict  bidrrgsrndcrla!
soln laslst i i l ls i  a ircndct (kr l ivs intc i i t r  t r l lg l ingl ighcrsskrpandc l tg; i fdcf rpp t i l l  nra.t  100 0(10

6 N]llialrdcriirsavtal, (rn sitkarrdcn rnt. sJ:ih ;gcr [rkalerr cller marken

7. I:ilr dcl hll sikandcn uppritlar !crksanrhctsbcrallclsc ska dcn scDasl uppf:illadc
\ erksanrhcLsbor i i t rc lscn bi logas r.s i lkan.

Ansi jkningsfolmul ir  mcd komplctterant lc bi lagor poshs ! i l l  Rovertet.  Ro\ 531. i7l  23 K.r lskrona.

Ansitkningstbnnul:ir med komplelrer.rnde bilagor krn ocksi skickas digitllt i PDF lbnna! n]cd c posl
l i l l  r t !  ' i  , r r ! rr i r t i r , , \ . rL!1 \r .  Ansi jkan ska rara undenccknad a! bchorig larctr l idarc inn.rn nl  skannaf
in den och e-postaf deu rill Boverket

, ,  ,a ,  
/  

- ' -
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Resistrer.de5 av soi .gsve,kei
2427 It IS 08:42
R551145/21

20217025

Fdreningsstadgar ftir Ek, fdr. Folkets Hus i Ramvik. \
OrganisahonsnumnrerTS8000 1834. Antagna avforeningens:rsst imma 2021 xxxx /  

\ l

S 1. Fbreningens namn \-,
Foreningens namn (f i rna) ;r  Ek. for.  Ramviks lolkets Hus

5 2. Andamel och verksamhet
Foreninsen har t i l l  ;ndam;l  at t  eenorn byssande, kop el ler forhyrnins t l lhandah; l la forenrnsens
medlemmar och al lminheten lokaler for uthyrning. Eedriva kul turverksamhet
F6reningen sko varo onsluten 6llRiksorgonisdtionen Folkets Hus oah Pa*et.

I3.  Fdreningens sete
Foreningens styrelse har si t t  s i j te i  Harndsands kommun

5 4. Medlemskap
Ti l lmedlem kan antas sokand€, fysisk€l ler jur idisk person, sorn antasfdi ja fdreninsens

srund ;ssande id6 om l . ;m ikhet,  j ;mstsl ldhet och a las l ika v:rde. sonr med enr fdl jer ma
fdr€ningens stadgar o.h beslut.
Ansokan om medlemskap sors skr i f t l ist  t r  l  foreninBen p5 av foreninsen hl lhandah; l let  formul:rr  el  er
att  betala medlemsavgif ten med angivande av sina kontaktuppgif ter.

Ansakan om medlemskap prdvas av styrelsen el ler av den styretsen L,tser

6 5 lnsdts
Medlem ska delta i  fdfenrngen rned ett  insatsbelopp om t io kr.  Insatsen skal l  e. ldg8a5
kontant.  Medlem kan delta med f lera insatser.

I 6. Medlemsavgift
Varje medlem ska Sf l igen h l foreningen betala en med emsavgif t  sol l l  beslutas av fbrenrngsstarnnran
om max 300 kr.
Avgiften betalas p; det sett och inom den hd som styrelsen best:mmer.

I7.  uppsegning av medlemskap och uteslutning
Uppsdgnins sker automatjsk genom att  inte betaid medlemsdv8if ten inom fcjrerkr iven hd

En medlem som bryter mot stadgarna el ler som uppenbarl igen skadartdreningen el ler motarbetar
d€ss intressen el ler ;ndami: l  kan av styrelsen uteslutas Lrr{6reninsen.

En utesluten medlem k.n henskjuta frSgan om uteslutninB t j l i  fdrenings5t inrman fdr avgorande
senom att  anmala detta t i l l  styrelsen inom en m;nad fren det aft  meddeJandet om uteslutninC
skickades tr l l  medlemmen.

5 8. Medlems avging
Medlems avg;ns ur fbreninsen imedlemskapet upphor) sker al l t id vid utg;nsen av ett  r : ikenskaps;r.
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5 9, Styrelse
Stvrelsen v: i l js av fdreningsstdmman och bestar av lagst fem (5) och hdgst nlo (9I ledamdter samt
hosst t re (3) suppleanter.  Mandattrden ar tv;  (2) i r ,  d.v.s.  f ram t i l l5 lutet av den ordinarie
fdreninssst i imma som h; l ls andra rekenskaps;ret ef ter valet.
SUmman kan b€sluta om att v:iija n:Bra ledamdter p: ett {1) till tv: (2) 6rs mandattid far att undvika
aB samtl iEa ledamdters mandatt id gar ut samhdigt.  Sr.r  pp eanter val js pe ett  11i  i r .

st . in lman val j€r ordf6rande i  styrelsen for et t  (1) er,  d.v.s.  f ram hi l  s l l tet  av den ordinarie
t . i reningsst;mma som hal ls p:f6l jande rakenskapsir .  Forutom ordforanden konst i tuerdr styre sen sig
slalv.  styrelsef bor best:  av ett  oj :mnt:ntal  medlemmar

Styrelsesuppleanter t j ;nstgdr i  vald ordninB men har al lhd r : t t  ai t  n;rvara vid styre semdte.

910. Firmateckning
Fbreninsens f i rma tecknas, forutom av styrelsen, av dem siyrelsen Lttser.

911. Revisorer
Foreningsst:mma ska :r l iAen val ja tv:  {2) el ler t re (3) revisorer med hdgst tva {2) revisorssupple.nter
lor et t  (1) : r ,  d.v.s.  f ra 'n hl l  s lutet av den ordinarie fdreningsrtamma som hj l ls p; fol jande

I u. RakenskapsAr
For.r  rcen. rdlen ,kdp' ;r  a '  rka med I 'a endef;r .

5 13" Arsredovisning och revisionsberdttelse
Styrelsen ska lamna arsredovisningen t i l l  revisorei  na senast sex (6) v€ckor fore ordinarie
fdreningsstemma (arsstamman).

Revisorerna 5kal l  lSmna ber; t telsen bver sin granskning bl l  styrelsen senast tre (3) veckor nn.n

S 14. Arsst:imma
En ordinarie fdreningsstemma, :rsst;mma, ska hal las fore juni  manads utgeng. Vid arsstamman ska
f dl  jande erenden behandlas:
1. Va av ordfo.ande och stammoordforandens val av p'otokol l forar€ fdr summan
2. Godkennande av rdst l :ngden
3. Val av t$ (2) justef ingspersoner,  h l ika r6str ;knare
4. Fragan om stamman bl iv i t  ut lyst i  behdrie ordning
5 Faststal lande av dagordningen
6. 5tyr€lsens verksamhetsb€ratelse och ;6.edovisning
7. Revisorernas ber:ittelse
8. Besiut om fastst t l  ande av resultatrakningen och balansr; jkningen samt onr hur v nsten el ler
for lusten enl igt  den {astst : l l lda balansri jkningen ska disponeras
9- Beslut onl ansvarsf rihet :t styf elseledimdterna
10. F.:san om aruode t i l l  styrelseLedamdterna och revisorerna
11 Beslut om i i r [s medlemravsif t  lor kommande verksamhets ;r
12. Beslut om antal  styrelsemedlemmar
13. Val av styrelsens ordtorande
14. Va av styrelseledamrtter och eventuel la slyrelsesuppleanter
15. Va :v revisorer och ev€ntuel la revisorssupp eanter
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16. Va av valberednins, minst tve (2) personer,  var av en (1) : i r  sammankal lande
17. Fr iv i l l igt  Uppfol jning av vefksanrhetsplan och budget fdr innevararde v€rksanrhetsar
18. Ovriga arenden som styrelsens proposit ioner el ler medlemsmotioner.

515, Motioner
Arende som 'nedlem bnskaf hanskjuta hl l  ; rsstamma skal l  skr i f t l isen el ler v a nrel l  anmalas i  se pass
god t id at1 den hinner tas med i  ka ielsen.

I 16. Riistreft
Vid fr t reninssstamrna har var j€ medlem en (1) rdst.

Medlem far foretradas av ombud som ar make/maka/sambo, annan medlem el ler st . l l fdretrddare
for annan medlem. Ett  ombud f5r endan foretfada en (1) medlem.

Ful mal( fdr ombud 5ka senast dagen fbre slamman vara styrelsen t i l lhanda. Ful lmakten ska vara
undedecknad, daterad samt inte;1dre;n ett  (1);r .

517.  Bes lu t
Beslut av f6reninssstamman och styrelsen utsdrs av den menins som feft  mer an hi l f ten av de
angivna rost€rna om rneet annat anges i  dessa stadgar.
Vid l ika rdstetai  har ordforande utslagsrbst.

I 18. Kallelse, extra tt ireningsstemma och andra m€ddelanden
Styrelsen ka lar t i l l  f6reningsst imma. Ka lelsen ska inneh: l la uppgif t  om vi lka ;r€nden sonr ska
forekomma och utfardas hdigast sex (6)v€ckorfore och senast tv6 (2)veckor f i i re fdreningsst,mma

Kal else h I  fdreningssbmmr och andra meddelanden sk€r genorrr  brev nred posten, annons, e pos!-
Hemsidan hl l foreninsens medlemmar. Arenden som ska behandla, anees i  kalelsen

Extra foreningsstamma ska ut lysas av styrelsen di  det behovs och d; det,  for behandl ing av uppgivet
arend€, skr i f t l isef bec;rs av revisor el lerminsten t iondel(1/10)avfdr€nnrgens nr€dlemmar.
(al lelsen ska utf i rdas inom tv6 i2) veckor fr6n den dag en s6dan begiran korn in t i l l  I6reninsen och
tdisast sex {6) v€ckor och senast tv:  (2) veckor innan stamman.

Vid extra fdreningsstemma fer inte beslut fat tas i  andra i renden ,n de som angivi ts kai lelsen.

Al la kal le 'ser,  meddelanden och al l  annan information som ska l ;mnas t i l  medlemmarna f :r  skickas
t i  I  medl€mmarna per e post,  SMS el ler v ia hemsjdan under de fdrutsaftningar som anges i  1 kap. 16
5 lagen om ekonomiska fr j feni l lgaf.  En av fdrutsi t tningarna af at t  nedlem sanrtyckt hl l  a l l
informat 'on l i imnas per e post e ler SMS el ler v ia hemsidan. Defta samtycke f ;r  nar som helst
; terkal las.

Nir  styrelsen kal lat  t i l l  foreninSsst jmnra ska den underr; t1a revisorerna om d€tta.

919. Vinstf i i rdelning
Fri t t  egetkapitalenl igt fanst; l ld balansrakning ska enl igt  foreningssunrmans beslut,  foras inV
reknins och/€l ler iondera, for s:rski l t  ;ndamil .

I 20. Uppl6sning av fdreningen
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S i d a  4 a v 4

Om f6reningen uppl6ses ska medlemmarna f i  t i l lbaka sina medlemsavgif ter ef ter atr  f6ren ngen har
betal t  s ina utesUende skulder.

Aterst i iende b€lopp ska enl ist  beslut i  samband med l ikvidat ion5beslut 6verl ;mnas t i l l  Nirndsands
kommun. Ti l lgdngarna ska av mottagaren forval tas och over amnas hl l  ny forening som kan bi  das
med i  huvudsak samma ;ndamel som fdreningens och vi lken styrelse har si t t  sate i  H;rndsands

S 21, Stadgeendring
Stadgeandring sker enl igt  lagen om ekonomirka foreningar.

For ;ndr ing av foreningens andamil  och s, i4te, forsdl jning av fasi iehet sanrt  upplosning a! foreningen
fodras dock att  be5lutet ar fat tat  pi  tv:  (2) av varandra fol jande forenin8ssUmmor varav den ena ska
vara ordinarie stAmma.

Skrdgcaodring kan ske p:1 et l  sLatnln]a om 2/3 av de narvarande och rostberatt igade
mcdlemnrarna rdst i r l  fof  andringen. Vid ckononriska bcslut hchovs 3/4 dels maior i tct
cnl igt  ovan.

S 22. 0vri4
tor f r ;gof som inte regleras i  dessa stadcar gal ler laCen om ekonomiska foreningar.

Att dessa stadgar antagits vid foreningens irsstimma den 2021 8 12 intysas.
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Verksamhetsberiittelse Ramviks Folkets Hus-ftirening 2020 r \

l/
Pga av Corona-utbrotlct har Ramvils I 'olkets Uusl 'r jrcning haf' t  o\anligt l i tc \ 'crksamhct. Dock
har \i !aril en a\ Ii s()ln !erkhgen l_6rs6kt att lbrtsatta med corona-anpassad rerksamhet lro1s
rest kt ionerna.

Innan Clorona-ulbrotlet i  rni l lcn av mars 2020 hann ! i  med al l  ha Boogic Woogie- och Rock n
rol l-al ion ncd I lonnic Sahlcn och Chris O bcrg Band.

Tr rrirr ble," Knulsbalcn Sterigcrr instailld pga fdr li annrilda

Cofona-utbrottct och de efterti)ljande restriktir)nerna gjorde t!\':irr att \ i llck stalla in ett anlal
plancradc $'cncmang Nostalgikvallcn 7(l-tal rncd ca,l0() bokadc biLicttcr skullc ha gi i t t  av
stapcln 2l l  mars nrcnblcv fajrst framfl\ l tatt i l l  hdstcn och scn instai l l t  I)esom harkdpta
bil jcttcr komnlcr att kunna an!ainda dcssa rr i ir  cvcncmangct bl i f  av.

A\en Vdrkonserten ned,Lnlmas Draingar och Halsokdren hlev insl i l ld

Mollonarernas torsdagsdanser har a! naturliga skil blivil instillda

Pga av Corona-situationcn haf I- lmrnas [)rangar intc hafi ragra koro\.ningar.

Nationaldagsfirandet ble\ insti l l l t  pga corona-situationen

Under juli och halva augusli hadc vi sonr vanligt en loppis i ging som \ ar m) cLet popuair

Ph scnsommarcn blel corona-situationcn b,ittrc och vi startade dct vi lallade Corona-tratl'ar.
vilkct blcv nlvckct lyckat. Forsta triif'f'cn var dcn I I juli och vi gristadcs a\ KIas Norbcrg och
L k lurenlus Rotundan anvandes rned gles corona-siker dukning. Vi glorde ytter|gare Itrir
Corona-traff 'ar undcr hdstcn (Ronnic Sahlcn och Par-Akc Stockbcrg. I l l l inor & Pctc. duo. Trt l i
och Ehrling och Andrcas Nilsson gasndc) och alla var n),ckct uppskalladc bide a\ bcsdkarc
och artistcr Vi t'ick skapa cn Corona-sakcr sitrolion mcd alstiind och llkat tick spccial
hanleras vi lkel gJordes med den aran av (;ul lan och Mona. Fikat var myoket uppskahat dri det
rar olika mackor med lantastiskt piliigg varje ging och kall'et serverades med en tenros l'tjr
t\ii personer per bord Vi hade ytterligare Cr)rona tr:illar planerade men lick kast.r in
handduken i mitlen a! oktober

Under hosten sLLrlle vi haft en Allhelgona-pul'nlion med bandet sorn vi 1!\ iirr \ ar 1\ ungna atl
st i i l la in. A\cn Ramvikskorcns 95rirs-. lubi lcum mcd N!lands Jarn. Nostalgikvallcn. ct1
medlensmote med bi ldvisning och en Julkonsert med Holmsten Trio rned gi isler l ick sl i i i las
rn pga Corona-pandemrn.

Undcr hostcn kom li anlligcn till att taLcl pii Rotundan kundc b-"-tas och dctta glordcs cllcr att
vi hl ir  i t  bcvi l jadc bidrag fr i in bi ide Bovcrkct och I Iairnosands kornmun

V i  l i ck i i vene t tCorona-b id rag t i i n fo l ke ts l l usochParke rp i i l 00000k rv i l kc t va rnNcke t
lacksamt da det mesta al den inkomstbringande verksarnhcten och ulhvrningen stannat a! pga
(irrona-pandcnrin.

Den minskade rerlsamhelen har mdjl igglort att l 'okus kunnal laggas pl en del annal och
glidlande nog si lungerar herrsidan nu rnyckel bra och uppdateras
konlinLrerl igt. Dock har den under 6ret lcga{ nere vid negra l i l l l : i l len pga lekniska problcm hos
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lcvcrantorcn
Del har oclsri lnnebunl alt \ ' i  kunnal giira en in!entering av vilka underhii l lsbehov som tinns
pa l 'astighctcn och dcl Lommcr att I igga ti11 grund lor kommande beslut k ng underhall och
renoveringar.
Forcningcn llr numcr registrerad hos Bolagsverket som ideell ekonomisk l i irening och denna
regislrering nledldr ocksi att alla ln\ ndighetsrirenden kan skijtas digitah
Hissen rir besiktigad och kommunens energisamordnare har !aril pli besOk

Undcr i irct init icradcs ctl mcdlcmslottcri vi lLct innebar alt alla som betalt medlemsa\gil i
undcr 201(l lt i trc 2020101 I ) dcltog i cn utlottning av t\ i prcscnlkon lian Hotell H6ga Kuslen.
Lottcrict mcdfdrde all !i llcl ctl relalivl storl antal n-"- medlemmar- dock :ir det rninga gamla
mcdlcmmar som betalar medlcmsavgiften vissa 5r men inte andra.
Medlemsantalet (,{ntal lannljer) uppger ti l l  80 st ir 2020

Magnus Hel lsten Tina Kal lman

Gullan Eriksson

Ulf Kal lman

Suppleanter

Helena Wester lund

Emma Ekebjdrk

Eivind tkebjorkM o n a  O h l u n d

AdJUngerad styrelseledamot

Lennart Enksson
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Ramsviks Folkets Hus
Ändring RWc
Skala 1:100 (A4)
2021 11 03
Per Forsberg Ark MSA
Folkets Hus och parker

Ny vägg

RWc

2,74 m

1,50 m

1,10 m
1,

72
 m

5 m
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Postadress 

Härnösands kommun 
871 80 Härnösand 
 

Besöksadress 

Stadshuset 
 
 

Hemsida 

www.harnosand.se 
Telefon 

0611-34 80 00 
Organisationsnr 

212000-2403 

E-post 

kommun@harnosand.se 
Fax 

0611-34 80 30 
Bankgiro 

5576-5218 
 

 
 
  
 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2022-01-27 
Diarienummer 

2021-000478 

 

 
 

 

 
 Kommunstyrelsen 

 

Remissvar förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta remissvaret som sitt eget  

 

Beskrivning av ärendet 

Trafikverket har på uppdrag av regeringen remitterat Trafikverkets Förslag 
till nationell plan för transportinfrastrukturen 2020-2033. (TRV2021/79143). 
Planförslaget remitteras från och med den 30 november 2021 med möjlighet 

att lämna synpunkter på förslaget till Regeringskansliet (Infrastruktur-
departementet) senast den 28 februari 2022. 

Den statliga planeringsramen för åtgärder i transportinfrastrukturen uppgår 
till 799 miljarder kronor för perioden 2022–2033, 2021 års prisnivå. Den 
nationella planen för transportinfrastruktur beskriver hur den statliga 

infrastrukturen ska underhållas och utvecklas. Planen omfattar i huvudsak:  

 drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar  

 investeringar i statliga vägar, järnvägar, farleder och slussar  

 åtgärder för att minska infrastrukturens miljöpåverkan  

 stöd till kommuner för att främja hållbara stadsmiljöer 
(stadsmiljöavtal)  

 medel till forskning och innovation 

Planförslaget är utformad så att den i så stor utsträckning som möjligt ska 

bidra till att uppnå syftet såväl avseende de transportpolitiska målen som de 
mål och ambitioner som regeringen i övrigt tagit upp, däribland 

tillgänglighet, klimatmålen, vidgade arbetsmarknadsregioner, regional 
utveckling, sammanhållningen i landet och Sveriges konkurrenskraft. 

I denna tjänsteskrivelse redogörs synpunkter på planförslaget som bör lyftas 

i kommunens samlade yttrande.  
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Härnösands kommun 
 
      

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

2(3) 

Datum 

2022-01-27 
Diarienummer 
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Remissvar – sammanfattning av synpunkterna på en övergripande nivå 

Inledningsvis lyfts Nya Ostkustbanan fram som en fortsatt central och viktig 

fråga för Härnösand och de norra regionernas utveckling och för att nya 
arbetsmarknadsregioner ska utvecklas i framtiden. 

Härnösands kommun ställer sig bakom yttranden från Nya Ostkustbanan AB 
och Region Västernorrland, där vi särskilt understrycker och kompletterar 
med yttranden enligt nedan, beskrivna på en övergripande nivå:  

 Botniska korridoren bör prioriteras i sin helhet, som består av Nya 
Ostkustbanan, Norrbotniabanan och Godsstråket genom Bergslagen, 

och byggandet bör påskyndas. Det skulle kosta staten drygt 60 
miljarder att färdigställa kustjärnvägen mellan Gävle och Luleå 

räknat med de 20 miljarder som är reserverade i den nu gällande 
planen för 2018–2029. En summa som i realiteten kan bli lägre, 
eftersom EU kan medfinansiera med 30–50 procent. 

 Det är av stort vikt att framtida E4 Härnösand namnges i 
planförslaget till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-

2033 för att kunna bearbetas närmare i dialog med Härnösands 
kommun. Härnösands kommun vill dock vara tydlig med att förbifart 

i Örnsköldsviks kommun ska ges en högre prioritering än framtida 
E4 Härnösand. 

 Förutsättningar i anslutning till E4:an och pågående förberedelser för 
framtida industriinvesteringar i Torsboda och i område söderom 
Härnösand bör samordnas mellan den nationella och regionala nivån 

inom infrastrukturområdet. Yttrande även inspelat till den regionala 
infrastrukturplanen för hur den kan bidra till medfinansiering för att 
skapa förutsättningar för industriutveckling i Härnösands kommun. 

 Härnösands kommun ser behov av att frågan om broförbindelserna 
till Härnön samordnas mellan den nationella och regionala nivån 

inom infrastrukturområdet och att samordningen även behöver beakta 
försvarsmaktens närvaro på Härnön. Yttrande även inspelat till den 

regionala infrastrukturplanen där stöd efterfrågas om att samordna 
yttrandet. 

 Härnösands kommun ser behov av att ramen för regional 
infrastrukturplan kompletteras med ett utökat statligt stöd för att 
frigöra det ekonomiska utrymmet för andra brister och behov som 

finns för att utveckla regionens transportinfrastruktur i den riktning 
som återfinns i den regionala utvecklingsstrategin för 

Västernorrlands län. Detta mot bakgrund att täcka kostnadsökningar 
som regionen har med anledning av geologiska förhållanden till 
framtidens klimat. Yttrandet även inspelat till den regionala 

infrastrukturplanen.  

Synpunkterna beskrivs mer utförligt i förslag till remissvar, bilaga 1. 
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Socialt, ekologiskt, ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Beslutet om att anta remissvaret har i sig ingen påverkan på perspektiven. 

Planförslagets effekter återfinns under avsnitt 9 från sidan 176 i planförslaget 
- Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033.   

Beslutsunderlag 

RAPPORT Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–

2033. 

 

Uno Jonsson 
Tillväxtchef 

Daniel Johannsson 
Hållbarhetsstrateg 

Bilagor 

Bilaga 1 Remissvar Härnösands kommun I2021/02884 
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Ert diarienummer 

I2021/02884 
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2021-000478 

 
 Regeringskansliet 

(Infrastrukturdepartement et) 
Skickas via e-post till i.remissvar@regeringskansliet .se och 

med kopia till i.transport.remissvar@regeringskansliet .se  

 

Yttrande över förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033 

Härnösands kommun har tagit del av Trafikverkets förslag till nationell plan 

för transportinfrastrukturen 2022-2033 och lämnar med det våra synpunkter. 

Nya Ostkustbanan är en fortsatt central och viktig fråga för Härnösand och 

de norra regionernas utveckling och för att nya arbetsmarknadsregioner ska 
utvecklas i framtiden.  

Härnösands kommun ställer sig bakom yttranden som avges av Nya 

Ostkustbanan AB och Region Västernorrland  

 
Härnösands kommun vill dock särskilt understryka, och komplettera med 
följande yttranden: 

1. Den Botniska- och Mittnordenkorridoren är särskilt viktiga 

transportkorridorer i Sverige och Europa som bör visas större 

prioritering än vad som återges i planförslaget idag med syfte att bidra 

till ett Fossilfritt Sverige - att göra Sverige till världens första fossilfria 

välfärdsland 

I föregående remissvar lyftes det fram att det var av betydande vikt att hela 
sträckan Nya Ostkustbanan (sträckan mellan Gävle-Härnösand/Västeraspby) 

finns med som en namngiven brist i planförslaget. Detta resulterade i att 
Trafikverket för namngiven brist ”Nedre Norrland” i nära aktörssamverkan 
tog fram en komplett utbyggnadsstrategi med förslag till utbyggnadsordning, 

som underlag till förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–
2033. 

Prioriteringsordning av funktionella etapper Gävle–Västeraspby enligt 
Trafikverkets slutrapport ”Bristanalys Nedre Norrland.  

1. Hudiksvall – Sundsvall 

2. Sundsvall – Härnösand 

3. Gävle – Söderhamn 

4. Söderhamn – Hudiksvall 

5. Härnösand – Västeraspby 
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Nya Ostkustbanan har nu en hög grad av planmognad, vilket gör att 
investeringarna i sin helhet kan genomföras under planperioden med rätt 

prioritering. 

Samtidigt investerar näringslivet just nu 1 070 miljarder i ny innovativ 

teknologi och nya industrier, i den norra delen av Sverige. Utvecklingen går 
snabbt och det är därför viktigt att även staten tar sitt ansvar för att underlätta 
omställningen till ett Fossilfritt Sverige. 

Botniska korridoren bör prioriteras i sin helhet, som består av Nya 

Ostkustbanan, Norrbotniabanan och Godsstråket genom Bergslagen, och 
byggandet bör påskyndas.  

Det skulle kosta staten drygt 60 miljarder att färdigställa kustjärnvägen 
mellan Gävle och Luleå räknat med de 20 miljarder som är reserverade i 
den nu gällande planen för 2018–2029. En summa som i realiteten kan bli 

lägre, eftersom EU kan medfinansiera med 30–50 procent.  

 

2. Framtida E4 Härnösand är riksintresse för väg och Härnösands 

kommun vill därför att den namnges för att kunna bearbetas och 

planeras vidare jämte pågående samhällsplanering   

Riksintresse för väg i Härnösands kommun är befintlig och framtida E4. 

E4:an är viktig för det nationella transportarbetet längs med Norrlandskusten 
som på sikt bör ledas förbi Härnösand, och att E4:an fram tills dess går att 

leva med och tillsammans med pågående samhällsplanering.  

Varje dag går det tusentals lastbilar i långväga trafik genom Härnösand och 
längs med Norrlandskusten och utsikten är att dessa ökar kraftigt i framtiden 

om investeringar i transportsystemen uteblir eller tar för lång tid att komma 
på plats. Härnösands kommun har i sin samhällsplanering och förslag till 

översiktsplan beaktat båda riksintressen för väg. 

Framtida E4 i Härnösand 

En avsiktsförklaring tecknades under år 2009 mellan Härnösands kommun 

och Trafikverket (tidigare Vägverket) för åtgärder med koppling till E4 
förbifart Härnösand under förutsättning att förbifarten skulle ingå som en del 

i nationell transportplan 2010-2021. Förbifarten blev dock inte utpekad i 
nationell transportplan. Härnösands kommun har även spelat in detta i senare 
yttranden.  

Förstudieunderlag finns för Väg E4 förbi Härnösand Delen Kittjärn- Överdal 
med objektnummer 258 710 (Vägverket, november 2001) och närmare 

vägutredning behövs för att gå vidare.  

Härnösands kommun reserverar fortfarande mark i översiktsplanen för en 
förbifart av E4 väster om nuvarande E4 tillsammans med en förlängning av 

Hamnleden (även kallad Saltvikslänken) till framtida E4.  

Det är av stort vikt att framtida E4 Härnösand namnges i planförslaget till 
nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 för att kunna 

bearbetas närmare i dialog med Härnösands kommun. Härnösands 
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kommun vill dock vara tydlig med att förbifart i Örnsköldsviks kommun 
ska ges en högre prioritering än framtida E4 Härnösand. 

Befintlig E4 i Härnösand 

Tillsvidare behöver utvecklingen i Härnösand ske med hänsyn till befintlig 
E4. År 2016 fastställde Trafikverket ÅVS E4 Härnösand (2016/41415) där 

det övergripande målet är att utvecklingen ska ske på stadens villkor, 
respektera lokalsamhällets anspråk och med hänsyn tagen till den nationella 
och regionala trafikuppgift som E4 har. Utredningsområdena var Södra 

vägen (sträckan Lövuddsvägen – Storgatan) och Saltvikshöjden. 

Delmål i framtagen ÅVS är att säkerställa näringslivets behov av effektiva 

transporter med god framkomlighet vid angöringspunkter till staden, 
Trafikplats Saltvik och Trafikplats Godstjärn. 

Här har Härnösands kommun i dialog med Trafikverket redogjort för att 

behovet kvarstår avseende utredningsområdet vid Saltvikshöjden där 
Trafikverket hänvisar att finansiering från regional infrastrukturplan krävs 

för att åtgärder ska kunna genomföras. Denna synpunkt har lämnats in 
särskilt till regional infrastrukturplan(länsplanen). 

3. Förutsättningar att möta betydande industrietableringar mellan

Timrå och Härnösand i anslutning till E4:an behöver säkerställas

mellan den nationella och regionala nivån inom infrastrukturområdet

Härnösands kommun ser att det finns behov att skapa förutsättningar i 
anslutning till E4:an till pågående förberedelser för framtida industriparker i 
Torsboda och i Antjärn, vilka anses vara av stor vikt för den regionala 

utvecklingen i Västernorrlands län.  

I Timrå kommun pågår planering för etablering av energiintensiv 

industripark mellan Sundsvall och Härnösand och på ömse sidor om E4. 
Planeringen sker i samarbete med kommunerna i Sundsvallsregionen och 
bedömningen är för närvarande att etableringsarbetena kan starta inom två 

år.  En nödvändig förutsättning för att kunna etablera industriparkerna är att 
områdena får nya och anpassade väganslutningar till E4.  

En trafikplats för industripark vid Torsboda har kostnadsuppskattats till cirka 
100 miljoner kronor. Åtgärden behöver ges prioritet i den nationella planen. 

Förberedelserna i Antjärn är i ett tidigt skede. 

I kommunernas yttranden (Timrå och Härnösands kommun) till den 
regionala infrastrukturplanen ber vi även regionen meddela om den kan bidra 
till medfinansiering för att skapa förutsättningar för nämnda 

industriinvesteringar. 

Förutsättningar i anslutning till E4:an och pågående förberedelser för 
framtida industriinvesteringar i Torsboda och i område kring Antjärn och 

detta bör samordnas mellan den nationella och regionala nivån inom 
infrastrukturområdet. 
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4. Broförbindelser som ansluter statliga vägar och Försvarsmaktens

närvaro i Härnösand på Härnön behöver samordnas mellan regional

och nationell nivå inom infrastrukturområdet

Nybron i Härnösand är en av två broförbindelser som Härnön har med 

fastlandet, båda broarna är öppningsbara och farleden passerar broarna. Bron 
är belägen på Nybrogatan som är en central gata i Härnösand och också den 
gata som har mest trafik av de kommunala gatorna.  

Broarna är viktiga länkar mellan lokala och nationella trafiksystem samtidigt 
som de bidrar till ett attraktivt båtliv i Härnösand och i regionen. Broarna 

ansluter statliga vägar och försvarsmaktens verksamheter på Härnön med 
fastlandet. 

Västra kanalbron, den andra broförbindelsen, har redan gjort sitt och ersattes 

i början av år 2016 med en ny och bredare öppningsbar klaffbro. Nu har 
Härnösands kommun beslutat att starta planeringen att byta ut Nybron.  

Nybron byggdes i slutet av 1930-talet och har för sin ålder en relativt normal 
skadebild. Genomförd livslängdsutredning visar att den samhällsekonomiskt 
mest lönsamma åtgärden är att utföra minimalt underhåll på befintlig 

konstruktion för att upprätthålla och säkerställa funktion i avvaktan på att 
bron ersätts med en helt ny konstruktion. Idag är Nybron viktbegränsad till 

en lägre kapacitet för att minska på vibrationerna i bron till det att en 
förnyelse är genomförd. 

En ny öppningsbar bro byggs i befintligt läge för att klara av den högsta 

kapaciteten för tunga transporter och med eventuella förändringar såsom 
bredd och lutning beroende av olika förutsättningar för arbetet. Planen är att 

byta ut Nybron till år 2026. 

Broförbindelserna har historiskt byggts med statsbidrag och Härnösands 
kommun ser behov av att frågan om broförbindelserna till Härnön samordnas 

mellan den nationella och regionala nivån inom infrastrukturområdet. 

Transporter är en av flera viktiga samhällsfunktioner som måste fungera 

både i fred och i höjd beredskap. Som utpekad bevakningsansvarig 
myndighet har Trafikverket ett samlat ansvar för den övergripande 
planeringen av krisberedskap och planering för höjd beredskap inom 

transportområdet. Detta bör beaktas i samordningen av broförbindelserna till 
Härnön med tanke på försvarsmaktens verksamhet på Härnön. 

I Härnösands kommuns yttrande till den regionala infrastrukturplanen ber vi 

regionen om stöd att samordna yttrandet. 

Härnösands kommun ser behov av att frågan om broförbindelserna till 

Härnön samordnas mellan den nationella och regionala nivån inom 
infrastrukturområdet och att samordningen även behöver beakta 
försvarsmaktens närvaro på Härnön. 
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5. Behov av kompletterande statligt stöd för att täcka

kostnadsökningar i viktig regional infrastruktur som påverkas av

klimatet

De geologiska förhållandena i Västernorrland är geotekniskt en stor
utmaning redan idag och klimatförändringar medför att markstabiliteten
påverkas och bärigheten på transportinfrastruktur försämras. Det kan

medföra behov av särskilda klimatanpassningsåtgärder och ökade kostnader
för infrastrukturprojekt i regionen. Mellersta norrlandskusten är ett av

Sveriges tio största riskområden för ras, skred, erosion och översvämning
som pekats ut i en rapport framtagen år 2021 till regeringen av Statens
geotekniska institut (SGI) och Myndigheten för samhällsskydd och

beredskap (MSB).

Det behövs därför mer medel för att täcka de kostnadsökningar som regionen 

har med hänsyn till de geologiska förhållandena som råder i regionen för att 
hantera risker för ras och skred och den utsatthet för tjäle som bryter ner 
infrastrukturen i regionen. Vilka riskerar att bli större i framtiden med 

anledning av klimatförändringarna. 

Härnösands kommun har även lämnat detta yttrande till den regionala 

infrastrukturplanen. 

Härnösands kommun ser behov av att ramen för regional infrastrukturplan 
kompletteras med ett utökat statligt stöd för att frigöra det ekonomiska 

utrymmet för andra brister och behov som finns för att utveckla regionens 
transportinfrastruktur i den riktning som återfinns i den regionala 

utvecklingsstrategin för Västernorrlands län. 

Med detta tackar Härnösands kommun för att Trafikverket har erbjudit 

möjligheten att yttra sig om förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033.  

Andreas Sjölander  

Kommunstyrelsens ordförande 

Härnösand den      /       2022 
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Förord 

Trafikverket överlämnar härmed förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen för 

perioden 2022–2033. Utgångspunkterna för Trafikverkets prioriteringar är de 

transportpolitiska målen, regeringens proposition Framtidens infrastruktur – hållbara 

investeringar i hela Sverige (prop. 2020/21:151) och riksdagens beslut med anledning av 

densamma (bet. 2020/21:TU16, rskr. 2020/21:409) samt regeringens direktiv. Planförslaget 

bygger också på Trafikverkets kunskap om samhällsutvecklingen och behov i 

transportsystemet.  

Trafikverket har utarbetat planförslaget utifrån ett trafikslagsövergripande synsätt, och 

fyrstegsprincipen har tillämpats för att säkerställa en god resurshushållning och för att 

åtgärderna ska bidra till en hållbar samhällsutveckling. Den av Trafikverket föreslagna 

fördelningen på åtgärder inom ramen för tilldelade medel dels för utveckling, dels för 

vidmakthållande av vägar respektive järnvägar, är utformad så att den i så stor utsträckning 

som möjligt ska bidra till att uppnå syftet såväl avseende de transportpolitiska målen som de 

mål och ambitioner som regeringen i övrigt tagit upp, däribland tillgänglighet, klimatmålen, 

vidgade arbetsmarknadsregioner, regional utveckling, sammanhållningen i landet och 

Sveriges konkurrenskraft.  

Trafikverket har strävat efter att skapa öppenhet om förutsättningarna för planen och dess 

utveckling och innehåll, och planförslaget har tagits fram i dialog med berörda aktörer. 

Hearingar, dialoger och samråd har genomförts digitalt och i olika skeden av 

arbetsprocessen. De löpande kontakterna med omvärldens aktörer har främst skett via 

Trafikverkets regioner och i olika samverkansgrupper. 

Planförslaget remitteras nu från och med den 30 november 2021 till berörda 

remissinstanser, som har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Remissvar lämnas till 

Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 28 februari 2022.  

På uppdrag av Trafikverkets styrelse 

Borlänge den 30 november 2021 

Lena Erixon 

Generaldirektör 
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Sammanfattning 

Planförslagets förutsättningar och framtagande 

En plan för åtgärder i den statliga transportinfrastrukturen 

Den nationella planen för transportinfrastruktur beskriver hur den statliga infrastrukturen 

ska underhållas och utvecklas. Planen omfattar i huvudsak: 

 drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar

 investeringar i statliga vägar, järnvägar, farleder och slussar

 åtgärder för att minska infrastrukturens miljöpåverkan

 stöd till kommuner för att främja hållbara stadsmiljöer (stadsmiljöavtal)

 medel till forskning och innovation.

I transportsystemet behöver gång- och cykelvägar, vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser 

samspela och komplettera varandra för att möta samhällets behov. Det 

trafikslagsövergripande perspektivet är grundläggande i planeringen av hur vi ska använda 

vår infrastruktur smartare och effektivare. 

Utgångspunkten för Trafikverkets förslag är de transportpolitiska målen, inklusive 

klimatmålen. Trafikverkets övergripande prioritering är att enligt fyrstegsprincipen i första 

hand vårda och utveckla den infrastruktur som redan finns, samt vidta åtgärder som gör att 

den utnyttjas effektivt. Transportsystemets funktion, användning och miljöpåverkan 

påverkas även av en rad andra faktorer som inte är en del av infrastrukturplanen, såsom 

styrmedel, regleringar och upphandlad trafik. För att nå de transportpolitiska målen är 

infrastrukturen en pusselbit bland flera.  

Ökade ekonomiska ramar för utveckling och vidmakthållande 

De ekonomiska ramarna för infrastrukturplanen anges i propositionen Framtidens 

infrastruktur – hållbara investeringar i hela Sverige (prop. 2020/21:151, beslutad av 

riksdagen i bet. 2020/21:TU16, rskr. 2020/21:409). Inriktningarna för arbetet anges också 

av regeringens direktiv den 23 juni 2021 till Trafikverket att upprätta ett förslag till en 

trafikslagsövergripande nationell plan för utveckling av transportinfrastrukturen för 

perioden 2022–2033. 

Den statliga planeringsramen för åtgärder i transportinfrastrukturen uppgår till 

799 miljarder kronor för perioden 2022–2033 och anges i 2021 års prisnivå. Medlen ska 

fördelas enligt följande:  

 165 miljarder kronor ska avsättas till vidmakthållande (drift, underhåll och

reinvesteringar) av statliga järnvägar;

 197 miljarder kronor ska avsättas till vidmakthållande av statliga vägar, inklusive

bärighet och tjälsäkring samt statlig medfinansiering till enskilda vägar;

 437 miljarder kronor ska användas till utveckling av transportsystemet. Av dessa

anger regeringen i direktivet att 107 miljarder kronor bör avsättas till nya

stambanor för höghastighetståg, och 42 miljarder kronor till länsplanerna.1

Jämfört med den gällande planen för 2018–2029 innebär anslagen till vidmakthållande av 

vägar och järnvägar en ökning med 13 procent respektive 25 procent (uttryckt i fasta priser). 

1 Förslag till länsplaner tas fram av regionerna och lämnas in separat till regeringen. 
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Anslaget till utveckling av transportsystemet innebär en ökning med 25 procent jämfört med 

den gällande planen.  

Begränsat utrymme för nya investeringar 

Regeringens direktiv anger att den gällande planen ska fullföljas. Detta är en förutsättning 

som i stor utsträckning styr innehållet i planförslaget. Utrymmet inom utvecklingsanslaget 

är i hög grad redan intecknat av den gällande planen, eftersom många av investeringarna 

har genomförandetider som sträcker sig bortom planperioden 2018–2029. Om man lägger 

ihop den gällande planens kostnader för den resterande planperioden 2022–2029 med 

kostnaderna för de objekt vars genomförandetid fortsätter in i nästa planperiod 2030–2033, 

samt medel till ej namngivna poster på samma nivå som i gällande plan, så summerar det 

till 353 miljarder kronor (i 2021 års priser). 

Till detta kommer dock ytterligare kostnadsanspråk. Kostnaderna för investeringarna i 

gällande plan har ökat sedan planens fastställelse. Utgår man från en preliminär 

tidsplanering av objekten i gällande plan motsvarar kostnadsökningarna omkring 

80 miljarder kronor under planperioden, varav omkring 30 miljarder kronor (under 

planperioden) härrör från de etapper av nya stambanor som finns med i gällande plan. 

Regeringen har också angett att Norrbotniabanans etapp Skellefteå–Luleå ska påbörjas, och 

Trafikverket bedömer att 3 miljarder kronor är en lämplig nivå under planperioden. Vidare 

är det nödvändigt att inrymma den fortsatta utbyggnaden av det nya digitala signalsystemet 

ERTMS (European Rail Traffic Management System) i planförslaget. Med en tekniskt 

optimal utbyggnadstakt skulle ERTMS-implementeringen behöva ytterligare drygt 

20 miljarder kronor under planperioden, förutom 18 miljarder kronor för objekt som redan 

finns med i gällande plan.  

Sammanlagt summerar den gällande planens fortsättning och de ytterligare 

kostnadsanspråken till nära 460 miljarder kronor under planperioden, vilket överstiger den 

angivna ramen för utvecklingsanslaget på 437 miljarder kronor. Trafikverket har därför i 

första hand analyserat om kostnadsbesparingar kan genomföras, och i andra hand övervägt 

tidsförskjutningar och etappindelningar av vissa objekt i den gällande planen. Trafikverkets 

bedömning är att utrymmet för nya investeringsobjekt i planen är ytterst begränsat, utöver 

den fortsatta utbyggnaden av ERTMS samt den av regeringen utpekade tidigareläggningen 

av Norrbotniabanan.  

Trafikverkets prioriteringar och förslag i sammanfattning 

För att planförslaget ska rymmas inom anvisad ram behöver vissa investeringar i den 

gällande planen förskjutas i tid. Trafikverket föreslår att detta i första hand bör handla om 

investeringar som inte påbörjats men vars bedömda kostnad ökat betydligt sedan gällande 

plan fastställdes. I förslaget till senareläggningar har bidrag till transportpolitisk 

måluppfyllelse varit vägledande. För väginvesteringar har kostnadseffektiva åtgärder för att 

minska antalet omkomna prioriterats. Sammanlagt rör det sig om nio investeringar i 

gällande plan som föreslås förskjutas i tid så att de slutförs efter 2033, vilket innebär att 

totalt 11 miljarder kronor förskjuts till efter planperioden. Genom besparingar och 

omfattningsförändringar minskas kostnaderna med ytterligare 3 miljarder kronor. Medlen 

under planperioden till etapper av nya stambanor för höghastighetståg föreslås minskas från 

107 till 104 miljarder kronor eftersom planläggningsprocessen för etappen Göteborg–Borås 

har tvingats senareläggas.  

Med anledning av bland annat det begränsade budgetutrymmet föreslås en något 

långsammare utbyggnadstakt av ERTMS än den rent tekniskt optimala, vilket minskar 
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kostnaderna under planperioden med cirka 9 miljarder kronor. En ännu långsammare 

utbyggnadstakt än den som nu föreslås skulle innebära stora problem att upprätthålla ett 

robust järnvägssystem eftersom den befintliga signalanläggningen är gammal och sliten, och 

eftersom ERTMS är en förutsättning för många planerade investeringar.  

Planförslaget innehåller också ett begränsat antal nya investeringar som bedöms vara 

nödvändiga att inrymma, bland annat kapacitetsförstärkningar föranledda av de nya 

industrisatsningarna i Norrbottens län och Västerbottens län och åtgärder för ökade 

hastigheter på Ostkustbanan och Västkustbanan, vilket även förutsätter att det nya 

signalsystemet ERTMS är utbyggt enligt plan. 

Planförslaget innebär också en ökning av anslaget för trimnings- och miljöåtgärder med 

cirka 5 miljarder kronor, eftersom sådana åtgärder på ett kostnadseffektivt sätt kan 

förbättra funktionen i befintlig infrastruktur och minska infrastrukturens miljöpåverkan. 

Trafikverket föreslår vidare att 1 miljard kronor per år avsätts till stadsmiljöavtal fram till 

2030, vilket Trafikverket anser är en lämplig brytpunkt för att möjliggöra en utvärdering av 

systemet med stadsmiljöavtal i syfte att kunna föreslå hur de bör utvecklas. 

Det begränsade utrymmet inom utvecklingsanslaget innebär att ett stort antal 

kostnadseffektiva åtgärder inte kunnat inrymmas i planförslaget. Det kan inte uteslutas att 

mer samhällsnyttor hade kunnat skapas för den givna budgeten om vissa av dessa hade 

kunnat inrymmas i planförslaget. Regeringens direktiv anger dock att gällande plan ska 

genomföras, och Trafikverket har därför inte prövat denna fråga vidare. 

Grundläggande för Trafikverkets arbete är fyrstegsprincipen, som innebär att åtgärder som 

kan påverka transportefterfrågan och val av transportsätt prövas i första hand för att lösa 

brister i transportsystemet. Trafikverket arbetar med så kallade steg 1- och steg 2-åtgärder 

(åtgärder som påverkar transportefterfrågan och transportsätt), till exempel 

trafikinformation, trafikledning, kapacitetstilldelning och hastighetsgränser. Majoriteten av 

dessa åtgärder handlar dock om annat än fysisk infrastruktur varför huvuddelen av detta 

arbete ligger utanför planförslaget. De investeringar som finns med i gällande plan har 

tidigare analyserats enligt fyrstegsprincipen. 
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Planförslagets fördelning av medel 

Figur 1 Planförslagets fördelning på olika kostnadsposter. Miljarder kronor under planperioden. 

Nära hälften av medlen i infrastrukturplanen används till vidmakthållande av vägar och 

järnvägar. Av de namngivna investeringarna (inklusive etapperna av nya stambanor), som 

tillsammans utgör nära 40 procent av planen, är drygt 80 procent järnvägsinvesteringar, 15 

procent väginvesteringar och resten sjöfartsinvesteringar.  

Kostnadsökningar sker främst i ännu ej påbörjade projekt 

Trafikverkets namngivna projekt ingår i stora, komplexa och långa 

samhällsutvecklingsprocesser, där all kunskap om framtiden inte finns. Projekten innefattar 

många olika aktörer och perspektiv. Den ursprungliga utformningen och omfattningen kan 

förändras under projektets gång. Därutöver kan samhällsutvecklingen medföra förändringar 

som kan vara svåra att bedöma. Det handlar även om hur branschindex utvecklas, och  

förändringar av krav och lagar som sker parallellt med projektet. Samtidigt kan 

teknikutveckling leda till att kostnaderna kan minskas.  

Eftersom planeringsprocessen bygger på att objekt läggs in i plan i relativt tidiga skeden är 

det svårt att undvika att vissa objekt visar sig vara dyrare, eller ge lägre nyttor, än man 

bedömt i tidigare skeden. Meningen är att man i planeringsprocessen ska kunna ompröva 

åtgärder vartefter man får mer information om nyttor och kostnader. Det uppstår dock 

problem om kostnadsökningarna visar sig i ett så sent skede i planeringsprocessen att det är 

förenat med stora kostnader att ompröva objektet, till exempel när objektet utgör en 

förutsättning för andra objekt eller för bebyggelseplanering. Regeringens direktiv anger 

dock att gällande plan ska genomföras. Trafikverket har därför undersökt besparingar och 

senareläggningar av objekt i gällande plan, men inte prövat frågan huruvida några objekt 

ska utgå ur planförslaget.  
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Kostnaderna för de namngivna investeringarna i den gällande planen har ökat sedan planen 

fastställdes i maj 2018. Det är främst de beräknade kostnaderna för ännu ej påbörjade 

projekt som har ökat. Kostnaderna för pågående investeringar i vägar och banor har i 

genomsnitt ökat med 7 procent respektive 12 procent i förhållande till den gällande planen, 

vilket är något lägre än ökningen av investeringsindex. Kostnaderna för pågående 

investeringar i järnvägssystem (varav majoriteten är ERTMS-objekt) har i genomsnitt ökat 

med 38 procent sedan gällande plans fastställelse.  

De beräknade kostnaderna för ännu ej påbörjade investeringar i vägar och banor har i 

genomsnitt ökat med 50 procent sedan gällande plans fastställelse. De beräknade 

kostnaderna för ej påbörjade järnvägstekniska system har ökat med nära 80 procent.  

En del av kostnadsökningarna förklaras av förändringar av investeringarnas omfattning 

eller utformning. Ytterligare en del förklaras av dyrare insatsvaror och en generell ökning av 

bygg- och anläggningskostnader. Slutligen förklaras en del av omständigheter som inte varit 

kända i tidigare utredningsskeden.  

Trafikverkets arbete med stärkt kostnadsstyrning 

Trafikverket har ett viktigt ansvar för att åstadkomma en god hushållning med statens 

medel och en effektiv verksamhet, och följer löpande utvecklingen och utfallet av kostnader i 

pågående och slutförda åtgärder. Detta redovisas i Trafikverkets årsredovisning, men också 

vid andra tillfällen som i byggstartsrapporteringen. Vid dessa tillfällen redovisas också vilka 

orsaker som ligger bakom förändring av kostnader, bland annat förändrad omfattning av 

projekten. 

Trafikverket bedriver också ett kontinuerligt arbete för att utveckla kostnadsstyrning och 

effektivitet med hjälp av system, processer och rutiner. Detta arbete sker också mot 

bakgrund av att inköpsvolymen har ökat i snabb takt. En ökad produktivitet är också 

nödvändig eftersom branschindex har ökat snabbare än den generella prisutvecklingen i 

samhället. Det finns ett fortsatt behov av att utveckla och se över kostnadsstyrningen, 

produktiviteten och effektiviteten i verksamheten. Centrala punkter i detta arbete handlar 

om att utveckla systematiken vad gäller uppföljning av orsaker till förändring av kostnader. 

Trafikverket har därför vidtagit vissa åtgärder redan under arbetet med planförslaget.  

Trafikverket har även genomfört ett fördjupat arbete för att identifiera kostnadsreducerande 

åtgärder i investeringsskedet av nya stambanor.  

Trafikverket har också beslutat om ett antal åtgärder som särskilt ska prioriteras under det 

kommande året. Valet av åtgärder baseras på Trafikverkets egna analyser och erfarenheter 

från planarbetet, iakttagelser i tidigare regeringsuppdrag samt rekommendationer från 

Riksrevisionen. Åtgärdsområdena är:  

 Utvecklade kalkyler för säkrare och effektivare kostnadsbedömningar

i tidigt skede samt minskade kostnadsökningar under genomförandefasen.

 Förbättrad kostnadsstyrning i tidiga skeden, bland annat genom att förstärka

systematiken gällande beslut om förändringar i innehåll och omfattning.

 Utveckling av arbetssätt, styrformer och affärsperspektiv så att Trafikverket

proaktivt kan hantera förändringar innan de resulterar i kostnadsökningar.

 Stärkt beredning av förändringshantering för tekniska krav,

planeringsförutsättningar och utformningsfrågor.
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 Fortsatt utveckling av produktivitet och innovation i bygg- och anläggningssektorn,

till exempel genom att i ett antal utpekade nybyggnads- och

underhållsentreprenader nyttja olika typer av innovationsupphandlingar för att

pröva olika affärsupplägg och gränssnitt mellan beställare och utförare, och ge

incitament att investera i nya tekniska lösningar.

Utrymmet i kommande planer är högt intecknat 

Många av de namngivna investeringarna i planförslaget har genomförandetider som 

fortsätter efter planperiodens slut. Det gäller framför allt de nya stambanorna för 

höghastighetståg, men även ERTMS-utrullningen, andra järnvägstekniska system samt 

andra investeringar.  

Diagrammet i figur 2 ger en ungefärlig bild över planerad verksamhetsvolym inom 

utvecklingsanslaget fram till 2040, antaget att ramen för länsplaner och ej namngivna 

poster är samma som i föreliggande planförslag. Observera att diagrammet inte inkluderar 

eventuella tillkommande investeringar i framtida infrastrukturplaner, utan enbart avser 

investeringar i föreliggande planförslag samt aviserade fortsättningar av nya stambanor 

samt järnvägstekniska system. Eftersom investeringarnas tidsplaner revideras löpande ska 

diagrammet tolkas med försiktighet, men det ger en bild av de långsiktiga 

planeringsförutsättningarna.  

Figur 2 Ungefärlig fördelning av kostnadsvolymer över tid. Miljarder kronor. 

Betydande investeringsvolymer fortsätter in på den förväntade nästkommande 

planperioden (2026–2037). Om man hypotetiskt antar att denna har oförändrad ram för 

utvecklingsanslaget skulle det innebära att kommande planperiod redan är övertecknad 

med omkring 40 miljarder kronor. En stor del av dessa medel härrör sig till nya stambanor 

och signalsystemet ERTMS. 

Planförslagets ram

Gällande 

ram

Plan-

periodens 

slut 

102



13 (224) 

Vi fortsätter att rusta, bygga ut och modernisera järnvägen 

Vi rustar upp järnvägen 

Anslaget till vidmakthållande av statliga järnvägar ökar med 25 procent (40 miljarder 

kronor under planperioden) jämfört med planen 2018–2029. Mer resurser till att 

underhålla järnvägen minskar långsiktiga underhålls- och reinvesteringskostnader, 

eftersom det är billigare att underhålla i tid, och minskar risken för störningar och 

hastighetsnedsättningar.  

Satsningar fortsätter på de fyra särskilt utpekade transportflöden – Västra stambanan, 

Södra stambanan, norra godsflödet (Hallsberg–Luleå) och Malmbanan (Luleå–

Riksgränsen) – och det eftersatta underhållet kommer där att kunna minskas, med 

förbättrad eller oförändrad robusthet som följd. Under gällande planperiod har viktiga 

åtgärder genomförts på Södra och Västra stambanan, och nu skiftas fokus mot Malmbanan 

och norra godsflödet. Underhållsåtgärder och reinvesteringar genomförs också på de tio 

prioriterade transportflöden som är särskilt viktiga för både person- och godstrafik.  

De lägre trafikerade banorna kommer att få ett försämrat tekniskt tillstånd, med försämrad 

robusthet, ökad risk för trafikpåverkan och tillfälliga hastighetsnedsättningar. 

Funktionaliteten på dessa banor kan upprätthållas med förstärkt underhåll och åtgärder 

som förlänger livslängden. 

Utrullningen av ERTMS utgör den enskilt största och viktigaste satsningen. Dagens ATC-

system har på flera ställen redan passerat sin tekniska livslängd och når successivt sin 

tekniska livslängd i järnvägsnätet. För att framkomlighet och kapacitet ska kunna 

upprätthållas är ett fortsatt införande av ERTMS nödvändigt.  

Vi bygger ut järnvägen 

Över 80 procent av de namngivna investeringarna är järnvägsinvesteringar. Nära hälften av 

detta utgörs av de tre första etapperna av nya stambanor för höghastighetståg, och nära en 

fjärdedel av järnvägstekniksystem, bland annat kraftförsörjningsåtgärder, 

trafikledningssystem och det nya digitala signalsystemet ERTMS. 

Regeringen har i direktiven angett att Trafikverkets planförslag bör innefatta investeringar 

på de nya stambanorna till ett belopp av 107 miljarder kronor under planperioden. Eftersom 

förutsättningar i nuläget saknas för att komma fram i pågående planläggningsprocess för 

Göteborg–Borås behöver Trafikverket senarelägga delar av genomförandet och omfördela 

medel till andra objekt både inom och utom nya stambanor under planperioden. 

Trafikverket föreslår därför att 104 miljarder kronor avsätts för nya stambanor under 

planperioden. 

Utbyggnaden av nya stambanor startar från storstadsområdena och de tre objekten där 

planläggning pågår, Järna–Linköping (Ostlänken), Göteborg–Borås och Hässleholm–Lund, 

färdigställs först. Ostlänkens utbyggnad sker etappvis och börjar i norr med start i Järna och 

fortsättning söderut. Byggstart för utbyggnaden av Göteborg–Borås respektive Hässleholm–

Lund är planerad till 2025–2027 respektive 2027–2029. För fortsatt utbyggnad ska en 

prioritering göras utifrån en systemövergripande utbyggnadsanalys, men inriktningen är att 

de nya stambanorna i sin helhet ska stå klara kring 2045. För planläggning av centrala 

systemdelar mellan Linköping och Borås respektive Hässleholm avsätts 5 miljarder kronor 

under planperioden.  
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Den bedömda kostnaden för nya stambanor enligt nuvarande systemutformning är 

325 +/- 55 miljarder kronor. Trafikverket har fördjupat arbetet kring möjligheter att 

reducera investeringskostnaderna och bedömer att det finns betydande potential när det 

gäller förenklade tätortspassager och stationsutformningar, anpassade fordon, anpassade 

tekniska standarder, landbroar, masshantering och industrialisering. Trafikverkets mål är 

att investeringskostnaderna för hela systemet ska reduceras med 65 miljarder kronor 

jämfört med den bedömda kostnaden för nuvarande systemutformning. 

Enligt regeringsbeslut ska planläggningsarbetet för Norrbotniabanans kvarvarande sträcka, 

Skellefteå–Luleå, påbörjas, och direktivet anger att planeringen för hela Norrbotniabanan 

ska intensifieras. Trafikverket föreslår därför att 3 miljarder kronor anslås till sträckan 

Skellefteå–Luleå. 

Gällande plan innehåller ett stort antal andra järnvägsinvesteringar för ökad kapacitet längs 

de viktigaste stråken. Exempel på tillkommande anläggningar är Varbergstunneln, 

Ängelholm–Maria, Hallsberg–Degerön, Tomteboda–Kallhäll och Värnamo-

Jönköping/Nässjö. Många mindre åtgärder på Mittbanan, Dalabanan, Värmlandsbanan, 

Västra stambanan och Malmbanan förbättrar kapacitet och punktlighet för person- och 

godstrafik, exempelvis genom olika trimningspaket för ökad kapacitet och minskade 

restider. Planen innehåller även åtgärder för modernisering av stationsmiljöer samt 

åtgärder för längre och tyngre tåg.  

Med anledning av de stora industrisatsningarna i Norrbottens län och Västerbottens län 

föreslås bland annat åtgärder för ökad kapacitet på malmbanan, som föreslås en 

lånefinansiering som delvis kan hanteras med ökade banavgifter. Vidare föreslås åtgärder 

för höjd hastighet till 250 km/tim på delar av Västkustbanan och Ostkustbanan, vilket även 

förutsätter att ERTMS byggts ut på sträckorna. Slutligen innehåller planförslaget medel till 

fortsatt planering av stora ombyggnader av Stockholms central och Tomteboda. Medlen är 

nödvändiga för att Trafikverket ska kunna delta i pågående planeringsarbete som bedrivs av 

Stockholms stad och Jernhusen.   

Vi fortsätter moderniseringen av järnvägen 

Det fortsatta införandet av det nya digitala signalsystemet ERTMS är en förutsättning och 

plattform för järnvägens modernisering. ERTMS är också en förutsättning bland annat för 

nya stambanor för höghastighetståg och anpassningarna på Ostkustbanan och 

Västkustbanan, för att där kunna köra tåg i 250 km/tim. 

Med anledning av bland annat att utvecklingsanslagets ram inte räcker till alla 

kostnadsanspråk föreslår Trafikverket en något långsammare utbyggnadstakt av ERTMS 

jämfört med den rent tekniskt optimala. Med den föreslagna utbyggnadstakten kommer 

ERTMS att vara fullt utbyggt mellan 2040 och 2045. En långsammare utbyggnadstakt skulle 

innebära stora problem att upprätthålla systemets robusthet och ökade kostnader för att 

underhålla befintlig signalanläggning som är gammal och sliten. 

Andra viktiga moderniseringar är ny optoanläggning för ökad kapacitet i 

kommunikationsnät, nationellt tågledningssystem, utveckling och förvaltning av 

Trafikverkets teletransmissionsanläggning, fjärrstyrning av järnväg, samt införande av 

Future Railway Mobile Communications System (FRMCS). 
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Några väginvesteringar tillkommer – fortsatt stora 
vägunderhållsbehov 

Ett begränsat antal nya väginvesteringar 

Av medlen till namngivna investeringar utgörs 15 procent av vägåtgärder. De flesta av dessa 

syftar till att förbättra trafiksäkerheten, samtidigt som de bidrar till regional utveckling 

genom förbättrad tillgänglighet.  

Planförslaget innehåller, förutom pågående investeringar, två nya namngivna åtgärder på 

väg, nämligen mittseparering av E4 mellan Blåberget och Matfors, och E4 Förbifart 

Skellefteå med anledning av de stora industrisatsningarna i området. Planeringen för att 

bygga Sveriges första permanenta elväg på sträckan Hallsberg–Örebro fullföljs. 

Åtgärder för ökad trafiksäkerhet 

Nollvisionens etappmål för 2020 uppnåddes, och nu fortsätter resan mot ett nytt etappmål 

för år 2030. Väginvesteringarna handlar i första hand om mittseparering och nya trafiksäkra 

vägsträckningar. Dessutom finns möjlighet till samfinansiering av trafiksäkerhetsåtgärder 

på det regionala vägnätet.  

Ett annat viktigt område är åtgärder som minskar skaderisken för fotgängare och cyklister. 

Trafikverket fortsätter att höja säkerhetsnivån i plankorsningar och arbetet med åtgärder för 

att förhindra obehörigt spårbeträdande.  

Behovet att genomföra trafiksäkerhetsåtgärder är fortsatt stort, och nödvändiga åtgärder för 

att klara etappmålet för 2030 ryms inte i planen. I Trafikverkets förslag på nya 

investeringsobjekt som skulle kunna inrymmas med en ökning av utvecklingsanslaget 

dominerar investeringar för ökad trafiksäkerhet på vägar i landsbygd. Förslaget innehåller 

nya objekt för omkring 14 miljarder kronor vars trafiksäkerhetseffekt skulle vara i samma 

storleksordning som samtliga namngivna objekt i hela planförslaget. En viss ökning av 

medlen till trafiksäkerhetsinvesteringar skulle alltså kunna ha betydande effekter.  

Vägarnas underhållsbehov överstiger medlen 

Anslaget till vidmakthållande av statliga vägar ökar med 13 procent jämfört med planen 

2018–2029. Tillståndet på det statliga vägnätet har under en längre tid gradvis försämrats, 

och med givna anslagsnivåer kommer nedbrytningstakten att bli högre än åtgärdstakten. 

Det betyder att vägsystemet, trots anslagsökningen, kommer att försämras snabbare under 

planperioden än vad Trafikverket kan återställa.  

De ökade underhållsbehoven beror bland annat på tillkomsten av mer komplexa 

anläggningar, ett växande behov av rekonstruktion av väg- och brokonstruktioner som en 

följd av att de har uppnått sina tekniska livslängder, ökade trafikmängder och en utveckling 

mot allt högre fordonsvikter. Drygt 60 procent av det statliga vägnätet är byggt före år 1970, 

och dimensionerat för den trafik som var aktuell då. Tillsammans bidrar allt detta till ett 

ökat slitage och en negativ tillståndsutveckling på stora delar av vägnätet. Det innebär att 

Trafikverket inte kan vidmakthålla vägsystemet kostnadseffektivt  eftersom nödvändiga 

åtgärder inte kan utföras förebyggande, i rätt omfattning eller till önskad standard. 

Både det låg- och högtrafikerade vägnätet försämras, vilket ökar risken för restriktioner på 

de mest lågtrafikerade delarna av vägnätet. Nedbrytningen ökar som en följd av att 

nödvändiga rekonstruktioner av vägunderbyggnaden inte kan prioriteras, vilket leder till 

växande underhålls- och reinvesteringsbehov. För de lågtrafikerade vägarna kommer en 
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snabbare tillståndsförsämring av vägunderbyggnaden att ske under planperioden. Risken 

för mindre störningar och tillfälliga restriktioner kommer att öka på denna del av vägnätet. 

Trafikverket kommer att säkerställa att vägarna inte blir så dåliga att framkomligheten för 

lätt trafik påverkas. 

En fortsatt bärighetssatsning bidrar till att de viktigaste vägarna för tung trafik ska kunna 

upplåtas för den högsta bärighetsklassen (BK4) och för att kunna upprätthålla nivån på 

framkomligheten för tung trafik året runt. Vägnätets robusthet på dessa delar kommer också 

att förbättras genom åtgärder för att minska sårbarheten för klimatrelaterade händelser som 

högre vattenflöden och ökade ras- och skredrisker. De vägar som åtgärdas via 

bärighetssatsningen kommer därför att vara robusta och tillgängliga för både tung och lätt 

trafik.  

Viktiga satsningar för ett smidigt, grönt och tryggt transportsystem 
för medborgare och näringsliv  

Förbättrade möjligheter till pendling och resande 

Åtgärderna i planförslaget bidrar till god tillgänglighet för medborgare och näringsliv i hela 

landet på flera sätt. Genom förbättrade pendlingsmöjligheter vidgas arbets- och 

bostadsmarknader så att matchningen mellan jobb och arbetstagare förbättras. Det bidrar 

till regional utveckling, ökad sysselsättning och till att fler kan hitta passande arbeten. Bättre 

tillgänglighet till service, kultur och fritidsaktiviteter bidrar också till regional utveckling och 

ökad livskvalitet.  

Nära 80 procent av personresandet sker med bil, och ytterligare nästan 10 procent med 

buss. Att vidmakthålla vägnätet är därför av stor betydelse för god tillgänglighet, i synnerhet 

utanför tätortskärnorna. De mest trafikerade vägarna har högst prioritet, eftersom de har en 

central funktion för att hålla samman landet, men även de lågtrafikerade delarna av 

vägnätet ska ha en acceptabel standard. Det innebär att vägarna inte ska tillåtas bli så dåliga 

att framkomligheten för lätt trafik påverkas. Hastigheten kan dock behöva anpassas på vissa 

sträckor under delar av året trots att det kommer att innebära en försämrad tillgänglighet. 

Trafiksäkerhetsåtgärder har stor betydelse även för tillgängligheten, genom att resorna blir 

tryggare och säkrare.  

De nya stambanorna binder på sikt ihop de tre storstäderna och mellanliggande orter, vilket 

är särskilt viktigt för tjänste- och fritidsresor. När den långväga persontågstrafiken flyttar 

över på de nya stambanorna frigörs kapacitet på de befintliga banorna, som kan användas 

bland annat för utökad regional kollektivtrafik vilket har betydelse för arbetspendling. 

Planförslaget innehåller en särskild pott till cykelåtgärder längs statliga vägar. Under 

planperioden kommer Trafikverket att fokusera på åtgärder som skapar goda 

förutsättningar för barns resor till och från skola, pendling till arbete och studier och till 

andra viktiga målpunkter som närservice och fritidsaktiviteter. En del av denna pott föreslås 

gå till samfinansiering av länsplanernas renodlade cykelåtgärder, både namngivna åtgärder 

och trimningsåtgärder, längs statliga allmänna vägar. Trafikverket föreslår också att 

länsplaneupprättarna med minst motsvarande summa som de får i samfinansiering, ska 

planera och genomföra åtgärder på det regionala vägnätet som bidrar till ökad och säker 

cykling. 

Planförslaget omfattar också cykelåtgärder inom ramen för storstadsöverenskommelserna 

och stadsmiljöavtalen. Vidare ingår förbättrad cykelinfrastruktur i flera av 

106



17 (224) 

väginvesteringarna. Ambitionen är också att höja drift- och underhållsstandarden på 

cykelstråk där det ger stor samhällsnytta.  

Stärkt konkurrenskraft för näringslivet 

Underhållssatsningar görs på vägar och järnvägar som är viktiga för näringslivet, inklusive 

bärighetssatsningar med utveckling av BK4-vägnätet. Åtgärder genomförs som möjliggör 

överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart samt kapacitetsåtgärder på 

järnväg. Trafikering av längre och tyngre tåg skapar bättre tillgänglighet i viktiga godsstråk 

på järnväg. Med anledning av de stora industrisatsningarna i Norrbotten och Västerbotten 

föreslås nya infrastruktursatsningar i området, framför allt i järnvägssystemet. Den 

särskilda näringslivspotten ger möjligheter att bidra till intermodala transportlösningar. 

Flera viktiga satsningar sker inom sjöfarten. För att kunna ta emot större fartyg för ökade 

malmtransporter görs anpassningar av farleden till Luleå hamn. Projektet omfattar 

muddringsåtgärder i hamnen och i farleden, farledsutmärkning, anläggande av ny 

djuphamn med tillhörande infrastruktur och tillskapande av nya landytor. Luleå Hamn AB 

och LKAB står för åtgärderna inom hamnområdet. Vidare ingår muddring av farleden in till 

Göteborgs hamn, Skandiaporten, Nordens största hamn, så att hamnen kan fortsätta att 

vara en del av de allt större containerfartygens globala rutt. Därutöver görs utbyte och 

uppgradering av slussarna i Trollhättan och förbättring av farleden mellan Landsort och 

Södertälje och, via ombyggda slussar i Södertälje, farleden i Mälaren.  

Åtgärder för förbättrade pendlingsmöjligheter gör det lättare för näringslivet att hitta 

kvalificerad arbetskraft. Särskild vikt läggs vid att vidmakthålla vägar som är viktiga för 

besöksindustrin. 

Minskad lokal miljöpåverkan 

Planen innehåller ökade medel för att minska miljöpåverkan från transporter och 

infrastruktur, bland annat en särskild pott till miljöåtgärder längs statlig infrastruktur. 

Planen omfattar exempelvis medel till sanering av förorenad mark, viltpassager, 

bekämpning av invasiva arter, vattenskydd, bullerskydd, landskap (natur- och kulturmiljö) 

och vatten.  

Ramen för buller och vibrationer möjliggör fortsatt arbete och hantering av förelägganden i 

ungefär samma takt som idag. Landskapsåtgärderna fokuserar dels på de åtgärder som 

lagstiftningen kräver och på att begränsa spridningen av invasiva arter, dels på 

barriäreffekter för och olyckor med vilt och renar. Ramen för vattenåtgärder innebär en 

ökad ambitionsnivå, men den innebär ändå att endast en tredjedel av behovet för 

dricksvattenförsörjning och skyddsvärda ekologiska vatten kan åtgärdas. Åtgärderna mot 

förorenade områden fokuserar på undersökningar, saneringar samt på att efterkomma 

förelägganden. Åtgärdsområdet omfattar också den så kallade miljögarantin, vilket innebär 

ersättning till vissa statliga verksamheter.  

Samhällsekonomisk effektivitet 

Trafikverkets analyser visar att ökningarna av anslagen till vidmakthållande av vägar och 

järnvägar är samhällsekonomiskt lönsamma, och att det hade varit samhällsekonomiskt 

effektivt att öka resurserna ytterligare. Bärighetssatsningarna som möjliggör tyngre 

vägfordon har hög samhällsekonomisk lönsamhet, och det vore vidare mycket 

samhällsekonomiskt lönsamt att tillåta längre fordon på delar av vägnätet eftersom det 

skulle minska såväl transportkostnader som transporternas miljöbelastning.  
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Anslagen till trimnings- och miljöåtgärder bedöms ha hög kostnadseffektivitet, baserat på de 

effektberäkningar av typåtgärder som Trafikverket tagit fram. Trafikverket föreslår därför 

att detta anslag ökas.  

De namngivna investeringarna har en genomsnittlig nettonuvärdeskvot (NNK) på -0,3 

(oräknat storstadsförhandlingar och vissa systeminvesteringar som inte kan 

effektberäknas); exklusive etapperna av nya stambanor för höghastighetståg blir 

genomsnittlig NNK 0,2. För järnvägsobjekten är genomsnittliga NNK -0,2, för vägobjekten 

0,9 och för sjöfartsobjekten 0,7. För både järnvägs- och vägobjekt är spridningen i 

lönsamhet mycket stor. Ett stort antal samhällsekonomiskt mycket lönsamma investeringar, 

både vägar och järnvägar, har inte kunnat inrymmas i planförslaget.  

Den samhällsekonomiska lönsamheten för etapperna av nya stambanor är negativ, med 

nettonuvärdeskvoter mellan -0,8 och -0,6. Att lönsamheten är så låg beror delvis på att de 

etapper som ingår i planförslaget inte används fullt ut förrän hela systemet är färdigt. NNK 

för hela systemet (inklusive de etapper som ingår i planen) beräknas vara -0,5 med 

nuvarande kostnadsuppskattningar. För närvarande pågår ett arbete med 

kostnadsreducerande åtgärder där ambitionen är att minska systemets totala 

investeringskostnad med 65 miljarder kronor.  

Det övergripande målet om samhällsekonomiskt effektiv transportförsörjning handlar inte 

bara om infrastrukturinvesteringar, utan också om att användningen av transportsystemet 

ska vara effektiv. För detta krävs bland annat styrmedel och regleringar som internaliserar 

externa effekter som utsläpp, olyckor och buller, samt ett effektivt tillhandahållande av 

offentliga transporttjänster, till exempel regional kollektivtrafik. Detta ligger dock i 

huvudsak utanför den nationella infrastrukturplanen.  

Ny teknik och digitalisering ger förutsättningar för att utveckla ett modernt och 

hållbart transportsystem 

Trafikverket bidrar till ny teknik och implementerar digitaliseringens möjligheter, vilket 

utvecklar transportsystemets utformning, underhåll och användning. Mängden data och 

information ökar, blir alltmer tillgänglig och skapar nya tjänster i transportsystemets olika 

delar. Digitaliseringen möjliggör nya typer av åtgärder och beslutstöd som bygger på 

interaktion mellan fordon och infrastruktur för att skapa nyttor. Trafikverket kommer under 

planperioden att verka för att tillvarata digitaliseringens möjligheter genom att utvecklingen 

av informationsmängder och den digitala infrastrukturen beaktas, både inom ramen för den 

egna verksamheten och i samverkan med andra aktörer. Nya typer av åtgärder med tydliga 

inslag av digitalisering som ger direkta effekter i transportsystemet kan underlätta 

omställningen till ett hållbart transportsystem. 

Prioriterade områden inom forskning och innovation är ökad produktivitet, klimatpåverkan, 

effektivt, inkluderande transportsystem och digitalisering av transportsystemet för ett 

hållbart samhälle.  

En viktig del av omställningen till fossilfrihet i transportsystemet är elektrifiering av 

vägtrafiken. Planeringen för att bygga Sveriges första permanenta elväg på sträckan 

Hallsberg–Örebro fullföljs, och elvägen förväntas vara i drift kring årsskiftet 2025–2026. 

De mest kraftfulla klimatpolitiska verktygen ligger utanför infrastrukturplanen 

Transportsektorns klimatmål är att utsläppen från inrikes transporter (exklusive flyg) år 

2030 ska vara 70 procent lägre än år 2010, och vara i princip noll år 2045. Den absoluta 

merparten av koldioxidutsläppen från inrikes transporter, cirka 93 procent (2017), kommer 
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från vägtrafiken. Eftersom vägtrafiken utgör omkring 85 procent av persontransportarbetet 

och 50 procent av godstransportarbetet så är det ofrånkomligt att vägen till att nå 

klimatmålen i första hand handlar om att göra vägtrafiken fossilfri. Eldrift måste dominera i 

vägtrafiken inom ett par decennier, huvudsakligen genom batteridrift men även genom 

bränsleceller. De fossildrivna fordon som fortfarande säljs måste också bli effektivare. Under 

det närmaste decenniet krävs också ökad användning av biodrivmedel för att etappmålet 

2030 ska nås, eftersom det tar tid att fasa ut bränslefordonen ur fordonsflottan. För allt 

detta krävs olika typer av styrmedel samt en omfattande utbyggnad av laddinfrastruktur. De 

centrala verktygen – styrmedel, regleringar och laddinfrastruktur – ligger dock utanför 

planförslaget, eftersom planen huvudsakligen omfattar underhåll av och investeringar i väg- 

och järnvägsinfrastruktur. 

Förutom omställningen till fossilfria drivmedel kan transportsektorns utsläpp av 

växthusgaser minskas genom att minska vägtrafiken, vilket även bidrar till att minska 

trängsel, olyckor, buller och andra typer av utsläpp. I planförslaget går omkring 85 procent 

av medlen för namngivna investeringar till järnvägs- och sjöfartsinvesteringar, och 

Trafikverket finansierar också en mängd åtgärder för cyklande och kollektivtrafik. Sådana 

investeringar och åtgärder kan skapa mycket stora samhällsnyttor genom att de ökar 

tillgängligheten för medborgare och näringsliv utan att ge ökade klimatutsläpp. De bidrar 

också i någon mån till att minska vägtrafiken, och kan i viss mån öka effekten av och 

acceptansen för åtgärder som gör vägtransporter mindre attraktiva, till exempel höjda 

bränsleskatter och sänkta hastigheter. Även de omfattande infrastrukturinvesteringarna i 

planförslaget har mycket liten påverkan på det totala trafikarbetet. Enligt preliminära 

beräkningar minskar järnvägsinvesteringarna vägtrafikarbetet med totalt en kvarts procent, 

och vägtrafikinvesteringarna ökar trafikarbetet med ungefär lika mycket. Att effekterna på 

det totala trafikarbetet är så pass begränsade beror dels på att vägtrafiken har en så mycket 

större andel av transportarbetet än övriga trafikslag, så att även en stor ökning av ett annat 

trafikslag motsvarar en relativt liten minskning av vägtrafiken, dels på att 

substitutionseffekten mellan trafikslagen är relativt liten. När transportvolymen ökar till 

följd av en förbättring, till exempel utbyggnad av alternativ till vägtrafiken, består 

huvuddelen av ökningen vanligen av nygenererade transporter, inte av överflyttning från 

vägtrafiken.  

Planförslaget bidrar till och passar in med klimatmålen 

Förutom att prioriteringen av investeringar påverkas av ambitionen att flytta över 

transporter från väg till järnväg och sjöfart, så påverkas även prioriteringen indirekt, 

eftersom analyser och trafikprognoser inkluderar antaganden om styrmedel som dämpar 

vägtrafiken och flyttar över en del av trafiken till järnväg och sjöfart. Enligt regeringens 

direktiv ska planeringen baseras på ”ett scenario som innehåller redan beslutade och 

aviserade styrmedel och åtgärder inom transportsektorn”. Trafikverkets prognoser och 

kalkyler innehåller därför bland annat antaganden om framtida ökningar av bränsleskatter 

och reduktionsplikt, vilka tillsammans gör att bränslepriset ökar till ungefär det dubbla (i 

fasta priser) fram till prognosåret 2040. I prognosen antas också att åtgärder vidtas så att 

bilinnehavet slutar öka och i stället minskar något. Dessa antaganden bidrar till att 

vägtrafikökningen dämpas och att järnvägstrafiken ökar snabbare, så att järnvägens 

marknadsandel ökar jämfört med idag. Järnvägsinvesteringar blir därmed något mer 

lönsamma och väginvesteringar något mindre lönsamma, jämfört med ett scenario utan 

dessa antaganden.  

109



20 (224) 

Planförslaget kan därför sägas både bidra till och passa in med klimatmålen. Den bidrar till 

uppfyllelse av klimatmålen genom att en helt övervägande del av investeringarna är 

järnvägsinvesteringar, och den passar in med klimatmålen genom att planeringen utgår från 

ett scenario där styrmedel för att dämpa vägtrafiken och styra mot elektrifiering antas sättas 

in i framtiden, och att de väginvesteringar som ingår i planförslaget är motiverade även helt 

utan trafiktillväxt. 
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1 Uppdrag och utgångspunkter 

Regeringen gav den 23 juni 2021 i uppdrag åt Trafikverket att upprätta ett förslag till en 

trafikslagsövergripande nationell plan för utveckling av transportinfrastrukturen för 

perioden 2022–2033. Denna rapport utgör redovisningen av detta uppdrag. 

Syftet med planförslaget är att bidra till att de transportpolitiska målen nås. Regeringen har 

också angett att den avser att ta fram en plan som är en del i samhällsbygget, i vilken det 

tydligt pekas ut hur infrastrukturen ska bidra till tillgänglighet, klimatmålen, vidgade 

arbetsmarknadsregioner, regional utveckling, sammanhållningen i landet och Sveriges 

konkurrenskraft. Regeringen har i uppdraget till Trafikverket även pekat ut vissa specifika 

åtgärder som planförslaget bör omfatta, däribland etapper av nya stambanor för 

höghastighetståg och av Norrbotniabanan, samt angett att gällande plan ska fullföljas.  

Den nationella planen för transportinfrastruktur handlar i första hand om hur den 

nationella fysiska infrastrukturen ska utvecklas och förvaltas. Detta omfattar i huvudsak 

vidmakthållande av statliga vägar och järnvägar, åtgärder i allmänna farleder och slussar, 

investeringar i det statliga järnvägsnätet och stamvägnätet, trimnings- och miljöåtgärder, 

insatser för forskning, utveckling och innovation, stöd för att främja hållbara stadsmiljöer 

och driftbidrag till icke statliga flygplatser.  

Trafikverkets förslag till fördelning av tilldelade medel för åtgärder i infrastrukturen är 

utformat så att det i så stor utsträckning som möjligt bidrar till att uppnå syftet avseende de 

transportpolitiska målen som de mål och ambitioner som regeringen i övrigt tagit upp.   

Det behöver samtidigt betonas att flera viktiga faktorer som påverkar transportsystemet och 

den transportpolitiska måluppfyllelsen huvudsakligen planeras och beslutas i andra 

sammanhang än i den nationella infrastrukturplanen. En del är Trafikverkets ansvar, till  

exempel hastighetsgränser och upphandling av interregional kollektivtrafik. Annat är andra 

aktörers ansvar, till exempel skatter, subventioner och regleringar, regionalt 

kollektivtrafikutbud, kommunalt gatunät och fysisk bebyggelseplanering. 

Processen med att ta fram en ny plan, vilket normalt görs vart fjärde år, inleds genom att 

regeringen ger Trafikverket direktiv för att ta fram ett inriktningsunderlag. Underlaget läggs 

efter remittering till grund för en infrastrukturproposition, i vilken regeringen redovisar sitt 

förslag till ekonomiska ramar och vägledning för prioritering av åtgärder i den 

åtgärdsplanering som följer efter riksdagens beslut om propositionen. Efter att Trafikverket, 

utifrån regeringens direktiv, har tagit fram och redovisat sitt planförslag, remitteras det 

brett. Regeringen fastställer slutligen en plan, vilket beräknas ske våren/sommaren 2022. 

1.1. Regeringens direktiv 

Regeringen har i uppdraget gett direktiv för Trafikverkets framtagande av ett planförslag. 

Utöver dessa direktiv ska regeringens proposition Framtidens infrastruktur – hållbara 

investeringar i hela Sverige2 och riksdagens beslut med anledning av propositionen (bet. 

2020/21:TU16, rskr. 2020/21:409) utgöra utgångspunkt för analyser och förslag till 

åtgärder. 

De riksdagsbundna transportpolitiska målen, inklusive klimatmålen, och de etappmål som 

regeringen har beslutat om, bland annat om klimat och trafiksäkerhet, ska vara 

utgångspunkter för Trafikverkets förslag till åtgärder, liksom fyrstegsprincipen och ett 

trafikslagsövergripande synsätt. Planförslaget ska baseras på ett scenario som innehåller 

2 Proposition 2020/21:151, Framtidens infrastruktur – hållbara investeringar i hela Sverige. 
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beslutade och aviserade styrmedel och åtgärder inom transportsektorn. Trafikverket ska 

redovisa hur planförslaget bidrar till att öka transporteffektiviteten i samhället och till att de 

transportpolitiska målen, inklusive klimatmålen, nås. Ytterligare aspekter som 

infrastrukturen ska bidra till och som särskilt pekas ut i direktivet är tillgänglighet, 

klimatmålen, vidgade arbetsmarknadsregioner, regional utveckling, sammanhållningen i 

landet och Sveriges konkurrenskraft. 

Regeringen anger i direktivet att den gällande nationella planen ska fullföljas. Den statliga 

planeringsramen för åtgärder i transportinfrastrukturen uppgår till 799 miljarder kronor för 

perioden 2022–2033. Ramarna är uttryckta i 2021 års prisnivå. Av planeringsramen ska 

165 miljarder kronor avsättas till vidmakthållande (drift, underhåll och reinvesteringar) av 

statliga järnvägar, och 197 miljarder kronor till vidmakthållande av statliga vägar, inklusive 

bärighet och tjälsäkring samt statlig medfinansiering till enskilda vägar. Vidare ska 

437 miljarder kronor användas till utveckling av transportsystemet, varav 107 miljarder 

kronor bör användas till de tre första etapperna av nya stambanor för höghastighetståg. De 

etapper av Norrbotniabanan som ingår i planen för 2018–2029 ska genomföras, och 

utbyggnad av den därefter kvarvarande delen Skellefteå–Luleå bör påbörjas under 

planperioden. Cirka 42 miljarder kronor ska enligt regeringen gå till den preliminära ramen 

för länsplanerna.  

1.2. Från plan för 2018–2029 till plan för 2022–2033 

I kapitlet redovisas hur Trafikverkets planförslag förhåller sig till och bygger vidare på den 

gällande planen, som regeringen har angett ska fullföljas. Till detta kommer också utökade 

behov som Trafikverket har identifierat, inte minst inom vidmakthållande, och nya åtgärder 

som regeringen särskilt pekat ut i direktivet.   

1.2.1. Ny plan bygger vidare på tidigare insatser 

Den nationella planen för transportinfrastrukturen för 2018–2029, i fortsättningen 

benämnd gällande plan, beslutades av regeringen den 31 maj 2018. Under de drygt tre år 

som har gått sedan planen fastställdes, vilket är kort tid när det gäller infrastruktur, har en 

del av innehållet i planen slutförts och börjat ge effekter i transportsystemet. Hittills har 

16 procent av de namngivna objekten i nationell plan slutförts och sammanlagt 57 procent är 

slutförda eller påbörjade. Dessutom har en stor mängd åtgärder för vidmakthållande och 

trimningsåtgärder för trafiksäkerhet, förbättrad miljö, hälsa och framkomlighet genomförts. 

Ett exempel på slutfört arbete är att i augusti 2020 öppnade Getingmidjan – järnvägen 

mellan Stockholms central och Stockholms södra – efter att ha varit avstängd för 

upprustning somrarna 2018–2020. Under 2021 har en del kringliggande åtgärder 

genomförts. Getingmidjan är en av de mest trafikerade järnvägssträckorna i landet och 

påverkar punktligheten i hela Sverige. Renoveringen möjliggjordes bland annat genom att 

det kunde gå ersättningstrafik på Citybanan, som slutfördes och öppnades för trafik 2017. 

Kapacitetsförstärkningar som ytterligare ökar motståndskraften mot störningar på 

järnvägen fortsätter till exempel genom pågående investeringar som Tomteboda–Kallhäll, 

Göteborgs hamnbana och Marieholmsbron, Hallsberg–Degerön, Norrbotniabanan Umeå–

Dåva, Godsstråket Storvik–Frövi och kapacitetsåtgärder i Skåne. Sedan planen beslutades 

har även vägar öppnat för trafik. På sträckan E18 Norrtälje–Kapellskär i 

Stockholmsområdet har kapaciteten anpassats till ökad trafik genom att en mötesfri 2+1-väg 

färdigställts. På E20 mellan Fagerlid och Bahult har en cirka åtta kilometer lång sträcka 

byggts om till mötesfri fyrfältsväg, vilket utöver ökad trafiksäkerhet också medfört ökad 

kapacitet. På E16 mellan Hulån och Vansbro har en sju kilometer lång mötesseparerad väg 

tagits i bruk, liksom en mötesfri motortrafikled mellan Månseryd och Mullsjö. I slutet av 
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2020 öppnade E10 genom Kiruna, som är en del av samhällsomvandlingen i staden till följd 

av gruvdriften.  

En ny högsta bärighetsklass på väg, BK4, infördes den 1 juli 2018. Den innebär att det nu är 

tillåtet att köra 74-tons lastbilar. Syftet är att effektivisera godstransporterna, stärka 

konkurrenskraften för svenskt näringsliv samt minska utsläpp, slitage och olyckor som 

orsakas av tung trafik genom att samma transportarbete kan genomföras med färre 

fordonskilometer. Fram till och med 2020 har cirka 26 000 kilometer väg öppnats för den 

nya bärighetsklassen. Ambitionen till 2029 är att 70–80 procent av det Strategiska 

vägnätet för tyngre transporter ska öppnas för BK4, och arbetet med anpassningar för den 

högre bärighetsklassen fortsätter in i den nya planen. 

Andra åtgärder har under åren 2018–2021 påbörjats eller fått en preciserad utformning 

genom arbete i den fysiska planprocessen och genom avstämningar med olika intressenter. 

Trafikverket har även utrett de sexton utpekade brister som regeringen angav när gällande 

plan beslutades. Utredningarna har konkretiserat ett stort antal tänkbara åtgärder på stråk 

och noder för att de ska kunna övervägas i framtagandet av detta planförslag.  

I genomförandet av planen och genom omvärldsbevakning har Trafikverket fått ny kunskap 

om utmaningar, brister och behov av anpassningar, till exempel förändrade krav och nya 

tekniska lösningar. Den kunskapen bärs med in i förslaget till ny plan, som i sin tur bygger  

vidare på det som genomförts innan.  

1.2.2. Ökat behov och ökade medel till vidmakthållande 

Uppgiften att vidmakthålla infrastrukturen är delvis av annan karaktär än uppgiften att 

utveckla infrastrukturen, där man kan välja eller inte välja att genomföra en nyinvestering. 

Medlen till underhåll ökades i planen för 2018–2029 jämfört med tidigare planer. I 

Trafikverkets inriktningsunderlag från 2020 konstaterades dock att ytterligare medel 

behövs för att vidmakthålla transportinfrastrukturen och upprätthålla dagens funktionalitet 

vad gäller hastighet, bärighet och kapacitet. 

Trafikverket har, i brist på medel till vägunderhåll i förhållande till behoven, under en längre 

tid tillämpat en mer kortsiktig strategi på delar av vägnätet för att kunna upprätthålla 

funktionaliteten i vägsystemet. Utvecklingen mot en högre andel avhjälpande underhåll som 

tränger ut mer långsiktiga förebyggande åtgärder bidrar till att behoven för vidmakthållande 

av vägar kommer att öka på sikt. Järnvägen fick betydligt ökade ramar i föregående 

planperiod och därigenom har de mest högtrafikerade delarna fått en bättre standard. Men 

ökningen av medel till vidmakthållande är ändå inte riktigt i nivå med behoven. Det medför, 

på delar av anläggningen, att komponenter inte kan bytas ut i önskvärd takt och ersättas av 

mer livslängdsförlängande åtgärder. Det innebär en risk för fler störningar i trafiken.  

Det finns flera olika skäl till de ökade resursbehoven. Gemensamt för järnväg och väg är att 

anläggningsmassan har ökat. Nya och mer komplexa anläggningar har tillkommit, som 

förbättrar möjligheterna till en mer effektiv trafikstyrning och hantering av störningar. De 

kräver emellertid också mer drift och underhåll. Stora delar av anläggningen är också 

gammal, och en åldrande anläggning medför mer underhåll. Över 60 procent av det statliga 

vägnätet är byggt före 1970. Dessutom har trafiken ökat och dessutom blivit allt tyngre. 

Kontinuerliga kvalitetshöjningar och teknisk utveckling i transportsystemet, liksom ökade 

miljökrav samt behov av anpassning av infrastrukturen till effekterna av klimatförändringar 

bidrar också i hög utsträckning till de ökade resursbehoven. 
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1.2.3. Gällande plan ska fullföljas – men det finns också nya behov 

Regeringen har angett att nuvarande plan ska fullföljas, och denna förutsättning styr i hög 

grad innehållet i planförslaget 2022–2033. Den gällande planens ram för 

utvecklingsanslaget är 333,5 miljarder kronor för perioden 2018–2029. Om man lägger ihop 

den gällande planens kostnader för perioden 2022–2029 (resterande del av gällande 

planperiod) med kostnaden för de objekt vars genomförandetid fortsätter in i nästa 

planperiod 2030–2033, samt medel till ej namngivna poster på samma nivå som i gällande 

plan3, så summerar det till 353 miljarder kronor.4 

Det finns dock ytterligare förutsättningar och kostnadsanspråk att ta hänsyn till i den nya 

planen. Sammantaget innebär det att de medel som behövs för att fullfölja gällande plan 

plus de tilläggsanspråk som anges i direktivet i utgångsläget överstiger det angivna 

utvecklingsanslaget, redan innan medel anslagits till några nya eller ytterligare satsningar. 

De nämnda ytterligare kostnadsanspråken är: 

 I direktivet anger regeringen att 107 miljarder kronor bör användas till etapper av

nya stambanor för höghastighetståg, vilket är 31 miljarder kronor mer än vad som

tidigare planerats för under planperioden. Det ökade beloppet innebär inte någon

tidigareläggning av objekten, utan täcker bara kostnadsökningarna (under

planperioden) för etapperna sedan gällande plan fastställdes.

 Övriga namngivna investeringar i gällande plan har ökat i kostnad med sammanlagt

46 miljarder kronor under planperioden (varav 8 miljarder kronor härrör från

ERTMS-objekt). Kostnadsökningarna analyseras i kapitel 10, där också åtgärder för

att motverka dessa diskuteras.

 Järnvägens nya signalsystem ERTMS måste fortsätta byggas ut för att säkra

järnvägens funktion på sikt och för att uppfylla de åtaganden Sverige gjort i EU. Med

en tekniskt optimal utbyggnadstakt skulle ERTMS-implementeringen vara slutförd

omkring 2038. För detta skulle ytterligare 21 miljarder kronor behövas under

planperioden, förutom de ERTMS-objekt som redan finns med i gällande plan (med

en uppdaterad total kostnad på 18 miljarder kronor).

 Regeringen gav den 29 juli 2021 Trafikverket i uppdrag att påbörja

planläggningsarbetet för Norrbotniabanans kvarvarande etapp Skellefteå–Luleå,

med syfte att möjliggöra byggstart under planperioden.5 Trafikverket föreslår

3 miljarder kronor till denna etapp under planperioden.

Summan av kostnadsanspråken ovan och den gällande planen är 459 miljarder kronor. Den 

anvisade ramen är 437 miljarder kronor. I utgångsläget finns alltså ett underskott på 

22 miljarder kronor om den gällande planen ska genomföras som planerat och dessutom 

inrymma de nya anspråken ovan. Tabell 1 sammanfattar de förutsättningar som utgör 

utgångspunkten för att ta fram planförslaget. För att planförslaget ska rymmas inom 

angiven utvecklingsram måste alltså vissa av posterna minska i omfattning jämfört med de 

3 Endast justerat med konsumentprisindex (KPI) 2017–2021, vilket motsvarar 6 procent. 
Investeringsindex har dock ökat mer än KPI (se avsnitt 10.1), så uppräkning enbart med KPI innebär 
en real minskning av de ej namngivna posterna jämfört med gällande plan. 
4 Kostnader anges i 2021 års priser genomgående i hela rapporten, såvida inte något annat särskilt 
anges. 
5 Regeringsuppdrag: Uppdrag att påbörja planläggningsarbetet för sträckan Skellefteå–Luleå på 
Norrbotniabanan. Dnr I2021/02073. 
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utgångspunkter som angivits ovan. För att nya och ytterligare satsningar ska bli möjliga 

måste kostnaderna under planperioden minskas ytterligare. 

Tabell 1 Utgångspunkten för kostnadsanspråken till planförslaget, med källa. Miljarder kronor, avrundat. 

Post 

Från 
gällande 

plan 
(prisnivå 

2021) 

Tillkommande 
(kostnads-

ökningar och 
tillägg) 

Kostnads–
anspråk 

2022–2033 
Källa 

Namngivna 
investeringar 

123 +39 162 Gällande plan 

Norrbotniabanan 
Skellefteå–Luleå 

+3 3 

Regeringens direktiv; 
Trafikverkets bedömning av 
lämplig kostnad under 
planperioden 

Etapper av nya 
stambanor 

76 +31 107 
Regeringens direktiv (motsv. 
kostnadsökning sedan 
gällande plans fastställelse) 

ERTMS 10 

+8
(kostnadsökn.) 

+21 (fortsatt
utrullning)

40 
Behov för tekniskt optimal 
fortsatt utrullning 

Trimnings- och 
miljöåtgärder 

37 37 Gällande plan 

Stadsmiljöavtal 13 13 Gällande plan 

Länsplaner 39 +3 42 Regeringens direktiv 

Forskning och 
innovation6 

5 5 Gällande plan 

Planering och 
myndighetsutövning 

17 17 
Bedömda behov i 
Trafikverkets 
inriktningsunderlag 

Räntor, bidrag med 
mera 

33 33 
Beräknade ränteutgifter, 
regeringens direktiv med 
mera 

Totalt 353 106 459 Angiven ram 437 mdkr 

Figur 3 illustrerar varför de initiala kostnadsanspråken inte ryms inom utvecklingsramen 

trots att denna höjts väsentligt jämfört med den gällande planen. Kostnaderna för enbart 

fortsättningen på den gällande planen är omkring 353 miljarder kronor under planperioden 

2022–2033. Den nya, högre utvecklingsramen är på 437 miljarder kronor, men 

ramökningen är lägre än de tillkommande kostnaderna för ökade investeringskostnader 

(46 miljarder kronor under planperioden, varav 8 rör ERTMS), kostnadsökning för 

etapperna av nya stambanor (31 miljarder under planperioden), fortsatt utrullning av 

ERTMS (21 miljarder kronor under planperioden) och Norrbotniabanans etapp Skellefteå–

Luleå (3 miljarder kronor under planperioden). Som figuren visar så överskrider de initiala 

kostnadsanspråken utvecklingsramen med omkring 22 miljarder kronor. 

6 Beloppet avser endast den del som är hänförlig till utvecklingsramen. 
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Figur 3 Initiala kostnadsanspråk (utvecklingsramen) som utgör utgångspunkterna för planförslaget. (”Namngivet” är 
investeringar med en kostnad över 100 miljoner kronor.) 

Eftersom regeringens direktiv anger att den gällande planen ska genomföras måste 

investeringar skjutas framåt i tiden för att totalkostnaden under planperioden inte ska 

överstiga ramen. Även perioden efter planperiodens slut är dock redan intecknad i hög grad. 

Figur 4 visar hur mycket utvecklingsmedel som skulle behövas för varje år för att genomföra 

den gällande planen plus de tillkommande anspråken ovan, med nuvarande tidsplaner och 

under antagande om att avsättningar till ej namngivna poster (trimnings- och miljöåtgärder, 

länsplaner med mera) är oförändrade under hela tidsperioden. 
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Figur 4 Utgångspunkten för kostnadsanspråken till planförslaget, mdkr per år (ungefärlig planering). 

Notering: ”Ökning” syftar på ökade investeringskostnader jämfört med kostnadsbedömningar vid gällande plans fastställelse. 
Strecket som anger planens ram visar genomsnittet för planperioden; i praktiken sker ökningen av anslagsramen stegvis.  

Av figuren framgår att kostnaderna är större än den nya högre årliga ramen för 2022–2033. 

Detta medför som redan konstaterats att det behöver göras tidsmässiga förskjutningar i 

genomförande av åtgärder för att anpassa planerade åtgärder till ramen. Nästkommande 

planperiod 2026–2037 är dock redan nu övertecknad med drygt 40 miljarder kronor, 

oräknat tillkommande behov och eventuella kostnadsökningar, antaget samma årliga ram 

som för detta planförslag. Kommande planeringsomgångar kommer därför också att behöva 

hantera en betydande mängd redan påbörjade eller inplanerade åtgärder.  

Figur 5 visar samma kostnadsfördelning över tid som ovan, men med namngivna 

investeringar uppdelade på trafikslag. 

Nya planens ram 

Gällande  
plans ram 
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Figur 5 Utgångspunkten för kostnadsanspråken till planförslaget, miljarder kronor per år (ungefärlig planering). Uppdelat 
på trafikslag. 

1.3. Planförslagets bidrag till transportpolitiska mål 

Utgångspunkten för Trafikverkets förslag till nationell infrastrukturplan är de 

transportpolitiska målen, inklusive klimatmålen och etappmålen, liksom fyrstegsprincipen 

och ett trafikslagsövergripande synsätt. För att nå målen är dock transportinfrastrukturen 

bara en pusselbit av många, och för att nå målen krävs många andra åtgärder än 

infrastrukturåtgärder. Förslaget till infrastrukturplan ska både bidra till och passa ihop med 

målen. Att infrastrukturplanen ska passa ihop med målen betyder att planförslaget ska vara 

väl utformat, betingat av att andra åtgärder som behövs för att nå målen genomförs. Dessa 

andra åtgärder kan nämligen påverka val och utformning av infrastrukturinvesteringar. I 

detta avsnitt utvecklas och konkretiseras dels på vilka sätt infrastrukturplanen kan bidra till 

olika transportpolitiska mål, inklusive klimatmålen, dels vad det innebär att 

infrastrukturplanen ska passa ihop med målen. 

Det övergripande transportpolitiska målet är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv 

och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. 

De transportpolitiska målen omfattar vidare de jämbördiga funktions- och hänsynsmålen. 

Funktionsmålet innebär att transportsystemets utformning, funktion och användning ska 

medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet 

samt bidra till utvecklingskraft i hela landet, samt att transportsystemet ska vara jämställt, 

det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov. Hänsynsmålet 

innebär att transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att 

ingen ska dödas eller skadas allvarligt, bidra till att det övergripande generationsmålet för 

miljö och miljökvalitetsmålen samt bidra till ökad hälsa. För att det övergripande 

transportpolitiska målet ska kunna nås behöver funktionsmålet i huvudsak utvecklas inom 

ramen för hänsynsmålet. 

Transportpolitiken omfattar vidare de fem transportpolitiska principerna, som i 

sammanfattning anger att det är användarna som beslutar om sina resor och transporter, att 

beslut om transportproduktion bör fattas decentraliserat, att samverkan inom och mellan 

olika trafikslag ska främjas, att konkurrens mellan trafikutövare och transportalternativ ska 

Gällande  
plans ram 

Nya planens ram 
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främjas, och att transportpolitiska styrmedel ska utgå från trafikens samhällsekonomiska 

kostnader.7 

1.3.1. Planens bidrag till det övergripande målet 

Det övergripande målets begrepp samhällsekonomiskt effektiv transportförsörjning syftar 

dels på användningen av transportsystemet, dels på hur systemet utformas och utvecklas 

genom offentliga åtgärder, till exempel investeringar, underhåll, fysisk planering och 

upphandling av trafik. De två delarna av transportsystemets samhällsekonomiska 

effektivitet hänger ihop, bland annat eftersom infrastrukturinvesteringars 

samhällsekonomiska effektivitet beror på hur de används av resenärer och transportörer, 

vilket i sin tur påverkas av styrmedel och regleringar. 

Hur transportsystemet används bestäms av alla de enskilda beslut som fattas av resenärer, 

transportföretag och transportköpare. En samhällsekonomiskt effektiv användning av 

transportsystemet innebär att sådana (och bara sådana) transporter vars samhällsnytta är 

större än deras samhällskostnad genomförs. Det är användarna av transportsystemet som 

bäst kan bedöma sina egna nyttor och kostnader för en transport, och som därmed kan 

bedöma om nyttan som transporten skapar för dem är värd kostnaderna i form av restid, 

pengar och andra uppoffringar. Det är detta som formuleras i den första och andra 

transportpolitiska principen. Men för att transportsystemets användning ska vara 

samhällsekonomiskt effektiv måste användarna möta den fulla samhällskostnaden för sina 

transporter, alltså inklusive de effekter som drabbar andra, till exempel utsläpp, buller, 

slitage och trängsel. En samhällsekonomiskt effektiv användning av transportsystemet 

förutsätter därför styrmedel, som skatter och regleringar, som gör att användarna i sina 

beslut tar hänsyn även till effekterna på andra. Det är detta som formuleras i den femte 

transportpolitiska principen. 

Att infrastrukturinvesteringar och andra offentliga åtgärder i transportsystemet ska vara 

samhällsekonomiskt effektiva innebär att de ska skapa största möjliga samlade 

samhällsnytta i förhållande till åtgärdskostnaden. I samhällsnyttan ingår alla typer av 

positiva och negativa effekter, till exempel ökad eller minskad tillgänglighet, alla sorters 

utsläpp, trafiksäkerhet, trygghet, landskapsbild, buller och många andra effekter. Så långt 

möjligt viktas olika typer av effekter så som medborgarna själva implicit viktar dem genom 

sitt handlande, till exempel val mellan olika resalternativ. Undantaget är värderingen av 

utsläpp av växthusgaser som härleds ur politiska beslut. Flera typer av effekter är av olika 

skäl svåra att kvantifiera, till exempel påverkan på landskap, stadsmiljö och biologisk 

mångfald. Sådana effekter får vägas in i bedömningen av den samhällsekonomiska 

effektiviteten kvalitativt. 

Det är i synnerhet den senare delen av samhällsekonomisk effektivitet som berör 

planförslaget, eftersom planen till största delen handlar om utveckling och förvaltning av 

fysisk infrastruktur. Styrmedel som påverkar resorna och transporterna i systemet ligger 

huvudsakligen utanför infrastrukturplanen, liksom offentliga transporttjänster, till exempel 

upphandlad kollektivtrafik. Styrande för utformningen av planförslaget har därför varit att 

försöka skapa så stora samlade samhällsnyttor som möjligt utifrån de givna 

förutsättningarna och anslagsramarna. 

Det övergripande målets begrepp långsiktigt hållbar transportförsörjning innebär att 

transportsystemet ska bidra till och passa in i ett långsiktigt hållbart samhälle. Ett hållbart 

samhälle tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

7 Proposition 2008/09:93, Mål för framtidens resor och transporter. 
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möjligheter att tillfredsställa sina behov, och det omfattar de tre dimensionerna social, 

ekologisk och ekonomisk hållbarhet. FN har konkretiserat vad som karakteriserar ett 

hållbart samhälle i Agenda 2030. Det går inte att definiera en enskild samhällssektor som 

hållbar, eftersom hållbarhet bara är definierad på samhällsnivå. Däremot kan man försöka 

beskriva hur ett transportsystem som passar in i ett hållbart samhälle ser ut, och man kan 

också beskriva transportsystemets positiva eller negativa bidrag till samhällets hållbarhet. 

Aspekter som är relevanta för det svenska transportsystemet omfattar bland annat hälsa, 

energieffektivitet och klimat, förlust av ekosystem och biologisk mångfald, säkerhet, 

trygghet samt god tillgänglighet för alla grupper i samhället. Det finns betydande överlapp 

mellan begreppen samhällsekonomisk effektivitet och långsiktig hållbarhet eftersom många 

hållbarhetsaspekter också är samhällsnyttor som ingår i begreppet samhällsekonomisk 

effektivitet. 

Infrastrukturplanen kan bidra till social hållbarhet genom att bidra till god tillgänglighet för 

alla medborgare och utjämna orättvisa skillnader i tillgänglighet mellan olika grupper och 

geografiska områden. Bidragen till ekologisk hållbarhet omfattar bland annat att minska 

trafikens utsläpp, buller och intrång i naturmiljöer, men också främjandet av de 

miljömässiga värden och funktioner som infrastrukturen håller. Infrastrukturplanen kan 

bidra till ekonomisk hållbarhet genom en god förvaltning av infrastrukturanläggningen där 

livscykelkostnaderna minimeras, och genom ett kostnadseffektivt genomförande av 

underhåll och investeringsåtgärder. Genom att utvecklad infrastruktur förbättrar 

transportsystemets funktion kan också tillgängligheten ökas, vilket i förlängningen 

förbättrar arbets- och bostadsmarknader och stärker näringslivets konkurrenskraft. 

Begreppet transporteffektivitet betyder enligt regeringens infrastrukturproposition 2021 att 

det transportarbete som utförs ska vara så effektivt som möjligt utifrån energi-och 

miljömässiga perspektiv samt ekonomiska perspektiv för att åstadkomma tillgänglighet, 

hållbarhet och konkurrensförmåga. Att något är effektivt betyder generellt att resurser 

används på ett sätt som skapar så mycket värde som möjligt. Ett effektivt transportarbete 

har därför ett högt förhållande mellan vilket utbud som kan nås och den samhälleliga 

resursförbrukning som transporterna kräver. Som framgår av definitionen i 

infrastrukturpropositionen så handlar transporternas resursförbrukning såväl om energi 

och miljö som om ekonomiska faktorer, där bland annat resenärernas och transportörernas 

egna kostnader ingår. Transporteffektiviteten kan till exempel ökas genom överflyttning av 

transporter till färdmedel med lägre resursförbrukning, och genom fysisk planering som 

ökar det tillgängliga utbudet inom en viss radie. I ett mer transporteffektivt samhälle kan 

man därför nå samma utbud, och därmed fylla samma transportbehov, utan att de totala 

samhällsresurserna som krävs för transporter ökar.  

1.3.2. Tillgänglighet för medborgare och näringsliv 

God tillgänglighet betyder att det är lätt att nå ett rikt utbud av till exempel arbetsplatser, 

service, fritidsaktiviteter och leverantörer. Tillgänglighet är själva syftet med 

transportsystemet, och ökad tillgänglighet är oftast den största positiva effekten av 

förbättringar i transportsystemet. God tillgänglighet är nära förknippat både med god 

ekonomisk utveckling och med hög livskvalitet. Den ekonomiska utvecklingen tenderar att 

förstärkas av ökad tillgänglighet, bland annat eftersom det förbättrar matchningen mellan 

företag, arbetskraft, kunder och leverantörer, och eftersom det sänker näringslivets 

transportkostnader. Lika viktigt är att god tillgänglighet ökar möjligheterna till hög 

livskvalitet, eftersom det gör det lättare att nå ett rikt utbud av kultur, fritidsaktiviteter, 

vänner, service och passande arbeten. 
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Planförslaget omfattar både utveckling och vidmakthållande av infrastrukturen. Syftet med 

vidmakthållandet är att upprätthålla infrastrukturens funktionalitet och därmed den 

tillgänglighet som transportsystemet möjliggör. I detta ingår dels löpande åtgärder som 

trafikledning, drift och störningshantering, dels förebyggande underhåll och reinvesteringar 

som vårdar och bevarar infrastrukturen. Utvecklingen av infrastrukturen syftar i hög grad 

till ökad tillgänglighet, och detta har därför varit viktiga överväganden vid utformningen av 

planförslaget. I detta ingår att målet är god tillgänglighet för alla medborgare och allt 

näringsliv i hela landet. Åtgärdernas geografiska och socioekonomiska fördelningseffekter är 

därför viktiga överväganden. 

1.3.3. Trafiksäkerhet 

Etappmålet för trafiksäkerhet innebär att antalet omkomna i trafikolyckor i respektive 

trafikslag ska halveras till år 2030. Utgångsvärdet för etappmålet utgörs av medelvärdet av 

utfallet för åren 2017, 2018 och 2019. Antalet allvarligt skadade inom respektive trafikslag 

ska till år 2030 minska med minst 25 procent. 

Infrastrukturåtgärder kan ge betydande bidrag till att uppnå trafiksäkerhetsmålen. Den 

största delen av väginvesteringarna omfattar förbättringar av trafiksäkerheten, och i planen 

ingår också medel till andra trafiksäkerhetsåtgärder inom alla trafikslag. Näst efter ökad 

tillgänglighet är förbättrad trafiksäkerhet den enskilt största effekten av planförslaget (se 

redovisning i kapitel 9). 

1.3.4. Klimatmålen och övriga miljömål 

Riksdagen har beslutat att växthusgasutsläppen från inrikes transporter, utom inrikes flyg, 

ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. Riksdagen har också 

beslutat om ett övergripande klimatmål som innebär att Sverige inte ska ha några 

nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. Nettonollmålet innebär att växthusgasutsläppen från 

flera sektorer, inklusive transportsektorn, i princip kommer att behöva vara noll senast 

2045. 

Trafikverket redovisade hur transportsektorns klimatmål kan nås i inriktningsunderlaget8 

från 2020 och i ett regeringsuppdrag9 2020. För att nå en fossilfri transportsektor krävs en 

övergång till andra drivmedel. På 10–20 års sikt måste eldrift dominera i vägtrafiken, 

huvudsakligen genom batteridrift men även genom bränsleceller. Under det närmaste 

decenniet krävs också ökad användning av biodrivmedel för att etappmålet 2030 ska nås. 

För att skynda på elektrifieringen och öka andelen biodrivmedel krävs olika typer av 

styrmedel, varav många redan finns på plats, till exempel bränsleskatt, bonus-malus-

systemet för nysålda bilar och reduktionsplikten som reglerar inblandningen av 

biodrivmedel. Det krävs också en omfattande utbyggnad av laddinfrastruktur. Styrmedel, 

regleringar och laddinfrastruktur ligger dock utanför planförslaget (förutom 

elvägsprojektet), eftersom planen huvudsakligen omfattar underhåll och investeringar i väg- 

och järnvägsinfrastruktur.  

Förutom omställningen till fossilfria drivmedel kan transportsektorns utsläpp av 

växthusgaser minskas genom minskad vägtrafik, vilket också bidrar till att minska trängsel, 

olyckor, buller och andra typer av utsläpp. Omkring 85 procent av medlen till namngivna 

investeringar går till järnvägs- och sjöfartsinvesteringar. Dessa investeringars största 

positiva effekter är att tillgängligheten ökar för medborgare och näringsliv utan att ge ökade 

8 Trafikverket (2020), Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 
2022–2033 och 2022–2037. Publikation 2020:186. 
9 Trafikverket (2020), Scenarier för att nå klimatmålet för inrikes transporter. Publikation 2020:080 . 
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utsläpp av växthusgaser. De bidrar också i någon mån till att minska vägtrafiken, och kan i 

viss mån öka effekten av och acceptansen för åtgärder som gör vägtransporter mindre 

attraktiva, till exempel höjda bränsleskatter och sänkta hastigheter. 

Förutom att prioriteringen av investeringar påverkas av ambitionen att minska utsläppen av 

koldioxid genom överflyttning från väg till järnväg och sjöfart, så påverkas även 

prioriteringen indirekt av att analyser och trafikprognoser inkluderar antaganden om 

styrmedel som dämpar vägtrafiken och flyttar över en del av trafiken till järnväg och sjöfart. 

Detta påverkar i viss utsträckning bedömningen av den framtida trafikutvecklingen, genom 

att vägtrafikökningen dämpas och järnvägstrafiken ökar snabbare, och därmed 

bedömningen av vilka investeringar som är mest angelägna. Antagandena medför att den 

samhällsekonomiska lönsamheten i viss mån minskar för väginvesteringar och ökar för 

järnvägs- och sjöfartsinvesteringar10. Enligt regeringens direktiv ska planeringen baseras på 

”ett scenario som innehåller redan beslutade och aviserade styrmedel och åtgärder inom 

transportsektorn”. Trafikverkets prognoser och kalkyler är utformade på detta vis. De 

innehåller därför bland annat antaganden om framtida ökningar av bränsleskatter och 

reduktionsplikt, vilka tillsammans gör att bränslepriset ökar till ungefär det dubbla (i fasta 

priser) fram till prognosåret 2040. I prognosen antas också att åtgärder vidtas så att 

bilinnehavet slutar öka och i stället minskar något. Järnvägsinvesteringar blir därmed något 

mer lönsamma och väginvesteringar något mindre lönsamma, jämfört med ett scenario utan 

dessa antaganden. Fem sjättedelar av väginvesteringarna är samhällsekonomiskt lönsamma 

även helt utan trafiktillväxt (som jämförelse beräknar Trafikverket att vägtrafiken sannolikt 

kommer att öka 20–40 procent fram till 2040, trots de antagna styrmedlen ovan).  

Minskad vägtrafik och därmed minskade utsläpp bidrar också till flera andra miljömål. Hur 

planförslaget både bidrar till och passar in i planeringen för minskade utsläpp har redovisats 

ovan. Men det innehåller också flera åtgärder som syftar till att minska negativ 

miljöpåverkan och stärka positiv miljöpåverkan från infrastruktur och transporter. 

Planförslaget omfattar bland annat medel till sanering av förorenad mark, ren- och 

viltpassager, bekämpning av invasiva arter, vattenskydd, bullerskydd med mera. 

Planförslaget kan därför sägas både bidra till och passa in med klimatmålen. Den bidrar till 

uppfyllelse av klimatmålen genom att en helt övervägande del av investeringarna är 

järnvägsinvesteringar, och den passar in med klimatmålen genom att planeringen utgår från 

ett scenario där styrmedel för att dämpa vägtrafiken och styra mot elektrifiering antas sättas 

in i framtiden. 

1.3.5. EU:s gemensamma transportpolitiska mål 

EU:s gemensamma transportpolitiska mål formuleras i den så kallade TEN-T-

förordningen11. Målen för det transeuropeiska transportnätet ligger väl i linje med de 

svenska transportpolitiska målen och understryker den europeiska och gränsöverskridande 

dimensionen. Det finns även infrastrukturkrav på TEN-T-nätet i förordningen som 

Trafikverket beaktar i planeringen. Där ingår bland annat krav på att möjliggöra trafik med 

10 Detta påverkar dock bara investeringars samhällsekonomiska lönsamhet om det finns effekter 
som inte är proportionella mot trafikvolymerna, till exempel trängsel i väg- eller järnvägsnät. 
Utsläpp är proportionella mot trafikvolymerna, och eftersom utsläpp är prissatta i de 
samhällsekonomiska kalkylerna påverkas inte investeringarnas samhällsekonomiska lönsamhet i 
övrigt om styrmedel införs som internaliserar utsläppskostnaderna. 
11 Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 1315/2013 om unionens riktlinjer för 
utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T). 
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längre godståg med högre hastighet, införandet av ERTMS, åtgärder för tillgång till 

alternativa drivmedel samt tillgång till rastplatser på motorvägar med en lämplig skydds- 

och säkerhetsnivå. Det pågår en översyn av förordningen som görs mot bakgrund av de nya 

utmaningar som formulerats i ”Den europeiska gröna given”. Ett  förslag till ny TEN-T-

förordning förväntas finnas framme i december 2021 och en reviderad förordning beräknas 

vara klar 2023. Den kommer att baseras bland annat på EU-kommissionens nya vitbok för 

transporter – Strategi för hållbar och smart mobilitet (Sustainable and Smart Mobility 

Strategy)12. Där formuleras bland annat milstolpar för år 2030, 2035 och 2050 för att visa 

transportsystemets väg mot målen om en hållbar, smart och motståndskraftig mobilitet och 

vilken ambitionsnivå som krävs för den framtida politiken. 

1.4. Processen för att ta fram planförslaget m.m. 

Den långsiktiga ekonomiska planeringsprocessen för åtgärder i transportinfrastrukturen är 

indelad i två steg: inriktningsplanering och åtgärdsplanering. 

Regeringen gav den 25 juni 2020 i uppdrag åt Trafikverket att ta fram ett 

inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för två alternativa 

planperioder; 2022–2033 och 2022–2037. Trafikverket redovisade uppdraget den 

30 oktober 2020. Inriktningsunderlaget remitterades samtidigt till ett antal myndigheter 

och organisationer, som gavs möjlighet att yttra sig till Regeringskansliet. Den 25 juni 2020 

gav regeringen även i uppdrag åt Trafikverket att redovisa uppdaterade kostnader och 

samlade effektbedömningar för olika relevanta och kostnadseffektiva alternativ för nya 

stambanor för höghastighetståg på sträckorna Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö 

inom en total investeringsram på 205 miljarder kronor, i 2017 års prisnivå. Uppdraget om 

nya stambanor redovisades den 28 februari 2021. 

Utifrån bland annat dessa underlag tog regeringen fram en proposition, Framtidens 

infrastruktur – hållbara investeringar i hela Sverige. I propositionen gav regeringen förslag 

till ekonomiska ramar och inriktning på satsningar i transportinfrastrukturen för perioden 

2022–2033, och den överlämnades till riksdagen den 16 april 2021. Riksdagen fattade 

beslut i enlighet med regeringens förslag (2020/21:TU16, rskr. 2020/21:409). 

Regeringen gav därefter, den 23 juni 2021, i uppdrag åt Trafikverket att upprätta ett förslag 

till nationell plan för transportinfrastrukturen för perioden 2022–2033. I direktivet har 

regeringen angett utgångspunkter och redovisningskrav för åtgärdsplaneringen. 

Regeringen har också angett att Trafikverket i framtagandet av förslaget till nationell plan 

ska samråda med andra berörda statliga myndigheter, och föra dialog med 

länsplaneupprättarna och andra berörda aktörer. I slutet av maj och i början av juni 

genomförde Trafikverket digitala dialoger med berörda parter, dels på nationell nivå, dels på 

regional nivå, där syftet var att fånga upp olika perspektiv. Ytterligare ett samråd med 

statliga myndigheter genomfördes i oktober. Yttranden och andra inspel har beaktats vid 

framtagandet av planförslaget. 

Samtidigt som Trafikverket redovisar detta uppdrag remitterar verket redovisningen i 

enlighet med den remisslista som Regeringskansliet tillhandahållit. Remissyttrandena ska 

ges in till Regeringskansliet senast den 28 februari 2022. 

Trafikverket kommer att senast den 31 januari 2022 redovisa en samlad effektbedömning 

för förslaget till nationell plan för transportinfrastrukturen och länsplanerna till 

Regeringskansliet. 

12 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0789 
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Trafikverket har vid framtagandet av detta förslag till nationell plan även beaktat andra 

pågående eller genomförda regeringsuppdrag. Det gäller bland annat det ovan nämnda 

uppdraget angående nya stambanor för höghastighetståg som Trafikverket delredovisade i 

augusti 2020 och slutredovisade i februari 2021. 

Regeringen gav den 1 april 2021 i uppdrag åt Trafikverket att analysera och kvalitetssäkra 

införandet av signalsystemet ERTMS i det svenska järnvägssystemet. Uppdraget 

delredovisades den 30 september 2021 till Regeringskansliet och slutredovisas samtidigt 

som planförslaget den 30 november. 

Såsom också framgår av regeringens uppdrag att ta fram ett förslag till nationell plan gav 

regeringen den 23 juni 2021 i uppdrag åt Trafikverket att senast den 30 november 2021 

redovisa prioriterade åtgärder för att utveckla krisberedskap och uppgifter vid höjd 

beredskap. Förslaget till nationell plan ska enligt direktivet koordineras med och beakta 

redovisningen av uppdraget om krisberedskap och uppgifter vid höjd beredskap. Uppdraget 

redovisas den 30 november till Regeringskansliet. 

Den 29 juli 2021 gav regeringen i uppdrag åt Trafikverket att påbörja planeringsarbetet av 

sträckan Skellefteå–Luleå på Norrbotniabanan med syfte att möjliggöra för en byggstart av 

sträckan inom ramen för kommande nationella infrastrukturplan. 

Den 23 september 2021 gav regeringen i uppdrag åt Trafikverket att analysera vilken 

påverkan de stora företagsetableringarna och företagsexpansionerna som nu pågår eller 

planeras i Norrbottens och Västerbottens län har för transportinfrastrukturen. Trafikverket 

gavs vidare i uppdrag att analysera behov av åtgärder för att förbättra 

transportinfrastrukturen, i främst Norrbottens och Västerbottens län, som kan väntas 

uppstå med anledning av denna samhällsomställning. Uppdraget redovisas till 

Regeringskansliet den 30 november.13 

Regeringen har i direktiven för åtgärdsplaneringen angett att Trafikverkets förslag ska 

beakta underlag som är framtaget efter samråd med andra länder, där det är relevant. I 

planeringen för de gränsöverskridande relationerna pågår kontinuerligt samarbete mellan 

myndigheterna på ömse sidor om gränserna. Åtgärdsvalsstudier har genomförts på de flesta 

stråk mellan Sverige och grannländerna. Regioner, län och kommuner på båda sidor av 

gränserna liksom berörda delar av näringslivet har bjudits in och deltagit i utredningarna. 

Resultaten av dessa samarbeten utgör underlag för planer, och föreslagna åtgärder kan 

värderas och prioriteras tillsammans. Trafikverket har också initierat ett forum mellan de 

nordiska myndigheterna Banedanmark och Vejdirektoratet i Danmark, Traficom och Väylä i 

Finland, Jernbanedirektoratet och Statens vegvesen i Norge samt Trafikverket i Sverige. 

Samarbetet syftar bland annat till att bidra till samsyn om flaskhalsar och brister i 

gränsöverskridande relationer, och till att kunna informera om och diskutera respektive 

myndighets underlag och förslag till åtgärder och transportplaner. 

Regeringen fattar beslut om planens slutliga utformning. Varje år lämnar regeringen ett 

regleringsbrev med ekonomiska ramar för det kommande året. Ramarna utgår från 

riksdagens beslutade höstbudget. Utifrån regleringsbrevet tar Trafikverket fram en 

verksamhetsplan för de kommande åren. Trafikverkets genomförandeplan ger en översiktlig 

bild av planerade åtgärder i transportinfrastrukturen de kommande sex åren. Planen 

13 Trafikverket (2021), Åtgärder i transportsystemet för de stora industriinvesteringarna i 
Norrbotten och Västerbotten. Publikation 2021:229.   
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underlättar för kommuner, företag och organisationer att koordinera sin planering med 

Trafikverkets. 

Trafikverkets planering och genomförande av investeringar i infrastruktur ska, utöver det 

som görs inom ramen för den formella planläggningsprocessen enligt väglagen och lagen om 

byggande av järnväg, ske i nära dialog med de som berörs, bland annat andra myndigheter, 

kommuner, näringslivet och intresseorganisationer. I hela renskötselområdet behöver de 

samiska behoven beaktas, inte minst de som gäller rennäringen. De effekter som ny eller 

utbyggd infrastruktur ger för rennäringen handlar om att betesmark direkt tas i anspråk för 

byggandet, men också att det krävs en buffertzon kring infrastrukturanläggningen för att 

hålla renarna borta från anläggningen och undvika påkörning. Ny infrastruktur riskerar 

också att skära av flyttleder och betesområden. Stängsling av väg och järnväg minskar risken 

för påkörning av ren och förhållandena för renskötarna att arbeta i anslutning till vägen eller 

järnvägen förbättras, samtidigt som olycksrisken för trafikanterna minskar. På motsvarande 

sätt som vid nya investeringar behöver Trafikverket vid planering och genomförande av drift 

och underhåll av infrastruktur beakta de samiska behoven. Befintliga stängsel och passager 

för ren behöver underhållas för att deras effekt ska upprätthållas och samerna fortsatt 

kunna bedriva renskötsel. Trafikverket eftersträvar därför en nära samverkan i ett så tidigt 

skede som möjligt med såväl Sametinget som direkt berörda samebyar, för att identifiera 

rennäringens behov. Trafikverket ser det som en förutsättning för att kunna skapa lösningar 

som i så stor utsträckning som möjligt tillgodoser behoven både i transportsystemet och i 

rennäringen, och i vart fall inte försvårar för samerna att kunna bedriva renskötsel. 

1.5. Miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning 

Trafikverket har vid framtagandet av förslaget till nationell plan tillämpat 6 kap. 

miljöbalken. Trafikverket har genomfört en strategisk miljöbedömning med syfte att 

integrera miljöfrågor i planeringen för att främja en hållbar utveckling.14 

Miljökonsekvensbeskrivningen innehåller bland annat en redovisning av planförslagets 

förväntade effekter på miljön. Miljökonsekvensbeskrivningen remitteras tillsammans med 

detta planförslag, och den utgör ett underlag för regeringens fortsatta beredning inför 

fastställelse av ny nationell plan. 

Miljöbedömningen startade samtidigt som Trafikverkets förberedande arbete med att ta 

fram underlag för åtgärdsplaneringen. Arbetet har därefter skett i en iterativ process med 

åtgärdsplaneringen, där ny information om planförslaget tillförts miljöbedömningen och 

resultatet av bedömningarna blivit underlag i framtagandet av planen. Avgränsningssamråd 

har genomförts.  

1.6. Trafikverkets övergripande prioriteringar 

En central utgångspunkt för Trafikverkets planförslag har varit skrivningen i regeringens 

direktiv: att den gällande planen för perioden 2018–2029 ska fullföljas. Trafikverket kan 

enligt direktivet anpassa planeringsarbetet utifrån rådande förutsättningar, så att planen 

kan fullföljas på ett effektivt sätt. Som redovisats i avsnitt 1.2 är de rådande 

förutsättningarna att utvecklingsanslagets ram inte räcker för att under planperioden 

genomföra gällande plan enligt befintlig tidsplan, den fortsatta utbyggnaden av ERTMS, de 

ökade kostnaderna för etapperna av nya stambanor för höghastighetståg samt 

tidigareläggningen av Norrbotniabanans etapp Skellefteå–Luleå. Trafikverket har därför i 

14 Trafikverket (2021), Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022–2033. Publikation 2021:227. 
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första hand analyserat om kostnadsbesparingar kan genomföras, och i andra hand övervägt 

senareläggningar och etappindelningar av vissa objekt i gällande plan.  

Det begränsade utrymmet inom utvecklingsanslaget innebär att ett stort antal 

kostnadseffektiva åtgärder inte kan inrymmas i planförslaget. Det kan inte uteslutas att mer 

samhällsnyttor skulle kunna skapas för den givna budgeten om vissa av dessa kunde 

inrymmas i planförslaget. Regeringens direktiv anger dock att gällande plan ska 

genomföras, och Trafikverket har därför inte prövat denna fråga vidare. 

Trafikverkets bedömning är med anledning av detta att det ekonomiska utrymmet endast 

medger ett fåtal nya investeringsobjekt och satsningar. Trafikverkets övergripande 

prioritering är att i första hand vårda och utveckla den infrastruktur som redan finns, och 

vidta åtgärder som gör att den utnyttjas effektivt. I planförslaget avspeglas detta genom att 

Trafikverket föreslår en prioritering av omfattande moderniseringar av järnvägen, bland 

annat genom det nya signalsystemet ERTMS. Med anledning av det begränsade 

budgetutrymmet föreslås dock en något långsammare utbyggnadstakt än den tekniskt 

optimala. En långsammare utbyggnadstakt än den föreslagna skulle innebära stora problem 

för framdriften av många andra investeringar som är beroende av att ERTMS byggts ut.  

Planförslaget innebär också en ökning av anslaget för trimnings- och miljöåtgärder, 

eftersom sådana åtgärder på ett kostnadseffektivt sätt kan förbättra funktionen i befintlig 

infrastruktur och minska infrastrukturens miljöpåverkan.  

Planförslaget innehåller ett mycket begränsat antal nya investeringar som bedöms vara 

nödvändiga att inrymma. Med anledning av de stora industrisatsningarna i Norrbotten och 

Västerbotten föreslås ett åtgärdspaket för höjd järnvägskapacitet som behöver påbörjas i 

närtid, samt E4 Förbifart Skellefteå. Vidare föreslås åtgärder för höjd hastighet till 

250 km/tim på Västkustbanan och Ostkustbanan, som behövs för att kunna utnyttja 

nybeställd rullande materiel. Planförslaget innehåller också medel till fortsatt planering av 

stora ombyggnader av Stockholms central och Tomteboda, där Trafikverket behöver delta i 

det arbete som bedrivs av Stockholms stad och Jernhusen. Slutligen innehåller planförslaget 

medel till mittseparering av sträckan E14 Blåberget–Matfors, ett par smärre 

järnvägskapacitetsökningar samt några helt externfinansierade projekt som inte belastar 

planutrymmet. 

För att planförslaget ska rymmas inom anvisad ram behöver ett antal investeringar i 

gällande plan senareläggas så att de delvis genomförs efter 2033. Vissa av dessa senarelagda 

investeringar var redan tidigare planerade att färdigställas efter planperioden, men 

senareläggs nu ytterligare, medan andra var planerade att färdigställas under planperioden. 

I första hand har senareläggningar övervägts av ej påbörjade investeringar vars beräknade 

kostnad ökat betydligt sedan fastställelsen av gällande plan. Utöver detta har deras bidrag 

till uppfyllelsen av de transportpolitiska målen varit vägledande, och för väginvesteringar i 

synnerhet deras bidrag till etappmålet för trafiksäkerhet. Även regionala prioriteringar och 

avtalsmässiga bindningar har vägts in. 

I direktivet anges att fyrstegsprincipen ska vara en utgångspunkt för planförslaget. Det 

innebär att åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och val av transportsätt ska 

prövas i första hand när åtgärder övervägs för att lösa brister i transportsystemet. Principen 

är inbyggd i den metodik för åtgärdsvalsstudier som Trafikverket tillämpar, och den innebär 

att åtgärder enligt steg 1–3 prövas innan nyinvestering föreslås. De investeringar som redan 

finns med i den gällande planen har tidigare analyserats enligt fyrstegsprincipen innan de 

lagts in i planen. De har inte analyserats igen under framtagandet av planförslaget, eftersom 

direktivet anger att den gällande planen ska genomföras. Trafikverket arbetar aktivt med så 
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kallade steg 1- och steg 2-åtgärder (åtgärder som påverkar transportefterfrågan och 

transportsätt), men eftersom huvuddelen av dessa åtgärder handlar om annat än fysisk 

infrastruktur ligger huvuddelen av detta arbete utanför förslaget till nationell 

infrastrukturplan. Fyrstegsprincipen är ändå grunden för arbetet med investeringarna, 

eftersom andra åtgärder än infrastrukturinvesteringar prövas först, innan en investering 

föreslås. Dessa överväganden redovisas i de åtgärdsvalsstudier som i regel föregår 

investeringsförslaget.  

Trafikverkets övergripande prioritering är att i första hand vårda och utveckla den 

infrastruktur som redan finns, och vidta åtgärder som gör att den utnyttjas effektivt. De 

omfattande satsningar på att modernisera järnvägen med bland annat ERTMS som 

Trafikverket föreslår, innebär en prioritering framför satsningar på ny järnväg och är ett 

konkret uttryck för fyrstegsprincipen. 

Under framtagandet av planförslaget har miljöbedömningar varit en integrerad del, vilket 

innebär att miljöaspekter i möjligaste mån har identifierats och bedömts fortlöpande. Det 

innebär exempelvis att Trafikverket föreslår underhållsåtgärder som tar hänsyn inte bara till 

anläggningstillgångarnas funktion och status, utan även till miljötillgångarna. Det kan 

exempelvis handla om områden med biologisk mångfald eller strukturer med höga 

kulturvärden. Här finns många synergier, exempelvis att väl underhållna ren- och 

viltstängsel förbättrar både trafiksäkerheten och minskar antalet trafikdödade djur 

samtidigt som samhällskostnaderna för ren- och viltolyckor kan minska. Med en bättre 

trafiksäkerhet minskar även risken för utsläpp som kan förorena mark och vatten. 

Integrering av miljöbedömningen ligger också till grund för en ökning av medlen till 

trimnings- och miljöåtgärder, i synnerhet riktade miljöåtgärder, då effektbedömningar 

fortlöpande använts som underlag.  

En aspekt som behöver beaktas, även om det inte varit en avgörande grund för prioritering 

av åtgärder, är att Trafikverket har behov av en marknad som har kapacitet och förmåga att 

genomföra alla planerade åtgärder och som svarar mot framtida behov. Det finns dessutom 

behov av marknadsutveckling för ökad produktivitet, innovation, effektivitet och 

kostnadskontroll. Resurs- och kompetensbrist inom anläggningsmarknaden riskerar att leda 

till ökade kostnader, till att planerade åtgärder inte kan genomföras samt till att 

transportsystemet inte kan ställas om i den snabba takt som krävs för att nå klimatmål och 

andra mål som är viktiga för ett mer hållbart samhälle. Genom ökat fokus på 

marknadsutveckling kan nya marknadsaktörer och kompetenser tillföras och utvecklas inom 

transportområdet. 

Tabell 2 sammanfattar Trafikverkets planförslag, vilket kan jämföras med utgångspunkter 

och förutsättningar i avsnitt 1.2 (tabell 1). Tabell 2 anger också vilka avsnitt i rapporten som 

redovisar motiv till och konsekvenser av planförslaget. Planförslagets samlade effekter 

beskrivs i kapitel 9. 
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Tabell 2 Sammanfattning av planförslagets delar samt i vilket avsnitt de beskrivs. Miljarder kronor, avrundat15. 

Post Utgångs-
punkt 

Föreslagen 
förändring 

Trafikverkets 
planförslag 

Avsnitt i 
rapporten 

Vidmakthållande väg 197 197 6.1 

Vidmakthållande järnväg 165 165 6.2 

Namngivna investeringar 165 

-3 (besparingar)
-11 (senare-
läggningar)

+3 (nya objekt)

153 7.3 

Etapper av nya stambanor 
för höghastighetståg 

107 
-3 (senareläggning

Göteborg-Borås)
104 7.6 

ERTMS 40 
-9 (långsammare

utrullning) 
31 7.9 

Trimnings- och miljöåtgärder 37 +5 42 7.1 

Stadsmiljöavtal 13 -4 9 7.2 

Forskning och innovation16 5 5 5 

Planering och 
myndighetsutövning 

17 17 
7.11 

Räntor, bidrag m.m. 33 33 7.11 

Länsplaner 42 42 7.10 

Totalt 820 799 

15 Summeringarna i samtliga tabeller är beräknade på ej avrundade siffror. Ibland stämmer därför 
inte summan exakt med vad man får om man summerar de avrundade siffror som visas i 
tabellraderna.  
16 Beloppet avser endast den del som är hänförlig till utvecklingsramen. Den del av forskning och 
innovation som är hänförlig till ramen för vidmakthållande ingår i tabellens översta rader med 
belopp som framgår av kapitel 6. 
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2 Transporter i Sverige: nuläge och förväntad 
utveckling 

Detta kapitel ger en sammanfattande bild över transporterna i Sverige. Kapitlet beskriver i 

tur och ordning historisk utveckling, nuläge och prognoser för personresandet, 

godstransporterna, transportsektorns utsläpp av växthusgaser och trafiksäkerheten. 

Syftet med kapitlet är att ge sammanhang och bakgrund till de åtgärdsförslag som 

presenteras i resten av rapporten, genom att ge en överblick över transporternas 

sammansättning och fördelning, och över trender och storleksordningar. Kapitlet om 

personresor beskriver också kortfattat hur resandet skiljer sig mellan olika 

befolkningsgrupper för att därigenom ge ett underlag för översiktliga bedömningar av olika 

åtgärders fördelningseffekter med avseende på bland annat kön, ålder och inkomst. 

Trafikverket tar regelbundet fram prognoser för den framtida trafikutvecklingen baserat på 

antaganden om bland annat framtida befolkningsutveckling, ekonomisk utveckling, 

bränslepriser och ett stort antal andra påverkande omvärldsfaktorer. Vissa faktorer 

påverkas starkt av politiska beslut, till exempel bränslepriser och regionalt 

kollektivtrafikutbud, medan andra är relativt svårpåverkade, som oljepris, 

befolkningsutveckling och ekonomisk utveckling. Eftersom dessa faktorer är osäkra är även 

prognoserna för trafikutvecklingen behäftade med osäkerheter av olika slag. Genom 

systematiska känslighetsanalyser kan man undersöka hur stor osäkerheten blir. Ett urval 

sådana känslighetsanalyser redovisades i en underlagsrapport till inriktningsunderlaget. 

Där jämförs också tidigare prognoser med vad utfallet blivit. 

Syftet med prognoser är varken att beskriva en önskvärd framtid eller en ideal transport- 

och klimatpolitik, utan att beskriva en trolig utveckling givet de förutsättningar och beslut 

som vi kan se idag. I den mån som en prognos inte når de mål man vill nå, tjänar den därför 

som utgångspunkt för att identifiera åtgärder som ger bättre måluppfyllelse. Prognoserna 

utgör därmed en referensutveckling för bland annat infrastrukturplaneringen, som gör att 

olika åtgärder kan utvärderas. 

2.1. Persontransporter 

2.1.1. Nuläge och historisk utveckling 

I genomsnitt reser svenskarna omkring 40 kilometer per dag inrikes, alla färdmedel och 

ärenden sammantaget.17 Reslängden per person har ökat stadigt sedan mycket lång tid 

tillbaka, men de senaste två decennierna har inrikesresandet ökat långsammare än förut – i 

stället har utrikesresandet med flyg ökat snabbt. Detta avsnitt fokuserar dock huvudsakligen 

på inrikesresandet18. 

17 Samtliga data i detta kapitel bygger på egna bearbetningar av transportarbetsdata från 
Trafikanalys och Swedavia samt genomsnitt av de nationella resvaneundersökningarna 2005, 2011, 
2012, 2014, 2019. Nedbrytningar på ärenden eller socioekonomiska kategorier bygger på 
resvaneundersökningar. Inrikes transportarbete (totalt och per färdmedel) bygger på Trafikanalys 
trafikarbetsdata. Data om utrikes flyg bygger på egen bearbetning av Swedavias data. 
18 Med resande avses här persontransportarbete, det vill säga personkilometer. För frågeställningar 
som handlar om transporternas sammansättning (till exempel av olika ärenden, socioekonomiska 
grupper eller färdmedel) så är det dessa andelar av transportarbetet som är relevant, inte andelarna 
av antalet resor. Skillnaden spelar främst roll för andelen gångresor, eftersom de är många men 
korta. 
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Figur 6 Reslängd (km) per person och år med olika färdmedel. 

Huvuddelen av inrikesresandet är olika typer av fritidsresor, till exempel inköp, service, 

besök och fritidsaktiviteter. Resor till och från arbetet utgör en knapp fjärdedel av det totala 

resandet – något lägre för bilresandet, något högre för det regionala kollektivresandet. 

Drygt tre fjärdedelar av personresandet sker med bil och drygt en tiondel med regional 

kollektivtrafik, varav drygt hälften med buss. Ungefär fyra procent sker med fjärrtåg, 

omkring tre procent med flyg, två procent till fots och en procent med cykel. 

Färdmedelsfördelningen har varit likartad sedan 1970-talet. 

Figur 7 Personresandet fördelat per färdmedel. Andel av inrikes personkilometer. 
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Figur 8 Personresandet fördelat per ärende. Andel av inrikes personkilometer. 

Medan den sammanlagda reslängden per person stadigt ökat så har den sammanlagda 

restiden faktiskt varit oförändrad sedan lång tid tillbaka. I genomsnitt reser man omkring en 

timme per dag överallt i landet, och detta verkar inte ha ändrats särskilt mycket åtminstone 

sedan 1970-talet när den första nationella resvaneundersökningen gjordes. Flera 

internationella studier har visat att detsamma gäller i de flesta länder och sedan lång tid 

tillbaka. Däremot är variationen stor mellan individer och mellan olika grupper. Att den 

genomsnittliga reslängden ökat samtidigt som den genomsnittliga restiden inte ändrats 

betyder att den genomsnittliga reshastigheten har blivit allt högre. 

Figur 9 Genomsnittlig total restid (minuter) per person och dag, per regiontyp (SCB:s H-regioner (treårsmedelvärden). 
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Variationen i resmönster är visserligen stor mellan individer, men variationen mellan 

grupper och landsdelar är mindre än vad man kanske kan tro. Färdmedelsfördelning, 

sammanlagd reslängd och sammanlagd restid är ganska lika i olika typer av kommuner, 

med undantag av storstäderna där den sammanlagda reslängden är något kortare och 

andelen med kollektivtrafik betydligt högre. Däremot finns tydliga skillnader mellan boende 

i tätort och på landsbygd: boende på landsbygd reser i genomsnitt nästan dubbelt så långt 

med bil per person som boende i tätort.19 

Figur 10 Genomsnittlig reslängd (km) per person och dag, per typ av bostadskommun (SKR-indelning) och färdmedel. 

Det finns ett tydligt samband mellan inkomst och resande: ju högre inkomst desto fler och 

längre resor. En del av detta samband beror dock inte på inkomsten i sig utan på ålder, 

förvärvsgrad, hushållstyp och bostadsområde, som alla samvarierar med inkomsten i viss 

mån. Färdmedelsfördelningen är ganska lika i alla inkomstgrupper, men fjärdedelen med 

högst inkomst gör en något större andel av sina resor med tåg och flyg. 

19 Se Eliasson, J., Pyddoke, R., Swärdh, J-E. (2018) Distributional effects of taxes on car use, fuel, 
ownership and purchases. Economics of Transportation 15, 1–15. 
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Figur 11 Resande per inkomstkvartil, genomsnittlig reslängd, antal resor och restid.  

Figur 12 Resande per inkomstkvartil. Antal resor per ärende. 
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Figur 13 Reslängd per inkomstkvartil. Total reslängd per färdmedel. 

Män och kvinnor gör lika många resor per person, och lägger lika mycket tid på resande, 

men männen reser något längre: de står för 56 procent av det totala persontransportarbetet 

(antalet personkilometer). Män gör något fler bilresor (53 procent av alla bilresor), och 

dessutom något längre bilresor (58 procent av persontransportarbetet med bil). En del av 

skillnaden beror på att män gör fler tjänsteresor. Kvinnor gör något fler resor med 

kollektivtrafik (56 procent av antalet kollektivtrafikresor), men eftersom männen gör något 

längre kollektivtrafikresor är kvinnornas andel av persontransportarbetet med 

kollektivtrafik något mindre än så. Män och kvinnor gör lika många cykelresor, men 

eftersom männen i genomsnitt cyklar längre står de för en större del av det totala 

cykelresandet (58 procent). Skillnaderna mellan män och kvinnor är minst för 

sammanboende med barn, något större för sammanboende utan barn, och störst för 

ensamstående. Ser man specifikt på skillnaden mellan mäns och kvinnors bilresande så är 

skillnaden störst för ensamstående utan barn, både i antalet resor och i reslängd. För 

sammanboende utan barn så gör männen fler bilresor, men skillnaderna mellan könen är 

mindre. I hushåll med barn syns inga skillnader mellan könen vad gäller antalet bilresor, 

men männen gör något längre bilresor i genomsnitt. 

De som tillhör ett hushåll med barn gör något fler resor per dag (2,5 resor per person och 

dag, jämfört med 2,2 resor per person och dag i hushåll utan barn). Å andra sidan är deras 

resor lite kortare, så skillnaden i sammanlagd reslängd och restid är ganska liten. 
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Figur 14 Reslängd (km) per ålder, uppdelat på ärende. 

Figur 15 Reslängd (km) per ålder, uppdelat på färdmedel. 

Resandet varierar också med åldern. Som mest, räknat i kilometer, reser man i 30–60-

årsåldern, och som allra mest runt 50. I alla åldrar utgör fritids- och besöksresor den största 

delen av resandet, men i yrkesverksam ålder är arbets- och tjänsteresor sammanlagt uppåt 

hälften av den totala reslängden. Runt pensionsåldern faller av naturliga skäl arbets- och 

tjänsteresandet brant, men fritids-, besöks- och inköpsresandet fortsätter på ungefär samma 

nivå en bit över 70-årsåldern. I alla åldersgrupper görs majoriteten av resandet med bil. 

Andelen med kollektiva färdmedel (buss, tåg, flyg) är som störst före 30-årsåldern, och 

minskar markant efter 60-årsåldern. De yngsta barnen gör en stor del av sitt resande som 

bilpassagerare, men under tonåren är andelen bussresor markant större. Under 20–30-

årsåldern ökar andelen bilresor snabbt. 
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2.1.2. Prognoser för personresandet 

Från 2017 till 2040 förväntas befolkningen öka med 16 procent och den reala inkomsten per 

capita med 41 procent. Det beräknas i Trafikverkets basprognos leda till att resandet per 

person ökar med cirka 10 procent, vilket tillsammans med befolkningsökningen ger en total 

ökning av persontransportarbetet med 25–30 procent. 

I prognosen antas vidare att vägtrafiken dämpas genom olika politiska beslut. De 

antaganden som ger störst dämpande effekt är att bränslepriset antas öka till nästan det 

dubbla (realt) jämfört med idag, att elpriset antas öka med två tredjedelar (realt) vilket ökar 

körkostnaden för eldrivna fordon, samt att bilinnehavet per person antas sluta öka och i 

stället minska något, vilket är ett trendbrott jämfört med historisk utveckling. Dessutom 

antas den gällande infrastrukturplanen genomföras, där de nya infrastrukturinvesteringarna 

till omkring fyra femtedelar utgörs av järnvägsinvesteringar, vilket också i någon mån 

dämpar biltrafiken. Vidare antas befolkningen koncentreras ytterligare till de större 

tätorterna, vilket också minskar bilresandet. Trots dessa antaganden beräknas biltrafiken 

öka med omkring 30 procent jämfört med idag fram till 2040, med ett osäkerhetsintervall 

på 20–40 procent beroende på osäkerheterna i de ingående variablerna. De faktorer som 

påverkar utvecklingen mest är ökad befolkning och ekonomisk utveckling. Trafikökningen 

beräknas bli störst i landets befolkningstätaste regioner, men klart större utanför själva 

tätorterna än inom dem. 

Relativt sett beräknas järnvägsresandet öka ännu mer, med drygt 50 procent till 2040 

jämfört med idag. En orsak är att trafikutbudet i prognosen antas öka med omkring 

40 procent jämfört med idag, och att biljettpriset antas vara oförändrat. 

Transportarbetet med regional och lokal kollektivtrafik beräknas öka med mer än 

30 procent. Störst ökning i absoluta tal beräknas för Stockholm-Mälardalen, men i relativa 

tal är ökningen för hela södra Sverige ungefär lika stor på runt 50 procent. För samtliga 

regioner beräknas ökningstakten för transportarbetet med kollektivtrafik vara klart större 

än befolkningsökningen. 

Figur 16 Persontransportarbete: historisk utveckling och Trafikverkets prognoser till 2040. 
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Pandemin har både skapat nya vanor och tvingat fram en ökad ”digital mognad” i form av 

utvecklade digitala tjänster och fler individer och organisationer har lärt sig använda dem. 

Effekterna av den ökade digitala mognaden kommer säkert kvarstå, och leda till att vi 

använder internet allt mer för arbete, möten, handel, kultur och fritidsaktiviteter. 

Förhoppningar om att bättre kontaktmöjligheter, snabbare transporter och ökad 

urbanisering ska leda till att vi lägger mindre tid på resande har varit återkommande i 

historien. Men det har inte hänt i någon märkbar utsträckning. Redan när telegrafen 

byggdes ut i USA i början av 1800-talet förutspåddes att detta skulle göra slut på behovet av 

att resa – man kunde ju telegrafera i stället. ”Avståndets död” har sedan förutspåtts med i 

stort sett varje nytt kontaktmedel: telefon, radio, tv, och nu senast internet. Men vad som 

hänt är snarast det omvända; möjligheten att ha goda kontakter över långa avstånd verkar 

snarast ha ökat efterfrågan på resor och transporter. Den tid som ”sparas” genom bättre 

kontaktmöjligheter, snabbare transporter och tätare lokalisering växlas in i ökad 

tillgänglighet genom mer kontakter, mer resande och mer transporter. Detta har både 

drivits av och möjliggjort den ökande specialisering av arbetsmarknad och livsstilar som är 

karakteristisk för det moderna samhället. Samma fenomen syns när man jämför resande i 

olika geografiska områden: den högre tillgängligheten i de tätaste områdena växlas 

huvudsakligen in i mer resande, så att de sammanlagda reslängderna och restiderna i 

genomsnitt blir förvånansvärt lika i olika områden. 

Att de nya vanor och den ökade digitala mognad som pandemin skapat skulle ändra dessa 

mycket långsiktiga utvecklingar framstår med tanke på detta inte som sannolikt. Det är 

betydligt mer troligt att vi kommer att arbeta, handla och roa oss allt mera över nätet, men 

samtidigt resa minst lika mycket som förut. Det betyder att vi dessvärre knappast kan 

hoppas på att de nya erfarenheterna och livsstilarna under pandemin i sig ska ge något 

större bidrag till att minska transporternas negativa påverkan på klimat och miljö. 

Biltrafiken, som står för den helt dominerande delen av inrikestransporternas negativa 

miljöpåverkan, har dessutom minskat relativt måttligt under pandemin. Det vore förstås 

gynnsamt för klimat- och miljöarbetet om pandemin skulle få till följd att transporterna 

spontant började minska. Men de klimat-, miljö- och transportpolitiska åtgärderna bör inte 

bygga på att denna förhoppning infrias. Däremot är det viktigt att följa den fortsatta 

utvecklingen av transporter och resande.  

2.2. Godstransporter 

2.2.1. Nuläge20 och historisk utveckling 

Majoriteten av de inrikes godstransporterna sker med tunga lastbilar, medan utrikes 

godstransporter huvudsakligen sker med sjöfart. Eftersom godstransporterna är så 

heterogena blir trafikslagsandelarna mycket olika beroende på om man uttrycker dem i till 

exempel andelar av antal transporter, transporterad volym eller transporterad vikt. 

Beroende på vilken frågeställning man vill analysera är olika uppdelningar relevanta. I 

transportsektorn är det vanligast att redovisa tonkilometer, men det är värt att notera att 

detta skiljer sig mycket från till exempel antal transporter, tonkilometer eller 

volymkilometer. 

Nästan hälften av godstransporterna på järnväg utgörs av malm och andra 

utvinningsprodukter. Det är även den största varugruppen för inrikes lastbilstransporter, 

där den utgör en tredjedel av transporterna. 

20 Uppgifterna om nuläget är hämtade ur Trafikanalys (2016), Godstransporter i Sverige – en 
nulägesanalys. Rapport 2016:7. 
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Det mesta av godset som transporteras inrikes med lastbil transporteras inom samma 

kommun (43 procent av godsmängden) eller inom samma län (28 procent). 

Järnvägstransporterna är till stor del interregionala eller internationella och få sker inom 

samma län. Utrikes sjötransporter innanför territorialgränsen räknas också in i inrikes 

transportarbete, och utgör huvuddelen av det som räknas som inrikes sjötransporter. De 

egentliga inrikes sjötransporterna sker mellan ett fåtal geografiska områden. Störst andel 

sker mellan de två områdena Haparanda–Skellefteå och Södra ostkusten (12 procent). 

Trafiken på inre vattenvägar (inom Vänern respektive Mälaren) har mycket liten 

omfattning. 

Endast 8 procent (eller 28 miljoner ton) av det gods som transporteras inrikes med lastbil 

transporteras längre än 300 kilometer. Det är vid avstånd över 300 kilometer som 

transporter på järnväg eller med inrikes sjöfart anses vara konkurrenskraftiga med 

lastbilstransporter. 

Om förutsättningarna är rätt kan det i vissa fall finnas en potential för överflyttning även av 

kortare transporter med pråmar och dylikt, till exempel för transport av sten och grus och 

annat byggmaterial. Urbana transporter kan troligtvis också organiseras annorlunda med 

till exempel ökade cykeltransporter. Men det är ändå mindre än 10 procent av godsmängden 

som kan komma ifråga att flyttas över från tunga lastbilar. 

Sveriges befolkning växer och tillväxten väntas bli störst i redan befolkningstäta regioner. 

Konsumtion driver på transporter av varor, vilka därför väntas öka till just dessa områden, 

områden som redan idag brottas med negativa konsekvenser av transporter såsom buller, 

trängsel och utsläpp. Det finns inte mycket statistik om godsflöden i städer, men skattningar 

tyder på att urbana godstransporter svarar för 10–15 procent av fordonsrörelserna i 

städerna. I urbana transporter är lastbilen helt dominerande med de för- och nackdelar som 

det innebär.  

Mellan 1962 och 2017 ökade transportarbetet med totalt 142 procent, från 44 miljarder 

tonkilometer till cirka 106 miljarder tonkilometer. Transportarbetet på väg har flerdubblats 

under denna period (423 procent). Det innebär att andelen vägtransporter av det totala 

transportarbetet har mer än fördubblats, från 19 till 41 procent. 

Järnvägen har haft en lägre, men mer stabil ökningstakt. Summerat över perioden har 

transportarbetet på järnväg ökat med 108 procent. Järnvägens andel av transportarbetet har 

minskat något, från 25 till 22 procent år 2017. 

Sjöfart är det trafikslag som haft den mest varierande utvecklingen, med en kraftig uppgång 

under 60-talet följt av en nästan lika stor nedgång under 70-talet. Därefter en återhämtning 

under 80- och 90-talen och en expansion under 2000-talet. Totalt sett har sjöfartens andel 

av det inrikes transportarbetet minskat från 56 till 37 procent mellan 1962 och 2017. 

Observera dock att även utrikes sjötransporter innanför territorialgränsen räknas in.  

Flygets roll för godstransporter är viktig, särskilt för behovet av snabba, långväga 

transporter av högvärdigt gods. Flygfrakten är volymmässigt liten, men omfattar höga 

varuvärden. 
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2.2.2. Prognoser för godstransporter 

Enligt Trafikverkets prognos beräknas godstransporterna öka med omkring 50 procent till 

2040. Transporterna beräknas öka i ungefär samma takt med alla trafikslag. 

Figur 17 Godstransporter. Tonkilometer per trafikslag. Historisk utveckling och prognos. 

Det prognosticerade godstransportarbetet ökar betydligt snabbare än den historiska 

trenden. Trafikverket har därför analyserat vad prognosutfallet beror på. Prognosen bygger 

på den förväntade ekonomiska utvecklingen enligt Konjunkturinstitutets referensscenario, i 

kombination med beräkningar av varuvärdenas utveckling (kronor per ton). Redan den 

ekonomiska utvecklingen i Konjunkturinstitutets referensscenario är snabbare än den 

historiska trenden, cirka 3 procent årlig tillväxttakt fram till 2040 för import och export 

jämfört med 2 procent historiskt. Trafikverkets analyser visar också att omvandlingen från 

det ekonomiska scenariot till prognosticerade volymer (mätt i ton) sannolikt överskattar 

ökningen av det totala godstransportarbetet. Omvandlingen från kronor till ton beror bland 

annat på andelen av produktionen som avser varor (och inte tjänster) och på varornas värde 

per ton.  

Underlaget som godstransportprognosen bygger på är delvis förknippat med stora 

osäkerheter. Exempelvis har trender i varuvärdenas utveckling varit svåra att estimera 

eftersom de byggt på relativt korta tidsserier, vilket har gjort att många av dem antagits 

oförändrade. Detta tillsammans med den historiskt sett starka tillväxten i det ekonomiska 

scenariot har varit drivande i resultaten vi ser, med en starkare prognostiserad tillväxt av 

transportarbetet än historiskt.  

Givet osäkerheten i prognosen har en känslighetsanalys genomförts för att se vilket 

genomslag en alternativ prognos skulle få på urvalet av investeringar. Hade 

godstransportprognosen följt den utveckling som gällt historiskt, så hade 

godstransportnyttorna legat på en något lägre nivå i de samhällsekonomiska kalkylerna. I 

avsnitt 9.6 redovisas känslighetsanalyser för hur detta påverkar urvalet av investeringar och 

de beräknade nyttorna. Sammantaget är effekten relativt liten. Även betydelsen för behovet 

av medel till vidmakthållande bedöms vara liten. Trafikverket avser att vidareutveckla 

metoderna för godstransportprognoser. 
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2.3. Transportsektorns utsläpp av växthusgaser 

De klimatpåverkande utsläppen från svenska inrikestransporter kommer nästan helt och 

hållet från vägtrafiken. Utsläppens storlek påverkas av tre faktorer: fordonens 

genomsnittliga utsläpp per kilometer, trafikarbetet (antalet fordonskilometer) samt hur stor 

andel av fossila bränslen som ersätts med biodrivmedel. Klimatmålen för transportsektorn 

anger att utsläppen från inrikes transporter exklusive flyg21 ska minska med 70 procent till 

2030 jämfört med 2010, och att transportsektorn ska vara fossilfri 2045. Utsläppen från 

produktion av biodrivmedel räknas inte in i transportsektorn; de redovisas huvudsakligen i 

den så kallade LULUCF-sektorn (land use, land use change and forestry) som bland annat 

inkluderar skogsbruk och förändrad markanvändning. 

Fordonens genomsnittliga utsläpp har minskat relativt snabbt det senaste decenniet. EU har 

nyligen infört hårda krav på lägre koldioxidutsläpp från nyregistrerade fordon som skärps 

med tiden, vilket kommer att driva på en ännu snabbare minskning av snittutsläppen. 

Kraven är knappast möjliga att uppfylla utan en omfattande elektrifiering. Figur 18 visar 

historisk utveckling av fordonens koldioxidutsläpp och de framtida scenarier som 

Trafikverket anser vara realistiska att nå. Observera att åtminstone fram till 2030 är 

bedömningarna relativt säkra, eftersom fordonstillverkarna är tvingade av EU-regleringen 

att nå dessa nivåer. Givet utvecklingen av nya fordon, som visas i den vänstra bilden, kan 

man beräkna utvecklingen i hela fordonsflottan, vilket visas i den högra bilden. 

Figur 18 Utsläpp (g CO2/km) för nya fordon (vänster) och i genomsnitt för hela flottan (höger).  

Fordonsflottan tar dock lång tid att omvandla, eftersom fordonen är i bruk i uppåt två 

decennier i genomsnitt. Även om utsläppen från nya fordon minskar snabbt, i synnerhet 

eftersom elektrifieringen nu tagit fart, så räcker därför inte detta ensamt för att uppnå 2030 

års klimatmål enligt beräkningar i Trafikverkets inriktningsunderlag från hösten 2020. Med 

den förväntade trafikutvecklingen och samma volym biodrivmedel som idag beräknas inte 

2030-målet nås förrän 2035. För att nå målet år 2030 krävs en väsentligt ökad mängd 

biodrivmedel, enligt Trafikverkets beräkningar omkring 70 procent mer än idag. Det 

motsvarar att omkring 55 procent av de fossila drivmedlen ersätts med biodrivmedel, vilket 

ligger nära den skärpning av reduktionsplikten som regeringen aviserat. 

Beräkningarna i Trafikverkets inriktningsunderlag visar dock också att målet om fossilfrihet 

2045 i stort sett kan nås med samma totala mängd biodrivmedel i transportsektorn som 

21 Flygets utsläpp regleras i stället genom den europeiska utsläppshandeln EU-ETS. 
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idag, eftersom elektrifieringen och omvandlingen av fordonsflottan då har hunnit nå 

betydligt längre. 

Bilden nedan sammanfattar hur klimatmålen nås i Trafikverkets basprognos, uppdelat i 

bidrag från effektivare bränslefordon, elektrifiering och biodrivmedel. Summan av ytorna 

motsvarar trafikökningen, alltså hur utsläppen skulle ha ökat om fordon och drivmedel varit 

desamma som 2010. Bilden visar dock inte hur trafikökningen dämpas genom antagandena 

om högre bränslepriser, högre elpris, minskande bilinnehav med mera. 

Figur 19 Bidrag till transportsektorns klimatmål från effektivare och elektrifierade fordon samt biodrivmedel. 

2.4. Trafiksäkerhet 

I kapitlet redovisas nuläget och utvecklingen historiskt av trafiksäkerheten på väg och 

järnväg, följt av en prognos för trafiksäkerheten.  

2.4.1. Nuläge och historisk utveckling 

Nollvisionen antogs av Sveriges riksdag 1997 och innebär att ingen ska dödas eller skadas 

allvarligt i trafiken. År 2009 beslutade riksdagen ett etappmål för 2020 som innebar en 

halvering av antalet dödade och minskning med minst 25 procent av allvarligt skadade i 

vägtrafiken mellan 2007 och 2020.22 Figur 20 visar antalet omkomna i vägtrafiken per år. 

Målet nåddes även om utvecklingen inte var linjär utan det fanns en tidsperiod under flera 

år då ingen förbättring skedde. År 2016 beslutade regeringen om Nystart för Nollvisionen23 

som bland annat innebar att Trafikverket fick en uttalad roll att leda övergripande 

samverkan i trafiksäkerhetsarbetet för vägtrafik. Regeringen har antagit ett nytt 

halveringsmål av antalet dödade till 2030 och en minskning med minst 25 procent av 

allvarligt skadade. Dessutom har ett aktörsgemensamt mål antagits som innebär att antalet 

22 Proposition 2008/09:93, Mål för framtidens resor och transporter. 
23 Regeringen-se/pressmeddelanden/2016/09/regeringen-satsar-på-nystart-for-nollvisionen/ 
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suicid inom vägsystemet ska minska liksom allvarligt skadade till följd av fallolyckor i 

gatumiljö ska minska med minst 25 procent.24 

Figur 20 Antal omkomna i vägtrafikolyckor 2006–2020, samt utveckling för att nå etappmålet 2020. 

Den positiva utvecklingen med färre omkomna i trafiken beror främst på att vägarna har 

blivit säkrare, tack vare en ökad andel mittseparerad väg och fler trafiksäkerhetskameror, 

fortsatt utveckling av säkra fordon och anpassningar av hastigheten till vägens 

förutsättningar, både på statliga och kommunala vägar.  

Figur 21 visar utvecklingen av antalet döda i vägtrafiken för olika trafikantkategorier åren 

2006–2020. Det finns en positiv minskning för alla kategorier, även om den är störst för 

åkande i personbil och fotgängare. Av olyckor som leder till allvarliga personskador sticker 

cyklister ut, där ingen större förbättring skett det senaste decenniet. Det beror bland annat 

på att antalet cyklister har ökat under perioden. 

24 https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/samarbete-med-branschen/Samarbeten-for-
trafiksakerhet/gruppen-for-nollvisionen-i-samverkan-gns 
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Figur 21 Antal omkomna i vägtrafiken efter trafikantkategori 2006–2020. 

Notering: Från och med 2010 räknas inte självmord med i statistiken för omkomna i vägtrafikolyckor. 

Figur 22 visar utvecklingen av antalet döda på de statliga järnvägarna mellan åren 2010–

2020. I järnvägstrafiken svarar personpåkörningar för mer än 90 procent av de dödade och 

allvarligt skadade, och de flesta dödsfall är självmord. Det är därmed denna typ av olyckor 

som har den största potentialen för minskning av antalet dödade och allvarligt skadade i 

järnvägssystemet.  

De flesta dödsfall sker ute i spåret medan cirka 15–30 procent sker i plankorsningar, varav 

flertalet sker i bomförsedda plankorsningar. Det förebyggande arbetet för järnväg omfattar 

främst åtgärder i plankorsningar, obehörigt spårbeträdande och säkerhet vid arbete i 

spårområdet. Trafikverket antog ett mål om att antalet omkomna inom järnvägssystemet 

skulle minska med hälften till och med 2020 jämfört med 2010. Det målet nåddes inte även 

om det skedde en minskning med en tredjedel. Därefter har regeringen antagit ett 

halveringsmål för antalet omkomna i bantrafiken fram till år 2030. Järnvägssystemet står 

för 98 procent av antalet omkomna inom bantrafiken. 

För att minska personpåkörningar arbetar Trafikverket enligt en åtgärdsstrategi som 

uppdateras årligen. Den innebär att man identifierar de mest suicidtäta och olycksdrabbade 

platserna på järnvägsnätet och utifrån detta vidtas erforderliga åtgärder successivt. Med 

anledning av flera dödsfall i plankorsningar fick Trafikverket 2019 i uppdrag av regeringen 

att vidta åtgärder för att förbättra säkerheten i plankorsningar. Trafikverket pekade ut 180 

plankorsningar med förhöjd olycksrisk. Målet är att åtgärda så många av dem som möjligt 

fram till och med år 2025. Utöver regeringsuppdraget vidtar Trafikverket även ytterligare 

åtgärder för att reducera risker vid plankorsningar. Trafikverket har de senaste åren totalt 

åtgärdat cirka hundra plankorsningar per år. 
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2.4.2. Prognoser för trafiksäkerheten 

En stor utmaning för vägtransportsystemet är att höja säkerhetsstandarden på det regionala 

vägnätet, där flest dödsolyckor sker. Det regionala vägnätet är betydligt större än det 

nationella vägnätet, och det har inte uppgraderats i samma utsträckning som det nationella. 

En annan stor utmaning är att hastighetsefterlevnaden är låg. En tredje utmaning är antalet 

allvarligt skadade cyklister. Över hälften av alla personskador som leder till allvarliga skador 

i vägtrafiken drabbar cyklister och flertalet av personskadorna som drabbar cyklister 

uppstår i singelolyckor. För att nå etappmålet är det helt avgörande att åtgärder vidtas för 

att minska både singelolyckor och kollisioner med cyklister. 

Planerade vägåtgärder och kommande fordonsutveckling fram till 2030 kommer inte räcka 

för att nå etappmålet för antalet omkomna och allvarligt skadade 2030. Figur 23 visar 

etappmålet för 2030 samt mål för 2040 och 2050 som representerar ambitionen att halvera 

antalet omkomna vart tionde år. Figuren visar också prognosticerat25 antal omkomna. Som 

framgår av figuren behöver ytterligare åtgärder vidtas för att målen ska kunna nås. Även vid 

ambitiösa planer kring vägåtgärder så är hastighetsefterlevnad avgörande för att kunna nå 

målen.  

25 Prognoserna bygger på följande antaganden: lagkrav och frivillig utveckling enligt Euro NCAP:s 
färdplan; omkring 10 mil mitträcke byggs per år fram till 2029; krocksäkerheten förbättras 3 procent 
per årsmodell 2020 och 1 procent per årsmodell 2021. 

Figur 22 Antal omkomna statlig järnväg 2010–2020. 
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Figur 23 Etappmål samt prognoser antal dödade i vägtrafiken år 2030, 2040, 2050. 

I järnvägssystemet är den främsta utmaningen att förhindra att personer tar sitt liv i 

spårmiljön. Det kräver ökat samarbete med andra myndigheter som kan påverka personer 

med psykisk ohälsa. Åtgärder behöver också vidtas för att intrångssäkra anläggningen och 

stoppa obehöriga i spårmiljön, i första hand utmed linjen inom tätort, åtgärder på stationer 

samt rätt säkerhetsstandard i plankorsningar. 
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3  Behov i det nationella och internationella 
perspektivet 

I detta kapitel beskrivs översiktligt26 långväga godstransporter och personresor på en 

nationell och internationell systemnivå. Inledningsvis beskrivs det övergripande systemet 

för godstransporter respektive personresor, därefter de viktigaste stråken med störst flöden 

och deras funktion och brister.  

Med undantag för basnäringarnas transporter så trafikerar person- och godstrafiken ofta 

samma banor. Detta blir särskilt tydligt när man närmar sig landets gränser, exempelvis vid 

anslutningar till större hamnar och flygplatser, vid Öresundsförbindelsen, i större städer, i 

norra Sverige (där exempelvis europavägarna är dominerande), men också i 

järnvägssystemet där tunga godståg och persontåg konkurrerar om kapacitet i spåren.  

3.1. Godstransporter – viktiga internationella och nationella 
flöden och stråk 

I ett internationellt och nationellt perspektiv är de stora trafikslagsövergripande godsstråken 

och noderna tämligen stabila över tid. Stråken överensstämmer i stora delar med det 

transeuropeiska nätverket för transporter (TEN-T). Liksom Sverige har Norge och Finland 

råvaruproduktion i norr och exportmarknader på kontinenten och i övriga världen.  

Godstransporterna kan sägas vara koncentrerade till fem större funktionella stråk, vilka 

framgår av kartan nedan i figur 24. Till dessa fem kommer de godstransporter som sker med 

flyg. 

26 En mer ingående beskrivning av brister i transportsystemets funktion finns i underlagsrapport 
Trafikverket (2020), Geografiska brister på systemnivå – underlagsrapport till revidering av nationell 
plan 2018-2029. Publikation 2020:271. 
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Figur 24 Trafikslagsövergripande stråk med stor relevans för nationella och internationella godstransporter. 

3.1.1. Stråk 1: Nordkalotten–Norrlandskusten–Bergslagen/Mälardalen–

Malmö/Trelleborg–kontinenten 

En stor del av basindustrin längs Norrlandskusten och Norrlands inland är beroende av 

stråket för att transportera råvaror eller förädlat gods. Stora godsmängder av det tunga och 

lågvärdiga godset, som malm och andra produkter från utvinning, är den största 

varugruppen som transporteras med järnväg i stråket. Viktiga hamnar för utskeppning är 

Narvik (malm) via Ofotenbanan i Norge, samt hamnarna längs Norrlandskusten, Luleå 

(hamn i TEN-T-stomnätet) och Umeå, Sundsvall samt Gävle (hamnar i övergripande TEN-

T-nätet). Stråket är också viktigt som transitled för norska inrikestransporter mellan norra 

och södra Norge. Tunga transporter i form av rundvirke, järnmalm, skogsprodukter och stål, 

men även livsmedel som lax, går på både väg och järnväg. Störningar i trafiken kan snabbt få 

stora ekonomiska konsekvenser för näringslivet.  

Mer förädlade produkter såsom livsmedel och byggvaror ansluter längs stråket och ska 

vidare ned mot kontinenten, antingen via västkusten eller över Öresundsbron. Viktiga noder 

längre ned i stråket är Hallsberg, Jönköping, Trelleborg och Malmö. Malmö är i TEN-T 

definierad som en urban knutpunkt. Från Stockholm, som också är en urban knutpunkt i 

TEN-T, transporteras en betydande del av näringslivets godstransporter via södra Sverige 

och över Öresundsbron till flera av våra viktigaste exportmarknader. Stråket innehåller även 

del av det så kallade Scandinavian–Mediterranean Rail Freight Corridor (ScanMed RFC), 

som sträcker sig från Stockholm/Oslo–Köpenhamn–Hamburg–Innsbruck till Palermo.  

Det finns höga krav på robusthet året om, exempelvis på bärighet, vinterväghållning och 

kraftförsörjning. Möjligheter till omledning finns inte eller är mycket begränsade i den norra 

delen av stråket och hastighetsnedsättningar påverkar punktligheten. Kraven på fler 
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tåglägen och möjlighet att köra längre och tyngre fordon ökar längs stråket. Stråk och noder 

samverkar, brister i kapacitet och robusthet i stråket begränsar möjligheten till överflyttning 

mellan trafikslagen. Exempel på brister i noderna är åldrad anläggning, brister i 

kraftförsörjning, kapacitetsbrister vid rangering, brister i hantering av längre 

fordonskombinationer samt väg- och spåranslutningar till och från noderna. Även 

skillnaderna i spårvidd mellan Sverige och Finland utgör ett problem som försämrar 

möjligheterna för överflyttning till järnväg.  

3.1.2. Stråk 2: Göteborg–Stockholm–Oslo 

I Göteborg finns två av Sveriges strategiskt mest betydelsefulla noder: Göteborgs hamn 

(vilken är en hamn i stomnätet i TEN-T) och Sävenäs godsbangård. Göteborg är i TEN-T 

definierad som en urban knutpunkt. I stråket dominerar varugrupperna jordbruksprodukter 

och livsmedel, skogsprodukter, petrokemiska produkter och material till byggsektorn. Nära 

30 procent av svensk utrikeshandel passerar här. 

Stockholm är i TEN-T definierad som en urban knutpunkt och landets i särklass största 

konsumtionsområde. Därmed är godstransporterna till Stockholm mycket omfattande med 

viktiga omlastningsnoder i Stockholm/Årsta och Rosersberg. Från Stockholm (Kapellskär, 

Stockholm och Nynäshamn) fortsätter transporterna med färjetrafiken till Åbo/Helsingfors. 

Tillgängligheten på vägnätet är i stort sett god i stråket, men i målpunkterna Göteborg och 

Stockholm är kapaciteten begränsad och störningskänslig på både väg och järnväg. 

Järnvägen Stockholm–Oslo har låg standard och liten kapacitet på den västra delen, där det 

finns en potential för överflyttning av både person-och godstransporter från flyg och väg, 

men då behöver standarden förbättras och tillförlitligheten i stråket öka. 

Hallsberg är en viktig godsnod i stråket och behöver anpassas för trafik med långa tåg. 

Västra stambanan är en av Sveriges viktigaste järnvägar och har under de senaste 10-15 åren 

drabbats av stora kapacitets- och punktlighetsbrister på grund av ökad trafik, samtidigt som 

det finns önskemål om att köra ännu fler tåg. Efterfrågan på både resande och 

godstransporter förväntas öka i stråket, vilket innebär ett ökat behov av trafik med alla 

kategorier av tåg. 

Inlandssjöfart avser sjöfart som bedrivs med IVV-certifierade fartyg (inre vattenvägar) inom 

de IVV-klassade områdena. Det omfattar i Sverige områdena Vänern–Göteborg samt 

Mälaren–Stockholm/Södertälje. Områdena är geografiskt begränsade med ett begränsat 

antal transportköpare och en begränsad mängd gods. Det transportarbete som kan utföras 

med inlandssjöfart är därmed relativt liten. Analyserna i Samgods indikerar att 

inlandssjöfartens andel av landets totala transportarbete skulle öka från synnerligen låga 

godsmängder till 0,3 procent av Sveriges transportarbete om transportkostnaderna 

halveras, främst genom sänkning av sjöfartens och hamnarnas kostnader.  

3.1.3. Stråk 3: Norge–Göteborg–Malmö–kontinenten 

De nationella väg- och järnvägsstråken i väst knyter Norge och Sverige till kontinenten via 

hamnarna längs kusten och förbindelserna till Öresundsregionen. Här passerar gods, främst 

livsmedel, färdiga industriprodukter och oljeprodukter, till och från Norge i så kallad 

transittrafik. Här finns kapacitets- och punktlighetsbrister inom både väg- och 

järnvägssystemen samtidigt som trafikvolymerna förväntas öka. Järnvägen har låg standard 

genom Dalsland och även i Norge. Den planerade Fehmarn Bält-förbindelsen förväntas öka 

flödena landvägen, det vill säga via väg- och järnvägsnätet, till Sverige och Norge.  
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3.1.4. Stråk 4: Västkusten–kontinenten–världen 

Göteborgs hamn är Skandinaviens största och enda transoceana hamn. Göteborgs hamn har 

ett omfattande linjeutbud till viktiga import- och exportmarknader världen över. Förutom 

en tät trafik till och från länder i Europa finns det flera direktlinjer till andra världsdelar. 

Brofjorden med Skandinaviens största oljeraffinaderi är Sveriges största oljehamn med i 

huvudsak flöden via sjöfart. Brister finns i farledskapacitet och säkerhet för Göteborgs 

hamn. 

3.1.5. Stråk 5: Kontinenten/Östeuropa–Norrlands-/Östersjökusten 

Stråket innehåller främst sjötransporter med viktiga noder i form av import- och 

exporthamnar. Hamnens roll i transportkedjan är att möjliggöra omlastning mellan sjöfart 

och landtransport. Flödena består främst av råolja, petrokemiska produkter, stål- och 

metallvaror i södra Sverige, järnmalm från Luleå, containertrafik till hamnarna i Karlshamn, 

Karlskrona och Gävle samt skogs- och pappersvaror från Norrlandshamnarna. Kapaciteten i 

farlederna är generellt sett god, men kraven ökar för att möjliggöra anlöp med större fartyg 

för att uppnå bättre transporteffektivitet och konkurrenskraft. Punktvis finns därför behov 

av förbättringar i säkerhet och farledskapacitet, vilket också förbättrar systemets förmåga att 

hantera störningar i landinfrastrukturen. 

3.1.6. Godset och flyget 

Flygfrakten representerar idag omkring 35 procent av den globala handeln i värdetermer, 

men endast omkring 1 procent av handeln i termer av volym.27 De flygplatser som hanterar 

störst mängd avgående och ankommande flygfrakt i utrikestrafiken är Stockholm/Arlanda, 

Göteborg/Landvetter och Malmö.  

3.2. Personresor – viktiga stråk för långväga persontrafik 

Svenskarnas långväga inrikesresor i stråken sker till stor del med bil, samtidigt som resorna 

utomlands många gånger sker med flyg, med Arlanda som huvudsaklig nod. För svenskarna 

i södra Sverige dominerar Kastrups flygplats, som genom att vara Skandinaviens största 

flygplats har ett stort utbud av förbindelser. Sjöfarten har stor betydelse för resandet till och 

från våra grannländer och under senare år har det blivit vanligare att kryssningsfartyg 

anlöper svenska hamnar. 

I figur 25 beskrivs de nationella stråken med störst flöden för långväga personresor och 

deras internationella kopplingar.  

27 Flyget och företagen, Shon Ferguson och Rikard Forslid, SNS förlag, 2016. 
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Figur 25 Viktiga nationella stråk för långväga persontrafik. 

3.2.1. Stråk 1: Stockholm–Sundsvall/Östersund–Umeå–Luleå/Kiruna 

I stråket finns en stor efterfrågan på bra förbindelser med framför allt flyg och tåg och på 

delsträckor även med buss. Kollektivtrafik med rimlig restid mellan större orter saknas i 

huvudsak, framför allt norr om Umeå, men även på delen Hudiksvall–Sundsvall–

Härnösand. Omfattande affärsresande, veckopendling för arbete och studier samt 

fritidsresor är exempel på resande i stråket. Betydande brister i utbud, kapacitet och 

restidernas tillförlitlighet finns på ovan nämnda delsträckor. 

3.2.2. Stråk 2: Stockholm–Oslo 

Mellan Stockholm och Oslo finns en stor efterfrågan på bättre förbindelser med framför allt 

tåg (men även med buss på delsträckor) för att bland annat skapa ett alternativ till resande 

med flyg. Omfattande affärsresande, veckopendling och daglig pendling för arbete och 

studier samt fritidsresor är exempel på resande i stråket. Betydande brister i utbud, 

kapacitet och restidernas tillförlitlighet finns på flera av de viktigaste reserelationerna på 

stråket. 

3.2.3. Stråk 3: Oslo–Göteborg–Köpenhamn 

I stråket finns en stor efterfrågan på bra förbindelser med framför allt tåg (men även med 

buss, framför allt på delsträckor). Omfattande affärsresande, veckopendling för arbete och 

studier samt fritidsresor är exempel på resande i stråket. Järnvägen har låg standard på den 
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norra delen av stråket, vilket medför att det går fortare att åka buss mellan Oslo och 

Göteborg än att åka tåg. Betydande brister finns vad gäller kapacitet och restidernas 

tillförlitlighet, särskilt Oslo–Göteborg samt i Öresundsregionen och förbindelserna över 

sundet. 

3.2.4. Stråk 4: Stockholm–Göteborg 

Mellan Stockholm och Göteborg finns en mycket stor efterfrågan på snabba förbindelser 

med framför allt flyg och tåg (men även med buss, framför allt på delsträckor). Det har 

medfört att det nu är tre operatörer som konkurrerar om snabbtågstrafiken. Omfattande 

affärsresande, veckopendling för arbete och studier samt fritidsresor är exempel på resande 

i stråket. Betydande brister finns vad gäller kapacitet och tillförlitlighet för järnväg, som 

medför låg punktlighet för snabbtågstrafiken, särskilt nära Göteborg och Stockholm. 

3.2.5. Stråk 5: Stockholm–Malmö–Köpenhamn 

I stråket finns en mycket stor efterfrågan på bra förbindelser med framför allt flyg och tåg. 

Omfattande affärsresande, veckopendling för arbete och studier samt fritidsresor. 

Betydande brister finns vad gäller kapacitet och tillförlitlighet för järnväg som medför 

mycket låg punktlighet för snabbtågstrafiken, särskilt i Öresundsregionen och 

förbindelserna över sundet. 
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4 Åtgärder som påverkar användningen av 
transportsystemet 

I detta kapitel beskrivs åtgärder som kan påverka efterfrågan på transporter och val av 

trafikslag och färdmedel, det vill säga sådana åtgärder som tillhör fyrstegsprincipens 

inledande steg. Sådana åtgärder syftar till att det befintliga transportsystemet och 

infrastrukturen nyttjas effektivare, säkrare och med mindre påverkan på miljön. De är 

således viktiga delar i transportsystemet och en del av planförslaget. 

4.1. Åtgärder inom samhällsplaneringen 

Samhällsplanering sker i komplexa processer som rymmer såväl nationell, regional som 

lokal planering mellan vilka ömsesidiga beroenden finns. Samverkan och samarbete är en 

förutsättning för att nå mål som ökat bostadsbyggande och regional utveckling, men också 

för att klara utmaningar kopplade till klimatförändringar, segregation och omställning till 

fossilfrihet.  

Utifrån en tidig samverkan och gemensamma mål kan olika aktörer tillsammans identifiera 

utmaningar, önskade funktioner och åtgärder i transportsystemet och samhället. Detta 

skapar i sin tur förutsättningar för att tillsammans uppnå en önskad funktionalitet i 

transportsystemet och samhället. Således kan flera aktörer ta ansvar för att trafikrelaterade 

utmaningar och problem blir lösta, vilket även är en förutsättning för ett fullt genomslag av 

fyrstegsprincipen.  

Som framgår av avsnitt 1.6 är fyrstegsprincipen en integrerad del av arbetet med 

åtgärdsvalsstudier. Men principen bör inte begränsas till sådana studier utan behöver 

tillämpas i en kontinuerlig process, från den strategiska planeringen till genomförandet av 

åtgärder. Skälet är att transport- och samhällsplanering sker i olika nivåer och mot en 

samlad måluppfyllelse, vilket även medför ökade krav på samverkan och samordning.  

Samhällsutvecklingen har medfört att den tidiga dialogen behöver förstärkas med en ännu 

tidigare samverkan och strategisk inriktning utifrån gemensamma samhällsmål. Det 

kommer i sin tur att innebära krav på nya samverkansformer och projektkoordinering för 

att möjliggöra dels förankring av önskad inriktning, dels finansiering och fördelning av 

åtaganden. Om berörda aktörer känner till varandras roller och underlag kan de ömsesidigt 

efterfråga och initiera samarbete vid rätt tillfällen.  

Trafikverket arbetar med regeringsuppdraget om nationell samordnare för inrikes sjöfart 

och närsjöfart, vilket löper till och med 2024. Därutöver arbetar Trafikverket med 

färdplanen Överflyttning av gods från väg till järnväg och sjöfart. Det handlar 

sammantaget om ett omfattande arbete med åtgärder enligt steg 1 och steg 2 som kommer 

att pågå under planperioden. Trafikverket har, inom ramen för samordningsuppdraget, 

identifierat flera instrument som kan stärka sjöfarten genom samordning av 

infrastrukturplaneringen, och redovisat detta under hösten 2021.28 

28 Trafikverket (2021), Tilläggsuppdrag hamnar. Publikation 2021:172. 
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4.1.1. Befintliga uppdrag 

I följande punkter redovisas några tidsbegränsade uppdrag som Trafikverket redan har, och 

som syftar till att på ett kostnadseffektivt sätt påverka beteenden: 

 genomföra informationsinsatser och kunskapshöjande åtgärder för ökad

trafiksäkerhet i vägtrafiken

 främja utvecklingen av effektivare godstransporter

 främja omställning till en fossilfri transportsektor.

Med informationsinsatser och kunskapshöjande åtgärder avses här sådana insatser som inte 

tydligt anknyter till Trafikverkets grundläggande uppdrag. Insatserna ska vara långsiktiga 

och bidra till transportpolitisk måluppfyllelse. De ska i första hand rikta sig till 

organisationer men kan i vissa fall även rikta sig till en bredare allmänhet. Trafikverket 

bedömer att det finns möjligheter att nå resultat under planperioden inom områdena 

klimat, trafiksäkerhet och gods, men även inom andra områden enligt avsnitt 4.1.2. 

De ekonomiska ramarna för dessa uppdrag ingår i posten planering, stöd och 

myndighetsutövning under utveckling av transportinfrastrukturen. De två förstnämnda 

uppdragen föreslås pågå fortlöpande under hela planperioden 2022–2033, medan det 

sistnämnda föreslås pågå 2022–2025.  

4.1.2. Nya uppdrag 

Trafikverket bedömer att följande nya uppdrag skulle kunna vara motiverade för att på ett 

kostnadseffektivt sätt främja beteenden i en riktning som bidrar till måluppfyllelse: 

 informationsinsatser och utvecklad samverkan för ökad trafiksäkerhet inom järnväg

 information för miljö-, hälso- och trafiksäkerhetssmarta val av vinterdäck

 upphandlingsstöd för att främja hastighetssäkrade transporter

 informationsinsatser och kunskapshöjande åtgärder för minskad nedskräpning på

rastplatser och vägrenar.

När det gäller förslaget om insatser för ökad trafiksäkerhet inom järnväg innebär förslaget 

en avgränsning till obehöriga i spår, med ambitionen att minska antal olyckor samt 

störningar och förseningar i järnvägstrafiken. Insatsen skulle ingå som del i ett långsiktigt 

branschgemensamt arbete för att öka medvetandet om riskerna med att korsa och uppehålla 

sig i spårmiljöer på otillåtna platser. 

Beträffande val av vinterdäck är avsikten att insatser riktas till berörda målgrupper och 

omfattar konsumentinformation vid inköp av vinterdäck. 

Den åtgärd som avser upphandlingsstöd för hastighetssäkrade transporter handlar om hur 

kommuner kan utforma funktionskrav för geofencing i enlighet med lagen (2016:1145) om 

offentlig upphandling. Med geofencing avses en digital, geografisk zon där uppkopplade 

fordon kan styras på olika sätt. 

Det sistnämnda förslaget avser åtgärder för att minska nedskräpningen med större 

kampanjer riktade till utvalda målgrupper, samt aktiv samordning mellan relevanta 

intressenter. 

För att prioritera en eller flera av dessa åtgärder bör regeringen återkomma med ett 

tidsbegränsat uppdrag. Trafikverket har i detta planförslag inte inrymt något av dessa nya 

förslag i den ekonomiska ramen.  
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4.2. Åtgärder inom infrastrukturplaneringen 

Trafikverket har rådighet över flera typer av åtgärder i steg 1 och steg 2 i fyrstegsprincipen, 

som syftar till att påverka användningen av infrastrukturen eller som – rätt utformade – 

rymmer en sådan potential. I det här avsnittet beskrivs kostnadseffektiva åtgärder som 

bidrar till måluppfyllelse, framför allt kopplade till ledning och styrning av trafiken på våra 

vägar och järnvägar. 

4.2.1. Trafikreglering väg 

Genom att använda olika slags regleringar kan vägsystemet optimeras och effektiviseras. 

Reglering och styrning av trafik kan ske på flera sätt, exempelvis hastighetsreglering, 

väjningspliktsmärken, förbudsmärken och varningsmärken.  

Ett annat sätt att styra trafiken är genom information eller ledning. Trafikledning på väg 

syftar till att minska negativa effekter av störningar, förebygga uppkomsten av störningar 

och motverka överskridandet av miljökvalitetsnormer. Detta görs genom att styra trafiken 

och genom att tillhandahålla information om vägar och aktuella trafikförhållanden. 

Under planperioden blir trafikledningen på väg mer avancerad, exempelvis med 

vägutrustningssystem som medger körfältsstyrning, kövarning och varierande hastigheter. 

Behovet av en modernare trafikledning är extra stort i områden med hög belastning på 

vägnätet, där punktligheten dagligen påverkas. Vägavsnitt som är hårt trafikerade kommer 

att tilldelas en högre servicenivå än mindre trafikerade vägar.  

4.2.2. Effektivare tåglägestjänster och trafikledning järnväg 

Störningarna i tågtrafiken är en utmaning som kan mildras genom åtgärder i steg 1 och 2. 

Tåglägestjänsten digitaliseras vilket skapar möjlighet att optimera den totala kapaciteten i 

järnvägssystemet. Det innebär i praktiken att Trafikverket successivt kommer att erbjuda 

digitala lösningar för tjänster såsom tågläges- och trafikinformationstjänster med mera. 

Genom digitala hjälpmedel kan fel i anläggningen förutses och hanteras innan störning 

uppstår. Alla berörda parter kan förses med en gemensam problembild vilket bidrar till att 

minska tiden mellan att störningar uppkommer och att de åtgärdas.  

En del i den tåglägestjänst som Trafikverket levererar är trafikledning. Genom en 

digitaliserad nationell trafikledning och marknadsanpassad planering av kapacitet kommer 

Trafikverket kunna leverera en tåglägestjänst som bättre svarar mot järnvägsföretagens 

behov. 

I tilldelningsprocessen för kapacitet på järnväg gäller numera att Trafikverkets banarbeten 

betraktas som tillfälliga kapacitetsbegränsningar, i enligt med EU-rätten på området. 

Därmed kan banarbeten inte hamna i konflikt med sökta tåglägen, vilket innebär att antalet 

överbelastningar kan minska och banarbeten planeras mer effektivt samt att entreprenörer 

får bättre framförhållning.  

4.2.3. Infrastrukturavgifter och avgiftsincitament 

Banavgifter ska bidra till att finansiera vidmakthållandet av järnvägen. Förutom de 

grundläggande krav på utformning av banavgifter som redovisas i kapitel 6, kan 

banavgifterna utformas för att ge styrsignaler och påverka beteenden. Det kan exempelvis 

ske genom att använda rabatter i syfte att etablera ny trafik eller att öka utnyttjandegraden 

på avsevärt underutnyttjade delar av anläggningen. Ett annat exempel är att använda extra 

avgifter för att hantera intressekonflikter i kapacitetstilldelningen.  

Ett mer utpräglat avgiftsincitament är de kvalitetsavgifter som Trafikverket tillämpar sedan 

2012 i syfte att förebygga driftstörningar i järnvägssystemet. Kvalitetsavgifterna ska vara 
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utformade så att både infrastrukturförvaltaren och den som använder infrastrukturen vidtar 

skäliga åtgärder för att förebygga driftstörningar.  

4.2.4. Övriga beteendepåverkande åtgärder 

Trafikverket kan bidra med marknadsföring och information genom att tillhandahålla fakta 

om åtgärder och projekt. Trafikverket kan också i byggskedet av ett projekt finansiera och 

genomföra informationsinsatser för att minska trafikbelastningen och därmed underlätta 

genomförandet av åtgärderna, samtidigt som situationen förbättras för alla typer av 

trafikanter. Det kan handla om åtgärder som förbättrar utformning och utbud för hållbara 

transportsätt eller beteendepåverkande åtgärder såsom styrning och information; allt för att 

minska störningar som kan komma av byggnation och underhåll av vägar och järnvägar. 

I stadsmiljöavtalen, vars syfte och funktion redovisas utförligare i avsnitt 7.2, ingår också 

motprestationer i form av kompletterande åtgärder som exempelvis kampanjer eller andra 

beteendepåverkande insatser som ofta kombineras med fysiska åtgärder. Det innebär att 

stadsmiljöavtalen indirekt bidrar till denna typ av åtgärder. 
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5 Forskning och innovation 

Ny kunskap och innovativa lösningar krävs för att uppnå ett långsiktigt hållbart 

transportsystem. Trafikverket föreslår därför fyra övergripande tematiska prioriterade 

forsknings- och innovationsområden som bygger på större utmaningar som myndigheten  

kan överblicka kommande år, samt fyra prioriterade arbetssätt för att öka 

innovationstakten. Slutligen redovisas Trafikverkets förslag till finansiering av forskning och 

innovation och samverkan med andra aktörer. Närmare information finns i 

underlagsrapporten om forskning och innovation.29 

Trafikverket eftersträvar innovation i all verksamhet men kommer, utöver de prioriteringar 

som nämns i detta kapitel, att genomföra fyra innovationsprojekt samt driva 

utvecklingsarbetet med elektrifiering. Dessa delar beskrivs närmare i avsnitt 7.5. 

5.1. Prioriterade forsknings- och innovationsområden 

De transportpolitiska målen, inklusive klimatmålen, och de globala hållbarhetsmålen i 

Agenda 2030 ställer krav på ett brett perspektiv där transportsystemet ska bidra till många 

mål inom klimat- och miljöområdena, ökad hälsa och tillgänglighet för alla. Genom mer 

tvärvetenskaplig forskning ökar incitamenten och motiven till mer hållbara lösningar. 

Forskning kring klimatpåverkan, tillgänglighet och trafiksäkerhet förenas och hanteras ihop 

med exempelvis biologisk mångfald, buller och aktiv mobilitet. 

En analys av de senaste årens utveckling och pågående trender i kombination med de 

transportpolitiska målen samt en utblick mot framtiden leder fram till fyra förslag på 

prioriterade forsknings- och innovationsområden under planperioden:  

 ett framtida transportsystem utan påverkan på klimat, miljö och natur

 ökad produktivitet i infrastruktursektorn

 ett effektivt och inkluderade transportsystem i hela landet

 digitalisering av transportsystemet för ett hållbart samhälle.

Genom att prioritera dessa bidrar den nationella planen till att de transportpolitiska målen, 

inklusive klimatmålen, nås. 

5.1.1. Ett framtida transportsystem utan påverkan på klimat, miljö och natur 

Området grundar sig bland annat i klimatmålen och berör forskning och innovation om en 

omställning till fossilfrihet, minskad miljöpåverkan, klimatanpassning och biologisk 

mångfald. Vägtrafiken, luftfarten och sjöfarten står inför en stor utmaning i att ställa om till 

fossilfrihet. Dessutom orsakar byggande, drift och underhåll av infrastruktur utsläpp genom 

användning av exempelvis tillverkning av cement och stål. Fossilfrihet kan nås genom en 

kombination av transporteffektivt samhälle, effektivare fordon och framförande samt byte 

till förnybara drivmedel. Omfattande elektrifiering är särskilt nödvändig och det behövs 

forskning och innovation som stödjer snabbare utrullning av elektrifieringslösningar i 

transportsystemet, i synnerhet inom sjöfart och luftfart. Kunskapen behöver även öka om 

hur skatter, lagar och andra inhemska och globala drivkrafter kan utformas för att minska 

utsläppen från transportsystemet. Framtida transportinfrastruktur ska vara fossilfri och 

29 Trafikverket (2021). Forskning och innovation- underlagsrapport till Förslag på nationell 

transportinfrastrukturen 2022–2033. Publikationsnummer 2021:230. 
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dess miljöpåverkan under hela livscykeln ska vara mycket liten. Jämfört med gällande plan 

har området breddats för att öka fokus på miljö, klimatanpassning och biologisk mångfald.  

5.1.2. Ökad produktivitet i infrastruktursektorn 

Området berör forskning och innovation om kostnadseffektivitet i transportinfrastrukturen 

under hela livscykeln. Det handlar både om att stimulera marknadens aktörer att utveckla 

sin konkurrenskraft och att öka förmågan till innovation genom ny kunskap. Arbetet med att 

digitalisera såväl infrastrukturen som utförandet av byggandet och underhållet har potential 

att förbättra hela processen, från planering till projektering, byggande, underhåll och 

trafikering. Forskning och innovation behövs kring både tekniska utmaningar och 

tillskapandet av nya affärsupplägg, inte minst i ljuset av digitaliseringens potential för ökad 

produktivitet, effektivitet och skalbarhet (tillämpning i större skala). Området motiveras i 

synnerhet av kostnadsökningarna inom såväl nybyggnad som underhåll av infrastruktur 

under de senaste åren, och är nytt jämfört med gällande plan.  

5.1.3. Ett effektivt och inkluderande transportsystem i hela landet 

Området grundar sig i målen om samhällsekonomisk effektivitet, jämställdhet/jämlikhet, 

trafiksäkerhet, transporteffektivitet samt samhällsplanering och bostadsbyggande. 

Forskning och innovation på detta område berör exempelvis kollektivtrafik och 

godstransporter på landsbygder och i tätorter, på kortare och längre avstånd. Det handlar 

om förändringar i samspelet mellan fordon, farkoster, infrastruktur och transporttjänster. 

Området motiveras särskilt av att driftkostnader för kollektivtrafiken har ökat märkbart 

under de senaste decennierna, att järnväg och sjöfart har en outnyttjad potential i 

godstransportsystemet, att mötes-, rese- och inköpsbeteenden förändras och att ökad 

användning av obemannade luftfarkoster skapar både utmaningar och möjligheter. 

Forskning och innovation om aktiv mobilitet behöver stärkas. Det behövs ökad kunskap om 

hur jämställdhet, jämlikhet och barnperspektivet kan stärkas vid planering och utveckling 

av transportsystemet. Området är en sammanslagning av två områden i gällande plan. 

5.1.4. Digitalisering av transportsystemet för ett hållbart samhälle 

Området handlar om digitalisering och dess påverkan på transportsystemets utformning och 

användning. Uppkoppling av fordon, farkoster och infrastruktur skapar förutsättningar för 

ökad trafiksäkerhet, bättre beslutsstöd som exempelvis anläggningsinformation, 

effektivisering av planerings- och trafikledningsåtgärder, trafikinformation, samt nya och 

förbättrade tjänster inom transportområdet. Dessutom bidrar tekniken till effektivisering av 

byggande, drift och underhåll av infrastrukturen. Det krävs forskning om olika 

myndigheters och andra samhällsaktörers roller i ekosystemet i förhållande till privata 

aktörer, den organisatoriska utvecklingen och människans roll i framtidens digitaliserade 

transportsystem. Digitaliseringens potential och ökade krav på delning av information kan 

stå i kontrast till behovet av ett robust och resilient transport- och infrastruktursystem. 

Därför behövs forskning om cybersäkerhet och samhällsberedskap. Området har förtydligats 

jämfört med gällande plan. 

5.2. Prioriterade arbetssätt för forskning och innovation 

Transportmyndigheternas forsknings- och innovationsarbete innefattar ett antal arbetssätt 

som bidrar till kunskapsutveckling, ökad innovationstakt och implementering. Forsknings- 

och innovationsprojekt varierar i karaktär och leder till olika nyttor, exempelvis underlag till 

policydokument, standarder, rutin- och processbeskrivningar, vidareutveckling av modeller 

och verktyg som används i infrastrukturhållningen, eller en allmän kunskapshöjning. Det är 

avgörande att forsknings- och innovationsmedel kan kombineras med andra typer av anslag 
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eller EU-medel för att öka möjligheterna till att resultaten från FoI-projekt kan tas om hand 

i exempelvis verksamhetsutvecklingsprojekt eller i upphandlingar.  

Trafikverket ska enligt direktivet redovisa hur förslaget till plan bidrar till att de 

prioriteringar inom forskning och innovation som identifierats i propositionen 

(2020/21:151) Framtidens infrastruktur – hållbara investeringar i hela Sverige nås. 

Trafikverket ska också beskriva hur planförslagets insatser främjar utvecklingen och 

implementeringen av innovationer och implementeringen av forskningsresultat i 

transportsystemet, inklusive i infrastrukturhållningen. Trafikverket kommer att arbeta med 

utgångspunkt i följande fyra prioriterade arbetssätt för planperioden: 

 riktade initiativ till kunskapsutveckling

 strategiska samarbeten nationellt och internationell

 systemdemonstratorer

 större nytta genom upphandlingar.

Riktade initiativ till kunskapsutveckling ska säkerställa att kunskap inom de tematiskt 

prioriterade områdena fortsätter att förädlas. Transportmyndigheterna behöver i sin roll 

som problemägare samverka med akademin inom områden där det utöver Trafikverket 

finns få finansiärer som bidrar till att upprätthålla den långsiktiga kunskapsförsörjningen. 

Det kan till exempel vara inom de järnvägs- och vägtekniska områdena som är centrala för 

att Trafikverket ska kunna utföra sina uppgifter. 

Strategiska samarbeten nationellt och internationellt bidrar till att forsknings- och 

innovationsmedel från olika källor kombineras eller kompletteras, samt att det finns 

gemensamma målbilder och färdplaner för prioriterade områden. Trafikverket behöver veta 

mer om hur vi och andra myndigheter tillsammans kan utveckla transportsystemet till en 

alltmer integrerad del i lösningarna på samhällets utmaningar. Det handlar om de 

europeiska ramprogrammen30, samverkan med Energimyndigheten, Vinnova och andra 

aktörer. Det finns omfattande forskningsresurser inom näringslivet men dessa är ojämnt 

fördelade mellan olika aktörer vilket kan påverka näringslivets samlade bidrag till de 

transportpolitiska målen. Nya affärsupplägg kan få in nya näringslivsparter och samtidigt 

skapa incitament för befintliga parter att nyttja forskning och innovation som 

konkurrensmedel. Strategiska samarbeten med andra myndigheter, nya och befintliga 

näringslivsparter samt akademin behöver således fördjupas och breddas.  

Systemdemonstratorer bidrar till att säkerställa att nya tekniska lösningar är bärkraftiga 

ekonomiskt, att de accepteras av användarna och fungerar i verklig miljö, samt att 

regelverken kan anpassas och att marknader med hållbara affärsmodeller skapas för att 

möjliggöra införandet. Systemdemonstratorer kombinerar resultat från tidigare 

forskningsprojekt och har en hög grad av teknikmognad. Trafikverket ser även ett behov av 

mindre tekniktester, men systemdemonstratorer behöver prioriteras särskilt för att 

möjliggöra en hållbar och digital omställning.  

Större nytta genom upphandlingar stimulerar marknaden för innovativa lösningar. Den 

offentliga affärens potential gör att upphandlingsverktygen behöver användas i större 

utsträckning för att öka innovationstakten. Transportmyndigheterna ökar innovationstakten 

genom att upphandla utveckling av nya lösningar, agera första kund och våga köpa nya, 

ännu inte verifierade eller demonstrerade, lösningar.  

30 Nuvarande ramprogram Horisont Europa sträcker sig från 2021 till 2027. 
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5.3. Finansiering och samverkan med andra aktörer 

Trafikverkets förslag till ekonomiska ramar för forskning och innovation redovisas i kapitel 

6 och 7 och uppgår sammantaget till 8,5 miljarder kronor för planperioden, varav 

4,9 miljarder kronor hänförs till utvecklingsanslaget och resten till anslaget för 

vidmakthållande. Trafikverket förordar att forsknings- och innovationsverksamheten på sikt 

samlas till en anslagspost (utvecklingsanslag) samt att finansieringsnivåerna är stabila 

mellan åren.  

Trafikverket utgår i sitt förslag från de transportpolitiska målen och behovet av att utveckla 

varje trafikslag för sig och alla trafikslagen tillsammans. Trafikslagsövergripande forskning 

och innovation bidrar till regeringens prioriteringar när det gäller exempelvis 

samhällsplanering, transporteffektivitet och jämställdhet. Trafikverket verkar för en 

behovsdriven och flexibel fördelning av forsknings- och innovationsmedlen till samtliga 

trafikslag. Det främjar även en jämnare fördelning mellan dem.  

Analysen av förutsättningarna för forskning och innovation i transportsektorn visar att 

näringslivet har skilda ekonomiska möjligheter att satsa på forskning och utveckling. 

Fordonsindustrin står för över 80 procent av näringslivets forsknings- och utvecklingsmedel 

i transportrelaterade branscher. Anläggningsindustrin satsar avsevärt mindre medel på 

forskning och utveckling. För att öka innovationstakten och överbrygga glappet mellan 

statliga och privata utvecklingsmedel, föreslår Trafikverket att myndigheter på 

transportområdet ges i uppdrag att utreda hur forsknings- och innovationsmedel kan 

kombineras med andra typer av anslag med syftet att öka innovationstakten. Det kan 

exempelvis handla om verksamhetsutvecklingsprojekt, upphandlingar eller nya 

samverkansmodeller mellan myndigheterna. 
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6 Vidmakthållande av transportinfrastrukturen 

Att vidmakthålla transportinfrastrukturen handlar om att upprätthålla en robust väg- och 

järnvägsanläggning som bidrar till en positiv och hållbar samhällsutveckling. I direktivet 

framgår det att Trafikverket ska beskriva vilka åtgärder som bör prioriteras och hur de 

ekonomiska ramarna för vidmakthållande av den statliga väg- och järnvägsanläggningen bör 

fördelas på åtgärder för att bidra till de transportpolitiska målen. 

Inom drift och underhåll finns flera typer av verksamheter som till sin karaktär skiljer sig åt, 

vilket också inverkar på planeringen. En del av driften och underhållet bedrivs för att 

säkerställa att transportinfrastrukturen förvaltas på ett sådant sätt att funktionaliteten 

säkras, både här och nu och på längre sikt. Det benämns ”förebyggande underhåll inklusive 

reinvesteringar”. Underhåll och reinvesteringar utförs förebyggande när 

tillståndsbedömningen kräver det eller enligt förutbestämda tidsintervall. Planeringen av 

det förebyggande underhållet baseras i princip på fastställda effektsamband, som har som 

syfte att maximera transportsystemets leveranskvaliteter och samhällsnytta till rätt kostnad. 

I de fall där effektsamband saknas, planeras åtgärderna baserat på analyser av och 

erfarenheter från anläggningarnas funktion, tillstånd och besiktningsanmärkningar. 

En viss del av verksamheten bedrivs för att säkerställa de dagliga transporterna, genom 

skötsel och hantering av anläggningarna. I detta ingår exempelvis avhjälpande underhåll, 

trafikledning, trafikinformation och övrig drift. Ofta är de specifika aktiviteterna styrda av 

olika typer av händelser och incidenter, exempelvis störningar eller fel som upptäckts vid 

besiktningar, och därför går det inte att planera den här delen av verksamheten i detalj.  

Trafikverket kommer att beakta de samiska behoven vid planeringen och genomförandet av 

drift och underhåll av infrastruktur i renskötselområdena. Befintliga stängsel behöver 

underhållas för att de ska behålla sin effekt, och befintliga passager för ren underhållas för 

att inte bli obrukbara och därmed försvåra förflyttningen av renar mellan betesområdena. 

Genom detta kan påkörningar av renar undvikas och renskötarnas arbetsförhållanden i 

anslutning till vägen eller järnvägen förbättras, samtidigt som olycksrisken för trafikanterna 

minskar. 

Inom ramarna för drift och underhåll av väg disponeras medel för det statliga vägnätet 

inklusive tillhörande gång- och cykelvägar, färjeleder, bärighetshöjande åtgärder, tjälsäkring 

och reinvesteringar i vägar. Det innefattar även medel till forskning och utveckling och till 

statlig medfinansiering av enskilda vägar. Medel för drift och underhåll av det statliga 

vägnätet (inklusive bidrag till enskilda vägar) uppgår till 197 miljarder kronor under 

planperioden. 

Inom drift och underhåll (inklusive reinvesteringar) av järnväg disponeras medel för det 

statliga järnvägsnätet. Medel för drift och underhåll av statliga järnvägar uppgår för 

planperioden till 165 miljarder kronor exklusive banavgifter. Banavgifterna ska finansiera 

drift och underhåll av järnvägen, och totalt beräknas uttaget av banavgifter generera 

26,9 miljarder kronor under planperioden. 

Trafikverkets förslag till fördelning utgår de första tre åren (2022–2024) från de nivåer som 

framgår av budgetpropositionen.31 Därefter antas en jämn fördelning över resterande del av 

31 Proposition 2021/22:1, Budgetpropositionen. (Riksdagen beslutade den 24 november 2021 om 
statens budget för 2022 i enlighet med finansutskottets betänkande 2021/22:FiU1. Trafikverket har 
inte analyserat eventuella konsekvenser av det).  
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planperioden. Förslag till vidmakthållandeåtgärder för väg redovisas först (avsnitt 6.1), och 

därefter de för  järnväg (avsnitt 6.2). Mer information finns i underlagsrapporten om 

vidmakthållande.32 

Avsnitt 6.1 inleds med en kort beskrivning av det statliga vägnätet, inklusive större 

väganläggningar som beräknas tillkomma under planperioden. Därefter redovisas vilka 

principer för prioritering av åtgärder som Trafikverket tillämpat för sitt förslag (6.1.1). 

Förslag till åtgärder och bedömd tillståndsutveckling till följd av dem framgår av avsnitt 

6.1.2. Tillståndsutvecklingen redovisas för de olika vägtyper som det statliga vägnätet är 

indelat i. Den särskilda bärighetssatsningen under planperioden, för att stärka svenskt 

näringsliv, beskrivs i avsnitt 6.1.3. I avsnitt 6.1.4 redovisas större namngivna 

reinvesteringar. Effekter på Trafikverkets så kallade leveranskvaliteter beskrivs i avsnitt 

6.1.5, samhällsekonomiska effekter i avsnitt 6.1.6 och i avsnitt 6.1.7 övriga effekter. Avsnitt 

6.1. avslutas med en ekonomisk sammanställning. 

Avsnitt 6.2 är i stort upplagt på samma sätt. Efter en beskrivning av det statliga 

järnvägsnätet (6.2.1) och prioriteringsgrunder (6.2.2) redovisas förslag till åtgärder och 

bedömd tillståndsutveckling på fyra särskilt prioriterade transportflöden (6.2.3). 

Namngivna reinvesteringar beskrivs i avsnitt 6.2.4. Slutligen redovisas effekter på 

Trafikverkets leveranskvaliteter, samhällsekonomiska effekter samt övriga effekter i avsnitt 

6.2.5–6.2.7. Avsnitt 6.2 avslutas med en ekonomisk sammanställning.  

6.1. Vidmakthållande av vägar 

Trafikverket ansvarar för drift och underhåll av det statliga vägnätet som består av cirka 

80 100 kilometer belagd väg, cirka 18 400 kilometer grusväg, cirka 3 900 kilometer gång-,  

cykel- och mopedväg (GCM-väg), 38 färjeleder och vintertid 7 isvägar. Det finns även cirka 

16 700 vägbroar, varav 67 är öppningsbara, och 11 komplexa vägtunnlar längs det statliga 

vägnätet. Vägtransportsystemet innefattar även sidoområden, sidoanläggningar, 

avvattningssystem, installationer och vägutrustning, it- och telekominfrastruktur samt 

system för trafik- och driftledning som kräver drift och underhåll. 

Utöver att ansvara för drift och underhåll av statliga vägar har Trafikverket ett uppdrag att 

betala ut bidrag till enskilda väghållare. Antalet väghållare som får statsbidrag uppgår till 

cirka 23 000, och den totala väglängden för enskilda vägar med statligt bidrag är för 

närvarande cirka 75 000 kilometer. Det vanligast förekommande slitlagret på de enskilda 

vägarna är grus. På det enskilda vägnätet med statligt bidrag finns även 11 färjeleder och 

uppemot 4 000 broar. 

Större tillkommande väganläggningar som öppnas för trafik under planperioden och bidrar 

till ökade drift- och underhållskostnader är E20 förbi Mariestad, elvägspilot Örebro–

Hallsberg, väganläggningar inom Västsvenska paketet, E4 förbifart Stockholm och Västra 

länken i Umeå. 

Merparten av de nya större anläggningarna finns i storstadsområden med komplexa 

tekniska delar och majoriteten har avancerade styrsystem och infrasystem. De nya större 

anläggningarna kommer att bidra till ökade kostnader för och behov av drift, förvaltning och 

övervakning. Underhållskostnaderna bedöms öka med ungefär 5 miljarder kronor för nya 

anläggningar som tas i bruk under planperioden. 

32 Trafikverket (2021), Vidmakthållande – Underlagsrapport till Förslag till nationell plan för 

transportinfrastrukturen 2022–2033. Publikation 2021:226. 
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6.1.1. Prioriteringsprinciper 

Prioriteringarna som planförslaget för drift och underhåll av det statliga vägnätet grundar 

sig på är huvudsakligen samhällsekonomiska principer, de transportpolitiska målen och 

direktivet för åtgärdsplaneringen. I direktivet betonas bland annat vikten av att beakta 

långsiktig hållbarhet i prioriteringen av underhållsåtgärder, och då inte bara utifrån ett 

ekonomiskt perspektiv utan även utifrån ett socialt perspektiv och ett klimat- och 

miljöperspektiv.  

När det gäller drift och underhåll av det statliga vägnätet bygger planförslaget på en 

sammanvägd bedömning av hur de olika målen kan prioriteras utifrån andra givna 

förutsättningar, exempelvis anläggningens tillstånd, effekter för trafikanter, synergier med 

andra projekt och medelstilldelning. Planförslaget och dess effekter redovisas för olika 

vägtyper i vägsystemet. Vägtyperna är en strategisk indelning av vägnätet som främst 

baseras på vilken funktion vägarna har i transportsystemet. En mer detaljerad beskrivning 

av vägtyperna finns i underlagsrapporten om vidmakthållande.33  

Nedan beskrivs hur Trafikverket planerar att vidmakthålla väganläggningen utifrån mål och 

prioriteringsprinciper:  

 Trafikverkets prioritering utgår ifrån samhällsekonomiska principer och de

transportpolitiska målen. Det innebär bland annat att de mer högtrafikerade

delarna av vägnätet prioriteras framför de mer lågtrafikerade.

 Trafikverket kommer att fortsätta vårda befintlig anläggning och säkerställa en god

framkomlighet, tillgänglighet och ett trafiksäkert vägsystem med hänsyn till miljö

och hälsa i hela landet.

 Trafikverket kommer att ha ett ökat fokus på näringslivets behov under

planperioden. Det reflekteras bland annat genom att bärighetssatsningen är en

prioriterad del av planförslaget med en utveckling av BK4- vägnätet och

tjälsäkringsåtgärder för att upprätthålla en god tillgänglighet.

 Trafikverket kommer att säkerställa att de mest lågtrafikerade delarna av vägnätet

inte blir så dåliga att framkomligheten för lätt trafik påverkas. Hastigheten kan dock

behöva anpassas på vissa sträckor under delar av året trots att det kommer att

innebära en försämrad tillgänglighet. Med detta beaktar Trafikverket behovet av att

underhålla vägar i det så kallade perifera vägnätet, såsom anges i direktivet.

Trafikverket kommer att fortsätta arbeta med att vara mer kostnadseffektiva och genomföra 

satsningar bland annat inom digitalisering, för att utveckla och kunna erbjuda ett mer 

kvalitativt vägtransportsystem i framtiden. Det innebär att forskning och utveckling även 

fortsättningsvis kommer att prioriteras för att möjliggöra ett effektivare underhåll framöver. 

33 Trafikverket (2021), Vidmakthållande – Underlagsrapport till Förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022–2033. Publikation 2021:226 
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6.1.2. Åtgärder och bedömd tillståndsutveckling 

Trafikverket har delat in vägnätet i sex 

vägtyper för att på en strategisk nivå 

kunna beskriva den funktionalitet och 

de leveranskvaliteter som ska uppnås 

under planperioden. Indelningen 

grundar sig på den roll vägtyperna har 

i transportsystemet, där indelningen i 

sig inte är någon prioritering av 

vägnätet. Vägtyperna används för att 

beskriva konsekvenserna av de 

föreslagna åtgärderna, samt hur 

prioriteringar vid medelsbrist kommer 

att påverka olika delar av 

transportsystemet.  

Vägtyperna innefattar hela det statliga 

vägnätet, och en viss vägsträcka kan 

endast tillhöra en vägtyp. I tabell 3 

redovisas väglängden för respektive 

vägtyp, samt hur de statliga vägarna 

fördelar sig procentuellt över 

vägtyperna. Kartan i figur 26 visar 

fördelningen över landet av vägtyp 1–

3. Det framgår av kartan att vägtyp 1

endast förekommer i Stockholm,

Göteborg och Malmö och att vägtyp 2

och vägtyp 3 förekommer i hela landet.

Tabell 3 Redovisning av väglängder i kilometer och procentuell fördelning över vägnätet för vägtyperna. 

Vägtyp Benämning av vägtyp Längd (km) Procent 

Vägtyp 1 Vägar i storstadsområden 480 0,5 

Vägtyp 2 
Vägar som bildar större 
sammanhängande stråk 

8 000 8,1 

Vägtyp 3 
Vägar för dagliga resor och 
arbetspendling 

20 000 20,3 

Vägtyp 4 Övriga för näringslivet viktiga vägar 29 760 30,2 

Vägtyp 5 Vägar som är viktiga för landsbygden 4 230 4,3 

Vägtyp 6 Övriga vägar 36 030 36,6 

Totalt 98 500 100 

Trafikverket har beskrivit det nuvarande tillståndet i anläggningen i det inriktningsunderlag 

som redovisades till regeringen i november 2020. I inriktningsunderlaget framgår att 

tillståndet på det statliga vägnätet gradvis har försämrats under en längre tid som en följd av 

att medelstilldelningen inte har varit i paritet med de ökade behoven. De ökade behoven 

Figur 26 Fördelning  av vägtyp 1–3 i Sverige. 
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beror bland annat på mer komplexa anläggningar, ett växande behov av rekonstruktion av 

väg- och brokonstruktioner som en följd av att de uppnått sin tekniska livslängd, ökade 

trafikmängder och en utveckling mot allt högre fordonsvikter. Tillsammans bidrar det till ett 

ökat slitage och en negativ tillståndsutveckling på stora delar av vägnätet. 

De tilldelade medlen är inte tillräckliga för att vända den negativa tillståndsutvecklingen på 

vägnätet. Det funktionella tillståndet på vägen (vägytan) som trafikanten möter kommer 

dock att kunna upprätthållas under början av planperioden för samtliga vägtyper, förutom 

på övriga vägar (vägtyp 6) där det kommer bli en fortsatt försämring som successivt ökar 

under planperioden.  

De föreslagna åtgärderna kommer att bidra till att vägytans tillstånd kan upprätthållas även 

på längre sikt för vägtyp 1–3 (vägar i storstadsområden, vägar som bildar större 

sammanhängande stråk och vägar för dagliga resor och arbetspendling). Det sker främst 

via rekonstruktioner av vägunderbyggnaden på de allra sämsta delarna och ett utökat både 

förebyggande- och avhjälpande beläggningsunderhåll. Det funktionella tillståndet på övriga 

för näringslivet viktiga vägar förväntas även kunna upprätthållas med stöd av ett utökat 

avhjälpande underhåll och positiva synergieffekter från bärighetssatsningen.  

En fortsatt satsning på avvattning i förebyggande syfte och ett utökat avhjälpande underhåll 

kommer att bidra till att vägytans tillstånd blir oförändrad för vägar som är viktiga för 

landsbygden i så stor utsträckning som möjligt. De lågtrafikerade vägarna inom övriga 

vägar (vägtyp 6) kommer dock generellt att få ett successivt  försämrat tillstånd under 

planperioden. Det kommer därför totalt sett bli fler vägar som kommer få en avvikelse mot 

underhållsstandarden, men vägarna ska inte tillåtas bli så dåliga att framkomligheten för 

lätt trafik påverkas. Hastigheten kan dock behöva anpassas på vissa sträckor under delar av 

året. 

Under planperioden kommer vägarnas underbyggnad, där tillståndet inte direkt upplevs av 

trafikanten, långsamt att försämras för vägar i storstadsområden, vägar som bildar större 

sammanhängande stråk, vägar för dagliga resor och arbetspendling. Nedbrytningen ökar 

som en följd av att nödvändiga rekonstruktioner av vägunderbyggnaden inte kan prioriteras 

och att åtgärderna i en del fall kommer att bli mer fokuserade på att upprätthålla det 

funktionella tillståndet. För vägar som är viktiga för landsbygden och övriga vägar 

kommer en snabbare tillståndsförsämring av underbyggnaden att ske under planperioden. 

Det kommer även ske en snabbare försämring av underbyggnaden på övriga för 

näringslivet viktiga vägar men bärighetssatsningen bidrar till att försämringen inte blir 

lika stor som på vägtyp 5 och 6. Utvecklingen kommer att påverka framtida generationer i 

form av ett växande reinvesteringsbehov.  

Nedan följer en redovisning av vägtyperna och förslagets effekter per vägtyp, där 

bedömningen av effekterna för enskilda vägar med statligt driftbidrag är att de ska ha 

liknande funktionalitet som för de mest perifera delarna av det statliga vägnätet (vägtyp 6). 

De namngivna reinvesteringarna är främst kopplade till vägtyp 2. 

Vägtyp 1 – Vägar i storstadsområden 

Åtgärder som planeras under planperioden bidrar i första hand till att upprätthålla dagens 

funktionalitet. Det sker exempelvis genom att beläggningsåtgärder prioriteras på 

storstadsvägarna för att upprätthålla en stabil tillståndsutveckling. Viktiga prioriteringar är 

åtgärder som bidrar till att minska buller och förbättra luftkvaliteten i storstadsområdena 

samt att underhålla cykelvägar för att bidra till ett ökat aktivt resande. 
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Flertalet av de komplexa vägtunnlarna i storstäderna är idag 10–15 år gamla, vilket innebär 

att tekniska installationer och system kräver omfattande reinvesteringar. Under 

planperioden kommer omställbara skyltar, styrsystem, nödtelefoni, motorvägssystem och 

brandlarmsystem att bytas ut i de flesta tunnlarna. På Essingeleden pågår utbyte av det 

befintliga motorvägskontrollsystemet som övervakar och styr trafik och trafikinformation, 

eftersom systemet närmar sig sin tekniska livslängd. 

Under planperioden kommer arbetssätt för effektivare underhåll i storstäderna att 

utvecklas. Det handlar exempelvis om arbetssätt för att planera in tider för 

underhållsarbeten när sträckor eller körfält ändå är avstängda, och införande av tidsstyrt 

underhåll på delar där det är svårt och mycket trafikstörande att utföra akut underhåll. 

Vägtyp 2 – Vägar som bildar större sammanhängande stråk 

En stabil tillståndsutveckling på vägnätet och avvattningsåtgärder i förebyggande syfte 

prioriteras under planperioden för att upprätthålla dagens funktion. Det kommer att 

avsättas större resurser än dagens nivå i planen för att åtgärda akuta skador på främst 

vägtrummor under höga vägbankar på det högtrafikerade vägnätet, vilket bidrar positivt till 

robusthet och tillgänglighet. Åtgärder som förbättrar kapaciteten till en högre bärighetsklass 

sker via bärighetssatsningen (avsnitt 6.1.3) som omfattar förstärknings- och 

framkomlighetsåtgärder på vägnätet. 

Flera motorvägar och andra mittseparerade vägar har passerat sin tekniska livslängd, och en 

större satsning på reinvestering av dessa vägsträckor kan av kostnadsskäl inte prioriteras i 

planförslaget. Det medför successivt ökade beläggningskostnader under planperioden. I 

planförslaget prioriteras fem namngivna sträckor där behoven är som allra störst (se Tabell 

4 i avsnitt 6.1.4 ). För att hantera problemet på de övriga prioriterade vägsträckorna 

kommer punktinsatser på kortare sträckor att utföras där behoven är som störst.  

Inom byggnadsverk prioriteras reinvesteringar och underhåll som syftar till att bromsa 

byggnadsverkens nedbrytningstakt. Flera av de stora broarna med underhållsbehov finns på 

detta vägnät. Under planperioden planeras flera stora åtgärder som är förhållandevis 

kostsamma. 

Ett annat prioriterat område är att upprätthålla byggd trafiksäkerhetsstandard. Underhåll av 

vägräcken, vägmarkering och vägräffling är åtgärder som prioriteras för att upprätthålla 

trafiksäkerhetsstandarden. 

Vägtyp 3 – Vägar för dagliga resor och arbetspendling 

Beläggning och avvattning prioriteras under planperioden för att upprätthålla dagens 

funktion. Det kommer även att ske mindre kapacitetsförbättringar via bärighetssatsningen. 

För denna vägtyp är det främst broar som är viktiga för näringslivets transporter som 

kommer att förstärkas, eftersom bedömningen är att de flesta vägarna klarar en ökad 

belastning från tyngre fordon. 

Det kommer att saknas ekonomiskt utrymme för att återta brister i trum- och dikestillstånd 

inom denna vägtyp. De mest akuta skadorna på främst vägtrummor under hög vägbank och 

under mötesseparerade vägar kommer att tas om hand så kostnadseffektivt som möjligt. 

Åtgärdskostnaden för till exempel ett trumbyte blir avsevärt högre vid en akut åtgärd än om 

trumbytet kan ske planerat med annan metod, exempelvis med så kallad relining.  

Inom byggnadsverk prioriteras reinvesteringar och underhåll som syftar till att bromsa 

byggnadsverkens nedbrytningstakt. Underhållet av vägbroar utgörs till exempel av utbyte av 
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brodelar och ommålning, det vill säga åtgärder som styrs av tillståndet på vägbron. 

Åtgärderna säkerställer att dagens funktion kan upprätthållas under planperioden. 

Ett annat prioriterat område är att upprätthålla byggd trafiksäkerhetsstandard, vilket 

innebär att åtgärder som underhåll av vägräcken, vägmarkeringar och vägräffling 

prioriteras. 

Vägtyp 4 – Övriga för näringslivet viktiga vägar 

Denna vägtyp består av både belagda vägar och grusvägar. De planerade 

underhållsåtgärderna bidrar till att standarden på stora delar av denna vägtyp blir 

oförändrad. Vissa delar kommer att få en förbättrad standard via bärighetssatsningen. 

Bärighetsåtgärder kommer att bidra till en kapacitetsförbättring, vilket sker via 

förstärkningsåtgärder av väg- och brokonstruktioner och andra åtgärder som främjar 

framkomligheten för tung trafik på vägnätet. 

Förebyggande avvattningsåtgärder kommer att prioriteras för att på så vis bidra till att 

nedbrytningen av vägarna minskar. Det saknas ekonomiskt utrymme för att återta brister i 

trum- och dikestillstånd. Brister som kan ha stor påverkan på tillståndet i vägsystemet 

behöver prioriteras, exempelvis akuta skador på vägtrummor under höga vägbankar.  

Underhållet av vägbroar utgörs till exempel av utbyte av brodelar och ommålning, det vill 

säga åtgärder som styrs av tillståndet på vägbron. Underhållsåtgärderna i planen bidrar till 

att upprätthålla dagens funktion. Bärighetssatsningen kommer att ge positiva synergier för 

tillståndet på vägbroarna, eftersom flertalet broar kommer att upprustas för att klara den 

nya belastningen. 

Vägtyp 5 – Vägar som är viktiga för landsbygden 

Lågtrafikerade vägar som är särskilt viktiga för framkomligheten och tillgängligheten på 

landsbygden ska prioriteras under planperioden. Tillståndet kommer inte att förbättras 

under planperioden men detta vägnät kommer att prioriteras bland de lågtrafikerade 

delarna av vägnätet. Det är främst en ökning av det avhjälpande underhållet som kommer 

att bidra till att framkomligheten och robustheten ligger på en acceptabel nivå. 

Förebyggande avvattningsåtgärder kommer att prioriteras för att på så vis bidra till att 

nedbrytningen av vägarna minskar.  

Vägtyp 6 – Övriga vägar 

Prioriteringen av åtgärder kommer att påverka tillståndet för de lågtrafikerade vägarna. 

Beroende på åtgärd kommer en del vägar att få ett förbättrat tillstånd medan en större del av 

vägarna får en försämring. Det innebär att risken för mindre störningar och temporära 

restriktioner kommer att öka på denna del av vägnätet. Där tillståndet försämras behöver 

det avhjälpande underhållet öka för att säkerställa framkomligheten när störningar 

uppkommer. Förebyggande avvattningsåtgärder kommer att prioriteras för att bidra till att 

nedbrytningen av vägarna minskar. 

Enskilda vägar 

Många enskilda vägar byggdes mellan 1950 och 1970 eller tidigare. Tillståndet och 

underhållsbehovet på dessa vägar liknar behoven på de allra mest lågtrafikerade statliga 

vägarna, där behoven för både vägar och broar är stora och kommer att öka i framtiden. I 

planförslaget föreslås bidraget till enskilda vägar med statsbidrag ligga i paritet med 

föregående plan, med syftet att det ska gå att upprätthålla en liknande standard som för de 

mer lågtrafikerade delarna av det statliga vägnätet. 
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6.1.3.  Bärighetssatsning 

Bärighetsåtgärder är funktionalitetshöjande åtgärder i vägsystemet som syftar till att vägen 

ska klara en tyngre belastning och inte riskera en onormalt hög nedbrytningstakt. Framför 

allt sker det i form av förstärkning av broar eller vägar, men det kan även inkludera åtgärder 

för att klimatanpassa väganläggningen vilket bland annat innebär att göra den mer robust 

mot högre vattenflöden och hantera ökade ras- och skredrisker. 

Bärighetssatsningen syftar främst till att kunna utvidga BK4-vägnätet men även till att 

upprätthålla en god framkomlighet året runt för tung trafik och till att klimatanpassa 

vägnätet. Den totala satsningen på bärighetsåtgärder på vägar är 18,2 miljarder kronor och 

inriktningen under planperioden är följande. 

 Successiv upplåtelse av ett vägnät för den nya bärighetsklassen BK4,

med tyngdpunkt på Strategiskt vägnät för tyngre transporter. Satsningen ska

bidra till att de strategiskt utpekade vägarna för tung trafik successivt kan upplåtas

för BK4 i hela Sverige. Vidare ska satsningen bidra till att de viktigaste godsstråken

för tung trafik, inklusive de viktigaste vägarna för den areella näringen, kan upplåtas

för den nya bärighetsklassen.

I planförslaget föreslås därför en satsning på cirka 10,2 miljarder kronor för att

anpassa vägnätet så att det klarar den högre belastningen. Målet är att:

o fullfölja nuvarande plan och upplåta uppemot 70–80 procent av de vägar

som är viktigast för näringslivet för BK4 till år 2029

o fortsatt satsa på BK4 med målet att kunna upplåta uppemot 80–90 procent

av det strategiska vägnätet för tyngre transporter under planperioden.

Satsningen ska baseras på samhällsekonomiska principer och prioriteringen 

kommer att genomföras i dialog med näringslivet och andra berörda aktörer för att 

få ut så stora samhällsnyttor som möjligt. 

 Framkomlighet året runt för tung trafik – en satsning som syftar till att

vägarna i så stor utsträckning som möjligt ska vara framkomliga för tung trafik året

runt, det vill säga att minska så kallade tillfälliga bärighetsrestriktioner.

I planförslaget föreslås en satsning på cirka 6,5 miljarder kronor. Satsningen

förväntas bidra till att upprätthålla en hög tillgänglighet för tyngre trafik året runt.

Satsningen motiveras med att klimatpåverkan även fortsättningsvis kommer att

bidra till ökade problem med tjällossning och att effekten av ännu tyngre

transporter medför en ökad risk för fler restriktioner om inte åtgärder vidtas.

 Riskreducerande åtgärder i vägsystemet på hela det statliga vägnätet

handlar om förbättringsåtgärder i vägsystemet som genomförs för att öka

robustheten i vägtransportsystemet.

I planförslaget föreslås en satsning på cirka 1,5 miljarder kronor för att minska risk- 

och sårbarheten i vägsystemet som en följd av klimatförändringar. Satsningen syftar

till att anpassa infrastrukturen för klimatpåverkan och därmed bidra till högre

tillförlitlighet och ökad robusthet i vägsystemet.

6.1.4. Namngivna reinvesteringar 

Tabell 4 visar de namngivna reinvesteringarna under planperioden. Reinvesteringar i broar 

samt utbyte av motorvägskontrollsystem på Essingeleden är pågående åtgärder som slutförs 

i början av planperioden. Reinvestering i vägsträckor är nya åtgärder som kan påbörjas 

några år in i planperioden och genomförs på äldre motorvägar och andra mötesseparerade 
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vägar för att bidra till att kunna behålla en oförändrad funktionalitet på vägnätets 

högtrafikerade delar. Kostnaden för de fem namngivna vägsträckorna uppgår till cirka 

2,7 miljarder kronor. I Trafikverkets fyraåriga underhållsplan, som uppdateras årligen, finns 

en mer fullständig reinvesteringsplan.34 

Reinvesteringarna som prioriteras är på sträckor där det blir onormalt stora underhålls- och 

trafikantkostnader med att fortsätta att utföra enbart förebyggande underhåll, eller göra 

punktvisa reinvesteringar. Samtliga reinvesteringar behöver projekteras och för vissa kan 

även en särskild trafikutredning krävas. I vilken ordning reinvesteringarna utförs kan 

komma att bero på hur de kan samplaneras med andra pågående objekt. 

Tabell 4 Namngivna (>300 miljoner kronor) reinvesteringar på väg. 

Vägnr. Reinvestering Längdkm 
2022–
2024 

2025–
2027 

2028–2033

E4 ITS Essingeleden X 

E4 Bro över Kalix älv vid Kalix X 

E22 Bro över Helge å Kristianstad X X 

222 Skurubroarna X 

841 Stäketbron X 

263 Erikssundsbron X 

E22 Yttre ringvägen Malmö, 
motorväg (betongväg)  

13,5 X X 

E4 Ölmstad–Huskvarna, motorväg 
(södergående körriktning) 

14,7 X X 

E4 
Östergötland Linköping–
Norrköping, motorväg (åtgärd i 
en körriktning) 

26,7 X X 

E6 
Getinge–Falkenberg, motorväg 
(betongväg med körfält i 
vardera körriktning) 

23,3 X X 

E18 Länsgräns–TPL Jakobsberg, 
motorväg 

13,4 X X 

6.1.5. Effekter på leveranskvalitet 

I tabell 5 nedan redovisas bidraget från vidmakthållande väg till leveranskvaliteter under 

planperioden. Effekterna på leveranskvaliteterna är satta utifrån vad som bedömts rimligt 

att uppnå inom givna ekonomiska ramar. 

Under första delen av planperioden kommer nuvarande nivå på leveranskvaliteterna i 

princip att vara oförändrad. För de mer högtrafikerade vägarna kommer funktionaliteten 

även att kunna upprätthållas under andra delen av planperioden (gäller vägtyp 1–3). Under 

andra halvan av planperioden kommer det dock att bli försämringar på vägtyp 4–6. Det 

34 Trafikverket (2021), Underhållsplan 2021–2024. Publikation 2021:081. 
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innebär att vägar som är viktiga för landsbygden och framför allt övriga vägar kommer få 

ett sämre tillstånd och robusthet under andra halvan av planperioden, men till viss del även 

övriga för näringslivet viktiga vägar. Det försämrade tillståndet kommer även att i viss 

utsträckning påverka kapaciteten, punktligheten och användbarheten på vägtyp 5 och 6, det 

vill säga vägar som är viktiga för landsbygden och övriga vägar. 

En fortsatt satsning på en ny högre bärighetsklass kommer att bidra till ökad kapacitet på 

vägar som bildar större sammanhängande stråk, vägar för dagliga resor och 

arbetspendling och övriga för näringslivet viktiga vägar under planperioden. Åtgärder för 

att minska buller, ökat aktivt resande och förbättrad luftkvalitet i framför allt storstäder 

bidrar positivt till leveranskvaliteten miljö och hälsa. 

Trafiksäkerhet är en viktig faktor vid prioritering av underhållsåtgärder och Trafikverket 

kommer därför fortsatt att upprätthålla en hög nivå på trafiksäkerheten på hela det statliga 

vägnätet. Det innebär bland annat vinterväghållning och sidoområdesskötsel, liksom skötsel 

av vägutrustning såsom att säkerställa vilt- och renstängsels funktion för att undvika 

kollisioner med vilt och renar. Dessutom finns en stor potential att påverka trafiksäkerheten 

med anpassad vägmarkeringsstandard utifrån nya fordons möjligheter att positionera sig på 

vägen.  

Insatser för att minska utsläppen av växthusgaser görs generellt över vägnätet, eftersom det 

bland annat kommer att ställas allt hårdare krav vid upphandling av entreprenörer för att 

minska utsläppen. Trafikverket arbetar även kontinuerligt med energieffektivisering vid val 

av åtgärd, exempelvis ska klimatkalkyler upprättas i samband med reinvesteringar för att 

rätt åtgärd ska kunna prioriteras ur ett klimatperspektiv. En satsning på att ersätta en del av 

Trafikverkets fossildrivna färjor med biodieseldrivna eller elektrifierade  kommer att ge 

positiva klimateffekter. 

Tabell 5 Utvecklingen av leveranskvaliteterna under planperioden jämfört med 2021 års nivå. 

Leverans-

kvalitet 
Vägtyp 1 Vägtyp 2 Vägtyp 3 Vägtyp 4 Vägtyp 5 Vägtyp 6 

Robusthet Oförändrad Oförändrad Oförändrad 
Något 

sämre 

Något 

sämre 
Sämre 

Kapacitet Oförändrad Förbättrad Förbättrad Förbättrad 
Något 

sämre 

Något 

sämre 

Punktlighet Oförändrad Oförändrad Oförändrad Oförändrad Oförändrad 
Något 

sämre 

Trafiksäkerhet Oförändrad Oförändrad Oförändrad Oförändrad Oförändrad Oförändrad 

Användbarhet Oförändrad Oförändrad Oförändrad Oförändrad Oförändrad Oförändrad 

Miljö och 

hälsa 

Något 

förbättrad 

Något 

förbättrad 
Oförändrad Oförändrad Oförändrad Oförändrad 

Klimat1 

Notering: 1 Klimateffekter är svårt och inte lämpligt att fördela över vägtyper och geografi. 
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Robusthet 

I tidigare avsnitt framkommer att tillståndet för vägnätet kommer att försämras över 

planperioden även om en stor del av funktionaliteten kan hållas oförändrad med hjälp av 

avhjälpande underhåll. Robustheten kommer att försämras på övriga för näringslivet 

viktiga vägar, vägar som är viktiga för landsbygden och framför allt på övriga vägar. På 

övriga delar av vägnätet kommer vissa delar att förbättras och andra att försämras, men 

överlag är bedömningen att den är oförändrad över planperioden för vägtyp 1–3. 

Kapacitet 

I storstadsområdena kommer det att ställas krav på effektivare trafikledning och 

informationshantering för att möta ökade trafikvolymer och leverera nuvarande kapacitet, 

samt minimera ofrånkomliga kapacitetsnedsättningar i samband med incidenter och 

utförandet av underhåll. Det kan bland annat innebära att planerat underhåll kan 

genomföras under tider på dygnet när trafiken är som lägst. 

Under planperioden ska bärigheten förbättras, och prioriterade delar av vägnätet kommer 

att kunna upplåtas för den högsta bärighetsklassen, BK4. De prioriterade delarna kommer 

främst att innefatta vägar som bildar större sammanhängande stråk, vägar för dagliga 

resor och arbetspendling och övriga för näringslivet viktiga vägar. Vilka prioriterade delar 

av vägnätet som ska inkluderas i satsningen arbetas fram i dialog med näringslivet och 

andra berörda parter. Vägar som är viktiga för landsbygden och framför allt övriga vägar 

kommer sannolikt att få både fler och större avvikelser mot underhållsstandarden och ökade 

restriktioner för tung trafik vid extrema väderförhållanden.   

Punktlighet 

En god förutsägbarhet gällande restider följer av att verksamheten säkerställer funktionen 

på anläggningar som påverkar res- och transporttider samt anläggningar som leder och 

informerar trafikanter. Anläggningar som används för att leda och styra trafik återfinns 

främst i storstadsområden och i vissa större tätorter.  

Planen är att förutsägbarheten ska ligga på nuvarande nivå för hela vägnätet under 

planperioden. Det bygger på att en viss nivå av trafikledning tillhandahålls och att 

möjligheter till omledning av trafik samt generell standard på vägnätet upprätthålls. Det 

kommer även att krävas en förbättrad förmåga för trafikstyrning och informationshantering 

för att klara av att upprätthålla förutsägbarheten i storstadsområden, i takt med att trafiken 

ökar. Åtgärder i form av mer ”lappa och laga”, avhjälpande underhåll, och åtgärder som 

säkrar funktionen på kort sikt kommer dock att medföra ökade störningar för trafikanterna.  

Trafiksäkerhet 

Under planperioden ska trafiksäkerheten i vägsystemet fortsatt ligga på en hög nivå och det 

systematiska förbättringsarbete ska fortsätta, bland annat när det gäller säkra arbetsplatser 

och att tillvarata de möjligheter som digitaliseringen bidrar till i förbättringsarbetet.  

Den höga trafiksäkerhetsnivån bibehålls genom att anläggningen har rätt funktion, vilket 

exempelvis kan göras via besiktningsverksamheten eller med hjälp av mer digitala 

kontrollsystem i komplexa anläggningar. Det kan handla om att säkerställa att delar av 

anläggningen såsom ren- och viltstängsel, vägräcken och trafikkameror har rätt funktion, 

men även att rätt åtgärder görs på rätt plats i rätt tid. Digitaliseringen ger möjligheter till 

förbättrade systemstöd som bidrar till att verksamheten blir effektivare. Exempelvis skulle 

användningen av realtidsdata i beslutsstödsystemen vid halkbekämpning kunna minska 

antalet olyckor.   

170



81 (224) 

Användbarhet 

Planförslaget bidrar till att användbarheten blir oförändrad på större delen av vägnätet över 

planperioden. Användbarheten påverkas av tillståndet på de anläggningar som används av 

specifika kundgrupper, och målet över planperioden är att bevara dessa anläggningar på 

dagens nivå. Det kommer dock att ske vissa försämringar på de lägst trafikerade delarna av 

vägtyp 6, där exempelvis åtgärder i sidoområden och utbyte av skyltar kan komma att 

förskjutas över tid.  

Det finns även en ambition att höja drift- och underhållsstandarden på begränsade delar av 

cykelvägnätet för att bidra till ökad cykling. Satsningen kommer ske på delar där det är 

samhällsekonomiskt lönsamt med en standardhöjning och i vissa fall i samband med andra 

satsningar på cykelvägar, såsom förbättringar och nybyggnation. 

Miljö och hälsa 

Inom miljöområdet kommer Trafikverket att fortsätta vårda de miljötillgångar, som sjöar 

och vattendrag, artrika vägkanter, alléer med mera som finns och bidra till att de externa 

effekterna från vägtransportsystemet på miljö och hälsa ligger inom ramen för de riktlinjer 

som är angivna.  

Det finns dock en viss eftersläpning även för underhållet av miljötillgångar. Trafikverket 

kommer att systematiskt kartlägga dem med ambitionen att kunna återta en viss del av de 

brister som finns. En satsning på att upprätthålla en biologisk mångfald kommer vara ett 

sådant prioriterat område. Satsningen riktar sig speciellt till att hantera invasiva arter som 

påverkar den biologiska mångfalden inom vägområdet. 

Klimat 

Inom klimatområdet satsar Trafikverket på att minska utsläppen från verksamheten, bland 

annat genom att satsa på avvattningsåtgärder på väg som bidrar till längre 

åtgärdsintervaller, krav i upphandlingar exempelvis vad gäller utsläpp från 

entreprenadmaskiner och återvinning av material. Generellt arbetar Trafikverket även 

kontinuerligt med energieffektivisering vid val av åtgärd, till exempel ska klimatkalkyler 

upprättas i samband med reinvesteringar för att rätt åtgärd ska kunna prioriteras ur ett 

klimatperspektiv. En stor del av den forskning som bedrivs syftar till att transportsystemet 

ska kunna bidra till att klimatmålen uppnås. 

Trafikverkets färjerederi släpper årligen ut cirka 33 000 ton koldioxid på de leder som ingår 

i det statliga uppdraget. I relation till transportsektorns totala utsläpp är denna del liten, 

men om Sverige ska vara klimatneutralt år 2045 behöver utsläppen minska för 

färjeverksamheten på längre sikt. En satsning på cirka 1 miljard kronor under planperioden 

för att påbörja ersättning av Trafikverkets fossildrivna färjor med biodieseldrivna färjor och 

elektrifiering kommer att ge positiva klimateffekter. Det kommer att krävas en fortsatt 

satsning i framtiden för att nå målet, vilket behöver hanteras i kommande planrevideringar. 

Under planperioden ska i första hand dagens standard upprätthållas i hela vägsystemet. Det 

säkerställs via tydliga skötselbeskrivningar och ett mer systematiskt uppföljningsarbete. I 

framför allt storstadsområden och större tätorter finns en potential att förbättra såväl miljön 

som hälsan, genom att bidra till att minska buller och förbättra luftkvalitet. En fortsatt 

satsning på underhållet av cykelvägar, längs de statliga vägarna, som används året om för att 

bidra till ett aktivt resande kommer även prioriteras. Behovet av förbättringar gäller främst 

vintertid. Exempel på frekvent använda cykelvägar är i anslutning till storstäder och på 

universitets- och högskoleorter. Vid planering av underhållsåtgärder ska förbättrad 
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luftkvalitet och funktionaliteten på bullerreducerande egenskaper i större tätorter 

prioriteras. 

6.1.6. Samhällsekonomiska effekter 

De samhällsekonomiska beräkningarna för väg är uppdelade i tre delar: belagd väg, 

byggnadsverk och bärighetshöjande åtgärder. Effektbedömningarna för vägunderhåll 

omfattar emellertid inte hela Trafikverkets anslag för vägunderhåll. Effektbedömningar för 

att värdera underhållsinsatser i exempelvis infrasystem, vägutrustning och sidoområden 

saknas. För byggnadsverk är beräkningarna uppbyggda utifrån att en jämförelse görs mellan 

en optimal strategi ur ett livscykelperspektiv och en alternativ strategi där åtgärden förskjuts 

i tid. 

De samhällsekonomiska kalkylerna för belagd väg visar på att planförslagets åtgärder för det 

belagda vägnätet är samhällsekonomiskt lönsamt. Kalkylerna visar även att samhällsnyttan 

skulle bli högre om dagens tillstånd skulle vara oförändrat under planperioden. Det skulle 

dock inte nödvändigtvis ge lika hög avkastning per satsad krona, eftersom det främst är 

åtgärder på lägre trafikerade delar av vägnätet som tillkommer. Vidare visar kalkylerna att 

en högre reinvesteringsnivå på broar skulle ge en högre samhällsnytta, främst som en följd 

av att åtgärderna blir mer långsiktigt hållbara och kostnadseffektiva. Varje ytterligare 

skattekrona som läggs på en optimal underhållsstrategi ur ett livscykelperspektiv skulle ge 

nyttor som uppgår till 1,44 kronor.35 Slutligen finns det även tidigare samhällsekonomiska 

analyser som nyttjats för de delar av bärighetsanslaget som är relaterade till BK4. De 

tidigare analyserna indikerade att en utbyggnad av hela det tidigare BK1-vägnätet skulle ge 

tillbaka 2,5 kronor per satsad skattekrona.  

6.1.7. Övriga effekter 

Förslaget grundar sig på samhällsekonomiska principer där de mer högtrafikerade delarna 

med den allra största delen av trafikarbetet prioriteras, och ambitionen med planen är att 

kunna behålla standarden på dessa delar av vägnätet (vägtyp 1–3). Ambitionen är även att 

kunna leverera en acceptabel standard på det mer perifera vägnätet för att göra det möjligt 

att bo och leva i hela landet. Utgångspunkten är att tillståndet ska vara sådant att lätt trafik 

ska fungera även på de mest perifera delarna av vägnätet men att hastigheten kan behöva 

anpassas på vissa sträckor under delar av året. 

Det är inte bara personresorna som ska fungera i hela landet. Det är också viktigt att 

näringslivets transporter fungerar effektivt för landets möjlighet till en fortsatt utveckling 

och tillväxt och därmed för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Bärighetssatsningen 

kommer att bidra till en ökad kapacitet och robusthet i vägsystemet som en följd av att en 

allt större del av vägnätet klimatanpassas och får en högre bärighet. Det sker även en ökad 

satsning på att tunga transporter ska kunna framföras på vägnätet året runt. Ambitionen är 

att åtminstone kunna upprätthålla dagens nivå på framkomlighet, trots den påverkan 

klimatförändringarna har på vägnätet med allt fler och längre tjällossningsperioder.  

Den sociala dimensionen av hållbarhetsmålet innebär att väg- och järnvägssystemet ska vara 

tillgängligt. Underhållsverksamheten prioriterar detta genom att säkerställa en viss 

funktionalitet i hela systemet. Det innebär att upprätthålla funktionaliteten på allt från det 

mest högtrafikerade nätet till gång- och cykelvägar. Det är framför allt kritiskt vintertid där 

det är viktigt med en effektiv snöröjning, speciellt vid bytespunkter i systemet, det vill säga 

stationer, busshållplatser, cykelvägar till och från stationshus och färjeterminaler med mera. 

35 Observera att detta inte är en nettonuvärdeskvot, den går alltså inte att jämföra med NNK för 
övriga teknikslag. 
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Trafikverket strävar även efter att arbeta ekonomiskt hållbart men generellt kommer 

andelen avhjälpande underhåll att öka under planperioden för att i så hög utsträckning som 

möjligt klara av att leverera den funktionalitet som efterfrågas. Ambitionen är dock att de 

allra mest akuta reinvesteringsbehoven på högtrafikerade delar av vägnätet kommer att 

omhändertas. Generellt kommer dock planen att bidra till mer kortsiktiga åtgärder som är 

mindre optimala ur ett livscykelperspektiv, med följden att behoven för vidmakthållande på 

väg successivt kommer att öka. De förväntade effekterna från digitaliseringens möjligheter 

och uppbyggnaden av en så kallad digital tvilling kommer att bidra till ett framtida 

underhåll som är mer effektivt, kvalitativt och träffsäkert. Det är en stor utmaning att bygga 

upp den verksamheten och säkerställa att de positiva effekterna kan realiseras så snabbt 

som möjligt. 

6.1.8. Ekonomisk sammanställning 

Tabell 6 visar den ekonomiska sammanställningen för vidmakthållande av väg under 

perioden 2022 – 2033. 

Tabell 6 Ekonomisk sammanställning för vidmakthållande av väg under perioden 2022–2033. Miljoner kronor. 

Väg-

anläggningar 
IT 

Trafik-

ledning 
Färja Övrigt Summa Ramar 

Drift och underhåll av 
vägar,  
varav: 

Reinvestering 18 000 18 000 

Underhåll 111 500 800 112 300 

Övriga kostnader inom 
underhållsverksamheten 

7 600 7 600 

Drift 3 300 5 100 3 600 11 200 23 200 

Forskning och 
innovation 

2 300 

Bärighet och tjälsäkring 
av vägar 

18 200 

Bidrag för drift till 
enskilda vägar 

14 000 

Civil beredskap 1 400 1 400 

Totalt 197 000 

Väganläggningen 

På väganläggningar utförs reinvesteringar, det vill säga utbyten eller upprustning av 

väganläggningen där grundsyftet är att återställa eller vidmakthålla anläggningens funktion. 

Utöver själva produktionskostnaderna ingår även andra kostnader som kan hänföras direkt 

till den enskilda reinvesteringen, exempelvis projekteringskostnader och kostnader för 

byggledning. 

I underhåll ingår förebyggande och avhjälpande underhållsåtgärder samt övrig skötsel av 

anläggningen som exempelvis supportavtal, larmavtal, städning av rastplatser och 

bevakning. Till förebyggande underhållsåtgärder räknas även besiktningar och 
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tillståndsmätningar. I kostnaden ingår åtgärder som utförs i Trafikverkets roll som 

beställare av underhållsåtgärder såsom upphandling, kontraktsstyrning, byggledning och 

leveransuppföljning. 

Drift av väganläggningen avser tekniska, administrativa och styrande åtgärder i 

anläggningen som inte är underhållsåtgärder utan en direkt del i leveransen av 

vägförbindelser. Exempel på sådan verksamhet är elförsörjning, tele- och 

radiokommunikation och teletransmission. Där ingår också reglering av broar. 

Civil beredskap är i ett uppbyggnadsskede utifrån riktlinjer i totalförsvarspropositionen 

(prop. 2020/21:30). Den verksamhet kopplad till krisberedskap och höjd beredskap som är 

relaterad till vidmakthållande av väg omfattar åtgärder för 1,4 miljarder kronor för 

planperioden. I detta innefattas bland annat förstärkning av informationssäkerhet, 

bemanning av beredskapsverksamheten, beredskaps- och kontinuitetsplanering, fysisk 

säkerhet, utbildning och övning samt beredskapsmaterial. 

It-anläggningen 

Kostnader för it-anläggningen innefattar underhåll och den operativa driften av it-

infrastrukturen för vägsystemet inklusive drift och förvaltning av it-miljöer, 

teknikutrymmen, kommunikations- och radionät, utrustning i trafikledningscentraler samt 

verksamhetsutveckling. 

Trafikledning 

I kostnaden för trafikledning ingår den operativa driften av trafikledningscentraler, 

förvaltning, tillhandahållandet av öppna data samt verksamhetsutveckling. 

Färja 

Kostnader för färjeverksamheten innefattar drift och underhåll av färjor och färjelägen, 

räntor och amorteringar för nyinvesteringar och konverteringar.  

Övrigt 

De övriga kostnaderna inom underhållsverksamheten är kostnader som är direkt 

hänförbara till att förvalta väganläggningen men som inte är direkta underhållsåtgärder, 

exempelvis förvaltning av informationssystem, analyser och prioriteringar, strategier, 

miljöstöd, handläggning av ledningsärenden samt utveckling, standardisering och 

normering av underhåll och vägnätet. 

6.2. Vidmakthållande av järnvägar 

Trafikverket ansvarar för drift och underhåll av det statliga järnvägsnätet som består av 

cirka 14 200 kilometer spår och cirka 11 000 spårväxlar, där cirka 84 procent av spåren är 

elektrifierade. Det finns även cirka 4 550 järnvägsbroar, 7 000 plankorsningar med 

tillhörande vägskyddsanordningar och över 500 stationer längs det statliga järnvägsnätet. 

Järnvägssystemet innefattar även elkraftsystem, tunnlar, signalställverk, it- och 

telekominfrastruktur samt system för trafik- och driftledning som kräver drift och 

underhåll. 

Huvudinriktningen för underhållet av järnvägsanläggningen är att säkerställa att hela 

järnvägssystemet har en hög säkerhetsstandard och att hela systemet är tillgängligt, det vill 

säga att banorna som trafikeras idag även kan trafikeras i framtiden. Trafikverkets 

långsiktiga mål är att ur ett livscykelkostnadsperspektiv skapa rätt kombination av 

förebyggande och avhjälpande underhåll och att styra mot en ökad andel förebyggande 

underhåll. 
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Inriktningen syftar även till att återta en del av det eftersatta underhållet på några av de 

högst trafikerade delarna av anläggningen. Det handlar om att öka robustheten och 

säkerställa en hög funktionalitet för de fyra särskilt utpekade transportflödena: Västra 

stambanan (Stockholm–Göteborg), Södra stambanan (Stockholm–Malmö), norra 

godsflödet (Hallsberg–Luleå) och Malmbanan (Luleå–Riksgränsen). Dessa är utvalda i 

branschsamverkan som några av Sveriges viktigaste transportflöden. 

I inriktningsunderlaget som rapporterades till regeringen beskriver Trafikverket det 

nuvarande tillståndet i anläggningen och konstaterar att järnvägsanläggningens tillstånd 

sammantaget under lång tid har försämrats. Försämringen beror på att den 

anläggningsmassa som har uppnått sin tekniska livslängd inte har kunnat återställas i 

tillräcklig takt.  

Trafikverket arbetar med att förlänga den funktionella livslängden och kan göra det genom 

att förbättra kunskapen om anläggningens nedbrytning. I kombination med exempelvis 

automatisering av tillståndsövervakning och tillståndsanalyser, kommer Trafikverket att 

kunna bli mera träffsäkert i valet mellan förebyggande åtgärder, mindre utbyten, 

reparationer och större reinvesteringar. Utbytesbehovet är dock stort inom flera teknikslag 

och ökar framför allt mot slutet av planperioden. Som exempel kan nämnas att Trafikverket 

i regeringsuppdraget om översyn av ERTMS anger att fibernätet behöver uppdateras. Det 

handlar dels om att ersätta befintlig fiber som passerat sin tekniska livslängd, dels om att 

utöka den nuvarande omfattningen. I de fall utbyte av befintlig fiber krävs i snabbare takt än 

vad utrullningen av ERTMS kräver, kan det betraktas som ett vidmakthållande. 

Under planperioden kommer järnvägssystemet att växa i och med att ett antal 

järnvägsanläggningar tas i bruk. Exempel på tillkommande anläggningar är 

Varbergstunneln (dubbelspår), Ängelholm–Maria (dubbelspår), Hallsberg–Degerön 

(dubbelspår), Värnamo–Jönköping/Nässjö och Lund (Högevall)–Flackarp. 

De tillkommande anläggningarna beräknas generera drift- och underhållskostnader på cirka 

1 miljard kronor under planperioden. De tillkommande anläggningarna påverkar dock inte 

reinvesteringsbehovet under planperioden. Däremot medför de en ökning av drift- och 

underhållskostnaderna, både för att anläggningsmassan ökar och för att nya anläggningar 

oftast medför mer komplexa tekniska lösningar med kortare livslängd. 

6.2.1. Prioriteringsprinciper 

Åtgärdsplanen för vidmakthållande av järnväg är framtagen på samhällsekonomiska 

grunder och utifrån att infrastrukturen ska förvaltas på ett långsiktigt hållbart sätt. De 

prioriteringsgrunder som Trafikverket följer inom underhållsverksamheten under 

kommande planperiod utgår anläggningens användning och funktion i järnvägssystemet 

vilket reflekteras i de prioriterade transportflödena och bantyperna36. Bantyperna beskrivs i 

avsnitt 6.2.3.  

Särskilda principer vid prioritering av underhålls- och reinvesteringsåtgärder vid 

medelsbrist för järnvägssystemet är följande: 

 Grundläggande funktioner för framkomlighet, säkerhet, tillgänglighet och miljö ska

säkerställas för hela det statliga järnvägsnätet.

36 Trafikverket har åtta olika bantyper, varav två är olika typer av bangårdar. För en närmare 
beskrivning, se Trafikverket (2021), Vidmakthållande – Underlagsrapport till Förslag till 
transportinfrastrukturen 2022–2033. Publikation 2021:226. 
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 Satsa på förebyggande underhåll i form av mindre utbyten och reparationer för att

öka anläggningens livslängd och minska reinvesteringsbehovet.

Under planperioden gäller följande prioritering: 

 Fortsatt satsning på de fyra särskilt utpekade transportflödena för att öka

robustheten, med fortsatt fokus på i första hand Malmbanan men även norra

godsflödet Hallsberg–Luleå i slutet på planperioden.

 Dagens funktionalitet upprätthålls på de ytterligare tio utpekade transportflödena

samt banor i storstadsområden, banor som bildar större sammanhängande stråk

och banor med omfattande godstransporter och resandetrafik. På dessa flöden

ligger fokus på att upprätthålla dagens hastighet och bärighet.

 För banor för dagliga resor och arbetspendling och övriga för näringslivet viktiga

banor kan det förekomma temporära hastighets- eller bärighetsnedsättningar.

Fokus ligger på nödvändigt underhåll för att säkerställa grundläggande

funktionalitet.

 För rangerbangårdar är ambitionen att upprätthålla dagens funktion i Hallsberg och

Malmö samt att återställa funktionen på Sävenäs. För övriga rangerbangårdar avser

Trafikverket att ta fram underlag inför kommande planrevidering.

 Namngivna reinvesteringar under första halvan av planperioden ska genomföras om

det inte finns särskilda skäl som talar emot. Reinvesteringar under andra halvan av

planperioden kan komma att omprioriteras.

6.2.2. Åtgärder och bedömd 

tillståndsutveckling 

Inom ramen för branschsamverkan har fjorton 

transportflöden med både person- och godstrafik 

pekats ut som viktiga. Av dessa transportflöden har de 

fyra som redovisas i figur 27 pekats ut som särskilt 

samhällsekonomiskt viktiga: 

 Luleå–Boden–Riksgränsen

 Hallsberg–Luleå

 Stockholm–Göteborg

 Stockholm–Malmö.

I de fyra prioriterade transportflödena finns banor i 

storstadsområden (bantyp 1), banor som bildar större 

sammanhängande stråk (bantyp 2) och banor med 

omfattande godstransporter och resandetrafik 

(bantyp 3). 

Den bedömda tillståndsutvecklingen till följd av 

åtgärderna på de fyra särskilt utpekade 

transportflödena och bantyp 1–6 beskrivs nedan. 

Övriga transportflöden beskrivs i underlagsrapporten 

om vidmakthållande. 

Figur 27 Prioriterade transportflöden 
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Luleå–Boden–Riksgränsen 

I dag finns ett eftersatt underhåll längs stora delar av sträckan. Mellan Gällivare och Kiruna 

trafikeras anläggningen med en trafiklast som högre än vad den en gång dimensionerades 

för, vilket riskerar att påverka banans robusthet och kapacitet då nedbrytningen av 

anläggningen sker betydligt snabbare än beräknat. Kontaktledningsstolparna är idag cirka 

100 år gamla och kontaktledningshängverket cirka 25 år, och det finns ett stort behov av 

upprustning. 

De satsningar som planeras under planperioden är spår- och växelbyten på Malmbanan, 

sträckorna Boden–Harrträsk och Gällivare–Råtsi, samt kontaktledningsupprustning på 

sträckorna Boden–Murjek och Murjek–Gällivare. Även vilt- och renstängsel samt 

bergunderhåll i bergskärningar är planerade. Broarna på Malmbanan belastas med en 

trafiklast som är högre än vad de en gång dimensionerades för. Nya beräkningar visar dock 

att de klarar dagens trafiklaster. Ett tiotal broar kommer att bytas ut och ett antal 

förstärkningsåtgärder kommer att utföras på befintliga broar under perioden. Mycket av 

reinvesteringsbehovet i signalsystemet kommer att hanteras genom införandet av ERTMS. 

Hallsberg–Luleå 

Underhållet av banöverbyggnaden är eftersatt, vilket medför försämrad robusthet och 

inskränkningar i trafiken. Åtgärdsbehovet är också stort för elsystemet på Stambanan 

genom Övre Norrland. Det förekommer driftstörningar och ett betydande antal fel och 

merförseningar37 är orsakade av elsystemet. 

De satsningar som planeras under planperioden är kontaktledningsupprustning på 

sträckorna Hallsberg–Frövi, Långsele–Vännäs och Bräcke–Långsele samt underhåll av 

bergskärningar och riktade spårväxelbyten. Förutom underhåll kommer ett antal av broarna 

på sträckan att bytas ut för att dagens funktion och robusthet ska vara oförändrad. 

Mycket av reinvesteringsbehovet i signalsystemet kommer att hanteras genom införandet av 

ERTMS, vilket planeras ske efter denna planperiod. Den åldrande signalanläggningen och 

eventuella förseningar i införandet av ERTMS medför en ökad risk för driftstörningar under 

den andra halvan av perioden. 

Stockholm–Göteborg 

Med tidigare satsningar har stora reinvesteringar utförts och planperioden kan påbörjas 

utan några hastighetsnedsättningar på detta flöde, men det finns brister kring Göteborgs 

närområde när det gäller spår och växlar.  

De satsningar som planeras under planperioden är riktade spårväxelbyten som genomförs 

på flera områden längs transportflödet samt kontaktledningsupprustning mellan 

Falköping–Olskroken, Järna–Sköldinge och Hallsberg–Sköldinge samt bergrensning och 

förstärkning i bergskärningar. Station Stockholms södra har ett stort reinvesteringsbehov 

inom byggnadsverk, där åtgärder på stationen och anslutande tunnlar planeras. De många 

planerade och prioriterade åtgärderna längs flödet medför att det finns en risk att det kan bli 

svårt att få tillräckligt mycket tider i spår för utförande utan att kapaciteten påverkas i allt 

för stor omfattning. 

Mycket av reinvesteringsbehovet i signalsystemet kommer att hanteras genom införandet av 

ERTMS, som förväntas starta på sträckan under senare delen av planperioden. Den 

37 Merförseningar är förseningar över toleransnivåerna 5 minuter för persontrafik och 15 minuter 
för godstrafik. 
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åldrande signalanläggningen och eventuella förseningar i införandet av ERTMS medför en 

ökad risk för driftstörningar under den andra halvan av perioden. 

Stockholm–Malmö 

Med tidigare satsningar har stora reinvesteringar utförts och planperioden kan påbörjas 

utan några hastighetsnedsättningar på detta flöde, men det finns brister som kan påverka 

robustheten. De reinvesteringar som har gjorts och som kommer att genomföras under 

planperioden för spår och spårväxlar har inriktningen att säkerställa den långsiktiga 

funktionaliteten och robustheten. 

De satsningar som görs under planperioden på det utpekade transportflödet, är exempelvis 

kontaktledningsupprustning Älmhult–Hässleholm och Katrineholm–Åby–Mjölby; ett antal 

broar kommer att bytas ut eller byggas om, och dessutom utförs bergunderhåll, såsom 

bergrensning och förstärkning i bergskärningar. 

Mycket av reinvesteringsbehovet i signalsystemet kommer att hanteras genom införandet av 

ERTMS, som förväntas starta på sträckan under andra halvan av planperioden. Den 

åldrande signalanläggningen och eventuella förseningar i införandet av ERTMS medför en 

ökad risk för driftstörningar under den andra halvan av perioden. 

6.2.3. Effekt per bantyp 

Järnvägen är indelad i åtta bantyper där bantyp 7 och 8 är någon form av bangårdar. Övriga 

sex bantyper redovisas i tabell 7. Tillståndet på bantyperna är varierande men det som gäller 

för alla bantyper är att genom en mix av basunderhåll, förstärkt underhåll och 

reinvesteringar kommer ambitionen vara att kunna tillhandahålla en grundläggande 

funktionalitet (framkomlighet, tillgänglighet, säkerhet, miljö) i järnvägssystemet. 

Tabell 7 Redovisning av längden respektive andelen för trafikverkets bantyper, exklusive rangerbangårdar och övriga 
bangårdar. 

Bantyp Benämning av bantyp Längd (spår-km) Procent 

1 Banor i storstadsområden 1 405 10 

2 Banor som bildar större sammanhängande stråk 4 313 30 

3 
Banor med omfattande godstransporter och 
resandetrafik  

4 534 31 

4 Banor för dagliga resor och arbetspendling 2 020 14 

5 Övriga för näringslivet viktiga banor 1 463 10 

6 Banor med ringa eller ingen trafik 311 2 

De bantyper som ingår i något av de fyra särskilt utpekade transportflödena kommer under 

planperioden att få ett förbättrat tekniskt tillstånd vilket bidrar till en generellt sett 

förbättrad robusthet. Detta sker genom satsningar för att återställa det eftersatta 

underhållet och fortsätta ta hand om resterande anläggning som uppnår sin livslängd under 

perioden. Många banor som tillhör bantyp 1–3 ingår i dessa flöden, där de stora delarna 

återfinns inom bantyp 2 och 3. Övriga banor inom bantyp 1–3 kommer att tas om hand 

genom en mix av reinvesteringar och förstärkt underhåll för att banornas robusthet och 

punktlighet ska förbli oförändrad. Under slutet av planperioden kommer en större del av 

anläggningen att uppnå sin tekniska livslängd än vad som kan omhändertas, och det 
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kommer att finnas viss risk för kortvariga driftstörningar. Tillståndet förväntas vara bättre 

eller oförändrat efter planperioden.   

För bantyp 4 och 5 och för bangårdar är tillståndet varierande. Vissa banor är i relativt bra 

skick, medan andra har hastighets- och bärighetsnedsättningar eller risk för sådana. Vissa 

av hastighetsnedsättningarna kommer att kunna åtgärdas i början av planperioden. 

Majoriteten av de reinvesteringar som görs under perioden kommer dock att ha 

inriktningen att säkerställa funktionaliteten på omledningsbanor för att upprätthålla 

redundansen i järnvägssystemet. Grundläggande funktionalitet kommer att säkerställas 

genom att så långt det är möjligt satsa på avhjälpande underhåll och förstärkt underhåll 

med syfte att förlänga livslängden på äldre delar av anläggningen. 

Nedan följer en redovisning av förslagets effekter per bantyp. Bedömningen är att bantyp 1–

3 kommer att få ett förbättrat tillstånd under planperioden. Bantyp 4 och 5 kommer att få 

ett försämrat tekniskt tillstånd med följd att risken för temporära effekter på trafiken ökar 

på vissa banor. För bantyp 6 kan inte grundläggande funktionalitet säkerställas, men för 

tillfället trafikeras inte dessa banor. 

Bantyp 1 – Banor i storstadsområden. De flesta banorna i storstadsområdena är redan 

i början av planperioden i relativt bra skick. För de delar av bantypen som ingår i de fyra 

särskilt utpekade transportflödena är inriktningen att fortsätta återställa funktionaliteten. 

För de delar av bantyp 1 som ingår i de övriga tio utpekade transportflödena kommer 

Trafikverket att verka för att upprätthålla funktionaliteten.  

Bantyp 2 – Banor som bildar större sammanhängande stråk. De flesta banorna är 

redan i början av planperioden i relativt bra skick. För de banor som ingår i de fyra särskilt 

utpekade transportflödena är inriktningen att fortsätta återställa funktionaliteten genom 

omfattande utbyten, vilket bidrar till en ökad robusthet och punktlighet. För övriga delar av 

bantyp 2 kommer Trafikverket under första delen av planperioden att verka för att 

upprätthålla statusen, och under perioden 2026–2033 kommer fokus att vara att minska 

risken för störningar i trafiken och därmed kunna bibehålla den funktionaliteten. 

Bantyp 3 – Banor med omfattande godstransporter och resandetrafik. Flera 

banor har i början av planperioden ett stort reinvesteringsbehov. För de banor inom bantyp 

3 som ingår i de fyra särskilt utpekade transportflödena är inriktningen att satsa på att 

återställa tillståndet och därmed öka robustheten.  

För övriga delar av bantyp 3 kommer Trafikverket under första delen av planperioden att 

verka för att bibehålla funktionaliteten och under senare delen av perioden kommer fokus 

att vara på att omhänderta eventuella risker för påverkan på trafiken. Under senare delen av 

planperioden finns risk för en mindre påverkan på trafiken på övriga banor av bantyp 3, 

eftersom en allt större andel av anläggningsmassan börjar uppnå sin tekniska livslängd. 

Bantyp 4 – Banor för dagliga resor och arbetspendling. Många av banorna har i 

början av planperioden ett stort reinvesteringsbehov. Utöver ett fåtal reinvesteringar på 

omledningsbanor är inriktningen att satsa på förebyggande underhåll i form av mindre 

utbyten och reparationer och avhjälpande underhåll för att öka anläggningens livslängd och 

skjuta större åtgärder på framtiden. Förväntade effekter är att robustheten försämras och 

det finns en ökad risk för påverkan på trafiken och temporära hastighets- eller 

bärighetsnedsättningar, framför allt på de mest lågtrafikerade banorna.  

Bantyp 5 – Övriga för näringslivet viktiga banor. De flesta banorna har i början av 

planperioden ett stort reinvesteringsbehov. Utöver ett fåtal reinvesteringar är inriktningen 

att vårda banorna och satsa på förebyggande underhåll i form av mindre utbyten och 

179



90 (224) 

reparationer för att öka anläggningens livslängd och minska reinvesteringsbehovet. 

Förväntade effekter är att robustheten försämras, och det finns en ökad risk för påverkan på 

trafiken och temporära hastighets- eller bärighetsnedsättningar på vissa av de mest 

lågtrafikerade banorna.  

Bantyp 6 – Banor med ringa eller ingen trafik. Banor med ringa eller ingen trafik 

prioriteras inte om inga särskilda skäl föreligger, eftersom de i princip är otrafikerade delar 

av anläggningen. En ökad risk finns för temporära hastighetsnedsättningar på de mest 

lågtrafikerade banorna. 

Bantyp 7 – Rangerbangårdar. Bangårdarna inom denna kategori har generellt ett stort 

eftersatt underhåll. Ambitionen är att upprätthålla dagens funktion på Hallsberg och Malmö 

samt att återställa funktionen på Sävenäs (en upprustning ingår som en 

reinvesteringsåtgärd i planförslaget). För övriga rangerbangårdar avser Trafikverket att ta 

fram en utredning som underlag för kommande planrevidering.  

Bantyp 8 – Övriga bangårdar. Bangårdarna inom denna kategori har generellt ett stort 

eftersatt underhåll och här kommer grundläggande funktionalitet att upprätthållas.  

6.2.4. Namngivna reinvesteringar 

Merparten av de planerade reinvesteringarna, cirka 90 procent, uppgår till strax under 

100 miljoner kronor. I Trafikverkets fyraåriga underhållsplan, som uppdateras årligen, finns 

en mer fullständig reinvesteringsplan.38 I tabell 8 redovisas större planerade reinvesteringar 

med en bedömd kostnad på över 300 miljoner kronor. Reinvesteringar i tabell 8 som är 

angivna under planperiodens andra hälft är preliminära och kan komma att omprioriteras.  

38 Trafikverket (2021), Underhållsplan 2021–2024. Publikation 2021:081. 
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Tabell 8 Större (> 300 miljoner kronor) namngivna reinvesteringar på järnväg. 

Stråk Reinvestering 2022-
2025 

2026-
2029 

2030-
2033 

Bohusbanan Uddevalla–Strömstad Kontaktledning X X 

Dalabanan 
Uppsala–Sala–
Avesta/Krylbo 

Spår- och växelbyte X X 

Dalabanan Uppsala–Avesta/Krylbo Kontaktledning X X 

Dalabanan Siljansbanan Kontaktledning X X 

Godsstråket genom 
Bergslagen 

Hallsberg–Frövi Kontaktledning X X 

Godsstråket genom 
Bergslagen 

Örebro–Frövi Spår- och växelbyte X 

Göteborg Sävenäs Rangerbangård X X 

Jönköpingsbanan Falköping–Nässjö Kontaktledning X X 

Kust till kustbanan Hillared–Hestra Spår- och växelbyte X X 

Malmbanan Boden–Harrträsk Spår- och växelbyte X 

Malmbanan Gällivare–Råtsi Spår- och växelbyte X 

Malmbanan 
Boden–Murjek, 
Murjek–Gällivare, 

Kontaktledning X X 

Mälarbanan Västerås–Kungsängen Signalställverk X X 

Mälarbanan 
Frövi–Köping, 

Hovsta–Jädersbruk 
Signalställverk X X 

Mälarbanan 
Tillberga–Jädersbruk, 

Eskilstuna–Kolbäck 
Spår- och växelbyte X X 

Norge/Vänerbanan 
med Nordlänken 

Åmål–Mellerud Spår- och växelbyte X 

Norge/Vänerbanan 
med Nordlänken 

Åmål–Kil Kontaktledning X 

Piteåbanan, 
Skelleftebanan 

Piteå- och Skelleftebanan Spårbyte X 

Stambanan genom 
Övre Norrland 

Stambanan genom 
Övre Norrland 

Kontaktledning X X 

Stambanan genom 
Övre Norrland 

Vännäs–Boden S Kontaktledning X 

Stambanan  genom 
Övre Norrland 

Bräcke–Långsele Kontaktledning X X 

Stångådals- och 
Tjustbanorna 

Linköping–Västervik, 
Bjärka-Säby–Rimforsa 

Radioblockerings-
system 

X X 

Södra stambanan Katrineholm–Åby–Mjölby Kontaktledning X X 

Södra stambanan Älmhult–Hässleholm Kontaktledning X 

Värmlandsbanan Laxå–Kil Spår- och växelbyte X 

Västra stambanan Alingsås–Olskroken Kontaktledning X X 

Västra stambanan Falköping–Alingsås Kontaktledning X X 

Västra stambanan Järna–Sköldinge Kontaktledning X X 

Västra stambanan Hallsberg–Sköldinge Kontaktledning X 

Ådalsbanan Västeraspby–-Långsele Spårbyte X 

Älvsborgsbanan 
Vänersborg Trollhätte 
kanal 

Brobyte X 
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6.2.5. Effekter på leveranskvalitet 

Effekterna på leveranskvaliteterna bedöms på basis av utvecklingen hos olika 

tillståndsindikatorer och är satta utifrån vad som bedömts rimligt att uppnå inom givna 

ekonomiska ramar. Exempel på sådana indikatorer är funktionellt tillstånd och teknisk 

livslängd på nyckelkomponenter som har stor påverkan på framför allt robustheten, som i 

sin tur ger effekt på övriga leveranskvaliteter. 

Under planperioden kommer nuvarande nivå på leveranskvaliteterna i princip att kunna 

upprätthållas för bantyp 1. För bantyp 2 och 3 kommer satsningarna på de fyra utpekade 

transportflödena att generera förbättrad robusthet, kapacitet och punktlighet. Bantyp 4–6 

kommer att få ett sämre tillstånd, vilket påverkar robustheten och därmed kapaciteten och 

punktligheten i olika omfattning beroende på tillståndet på banorna. 

Trafikverket kommer att fortsätta att förebygga, upptäcka och åtgärda säkerhetsbrister i 

järnvägsanläggningen, och därmed bidra till att leverera en hög säkerhetsnivå på samtliga 

bantyper. Åtgärder för att leverera en fortsatt god nivå på användbarhet, miljö och hälsa 

görs över hela järnvägsnätet genom att bland annat tillgodose tillgängligheten till 

järnvägsanläggningen för specifika kundgrupper samt fortsätta att vårda de miljötillgångar 

som finns. I tabell 9 nedan redovisas underhållets bidrag till järnvägssystemets 

leveranskvaliteter under planperioden. 

Tabell 9 Utveckling av leveranskvaliteterna under planperioden, jämfört med 2021 års nivå.  

Leverans-

kvalitet 
Bantyp 1 Bantyp 2 Bantyp 3 Bantyp 4 Bantyp 5 Bantyp 6 

Robusthet Oförändrad Förbättrad 
Något 

förbättrad 
Något 
sämre 

Sämre 
Något 
sämre 

Kapacitet Oförändrad Förbättrad 
Något 

förbättrad 
Något 
sämre 

Något 
sämre 

Oförändrad 

Punktlighet Oförändrad Förbättrad 
Något 

förbättrad 
Något 
sämre 

Något 
sämre 

Oförändrad 

Trafiksäkerhet Oförändrad Oförändrad Oförändrad Oförändrad Oförändrad Oförändrad 

Användbarhet Oförändrad Oförändrad Oförändrad Oförändrad 
Något 
sämre 

Oförändrad 

Miljö och 
hälsa 

Oförändrad Oförändrad Oförändrad Oförändrad Oförändrad Oförändrad 

Klimat 

Notering: Klimateffekter är inte lämpliga att fördela över bantyper och geografi 

Robusthet 

Planperioden innehåller satsningar på de fyra särskilt utpekade transportflödena, vilka 

främst ingår i bantyp 1–3. Ambitionen är att återställa banorna till beslutad standard med 

en fortsatt satsning på Malmbanan och Luleå–Hallsberg under andra delen av 

planperioden. Sammantaget ska satsningarna bidra till en förbättrad robusthet med mindre 

risk för störningar. För de banor inom typ 1–3 som inte ingår i något av de särskilt utpekade 

flödena kommer nuvarande robusthet att kunna upprätthållas under planperioden. 

Inriktningen i planen innebär att lägre trafikerade banor inom bantyp 4 och 5 kan få en 

försämrad robusthet med temporära nedsättningar i funktionaliteten som en följd av en 

försämrad tillståndsutveckling. Bantyp 6 består i princip av otrafikerade banor som inte 

kommer att prioriteras, och i princip samtliga av dessa banor kommer att få en något 

försämrad robusthet under perioden. 
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Kapacitet 

Trafikverket har i dagsläget inte några hastighetsnedsättningar på de stora flödena, men det 

finns vissa risker för nedsättningar på ett antal banor inom bantyp 3. Ambitionen är att 

under planperioden återställa det eftersatta underhållet på de fyra särskilt utpekade 

transportflödena med minskade risker för kapacitetsstörningar som följd. För de banor i 

bantyp 1–3 som inte ingår i något av de särskild utpekade flödena kommer nuvarande 

kapacitet att vara oförändrad under planperioden. 

Det är framför allt satsningar på teknikområdet Bana som påverkar kapaciteten. Dock kan 

kapaciteten under delar av planperioden påverkas negativt eftersom banarbeten kommer att 

kräva tider i spår, vilket påverkar kapaciteten. 

Banor inom bantyp 4 och 5 riskerar att få ett försämrat tillstånd, vilket kan leda till 

försämrad kapacitet med temporära hastighets- eller bärighetsnedsättningar. När det gäller 

bantyp 6 är trafiken ringa eller obefintlig. 

Punktlighet 

Den sammantagna effekten på punktlighet på Trafikverkets alla banor är störst på de flöden 

som har mest trafik. Ambitionen är att de mest trafikerade banorna totalt sett ska få en 

oförändrad eller förbättrad punktlighet under planperioden. Under planperioden bedöms 

vidmakthållandet av järnvägen bidra till att öka punktligheten främst på Södra stambanan 

och Västra stambanan samt på sträckorna Luleå–Boden–Riksgränsen och Hallsberg–Luleå. 

Lägre trafikerade banor inom bantyp 4 och 5 riskerar att få ett försämrat tillstånd under 

andra halvan av planperioden, vilket kan leda till försämrad punktlighet under vissa 

perioder. 

Trafiksäkerhet 

Trafikverket ska upprätthålla den redan idag mycket höga säkerhetsnivån och sträva efter 

att skapa förutsättningar för en ännu högre säkerhet för resenärer, lokförare, personal och 

entreprenörer. Trafikverket kommer att fortsätta att prioritera säkerheten på järnvägen. 

Underhållsåtgärder som är säkerhetsrelaterade prioriteras därmed mycket högt och 

förstärkt underhåll ska genomföras där det är nödvändigt. För att kunna säkerställa 

säkerheten kan Trafikverket i väntan på nödvändiga utbyten i vissa fall behöva sänka 

hastigheten och därmed tillfälligt försämra järnvägsnätets kapacitet. 

Användbarhet 

Satsningarna på de särskilt utpekade transportflödena bidrar till att användbarheten 

förbättras eftersom ökad punktlighet och robusthet ger en förbättrad tillgänglighet. På 

övriga sträckor är ambitionen att kunna behålla dagens nivå. Det gäller exempelvis även 

tillgänglighet inom stationsområden med tillhörande ytor för alla användare och en god 

trafikinformation. 

Miljö och hälsa 

Inom miljöområdet kommer Trafikverket att fortsätta vårda de miljötillgångar som finns. 

En satsning på att upprätthålla en biologisk mångfald kommer vara ett prioriterat område. 

Satsningen riktar sig speciellt mot att hantera invasiva arter som påverkar bankroppen och 

den biologiska mångfalden. 

Inom klimatområdet satsar Trafikverket även på att minska utsläppen från 

underhållsverksamheten bland annat genom att i upphandlingar ställa krav på exempelvis 

utsläpp från entreprenadmaskiner och återvinning av material. Generellt arbetar 
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Trafikverket även kontinuerligt med energieffektivisering vid val av åtgärd, 

konstruktionstyp och hur arbetet utförs. 

6.2.6. Samhällsekonomiska effekter 

Analysen av vidmakthållande av järnvägsanläggningen utgår ifrån reinvesteringars effekter 

på utökat underhåll och förseningar för resenärer. Reinvesteringar utgörs av åtgärder som 

ersätter delar av anläggningen som passerat sin tekniska livslängd. Effekterna uppstår av att 

en äldre anläggning kräver ett utökat underhåll som är mer kostsamt och att felfrekvensen 

är högre och bidrar till en sämre punktlighet. 

Analyserna av de samhällsekonomiska effekterna av vidmakthållande på järnväg visar att 

det vore samhällsekonomiskt effektivt att utföra mer reinvesteringar än vad Trafikverket 

kan prioritera i den gällande planen. Planförslaget är samhällsekonomiskt lönsamt 

(NNKi=0,7) jämfört med den gällande planen men en utökning av anslaget så att det 

eftersatta underhållet hålls på samma nivå som idag skulle bidra till en högre 

samhällsekonomisk lönsamhet (NNKi=1,0) i jämförelse med den gällande planen. 

6.2.7. Övriga effekter 

Förslaget grundar sig på samhällsekonomiska principer där de mer högtrafikerade delarna 

med den allra största delen av trafikarbetet prioriteras. Målet är att ta hand om 

reinvesteringsbehoven på de allra viktigaste person- och godsbanorna i så stor utsträckning 

som möjligt och samtidigt upprätthålla funktionaliteten på de övriga banor som branschen 

prioriterar. Den ökade robustheten som återställandet ger bidrar till att mindre trafikerade 

delar kan få temporära trafikala nedsättningar. Bedömningen är dock att planen totalt sett 

kommer att bidra till en robustare och mer tillgänglig och punktlig järnväg ur såväl 

persontrafikens som godstrafikens perspektiv.  

En större andel av järnvägsanläggningen kommer att ha uppnått sin tekniska livslängd vid 

planperiodens utgång jämfört med nuläget, och framförallt sker denna utveckling under 

andra delen av planperioden. Trafikverket bedömer att större effekter för trafiken kan 

undvikas genom livslängdsförlängande åtgärder i form av förstärkt underhåll i vissa lägen 

och mer avhjälpande underhåll i andra lägen. Det innebär att även behoven för 

vidmakthållandet av järnvägsanläggningen kommer att öka i framtiden. De högst 

trafikerade person- och godsstråken, som är kritiska för Sveriges tillväxt och utveckling, 

kommer dock att ha en förbättrad status vid planperiodens utgång. 

Den sociala dimensionen av hållbarhetsmålet innebär att järnvägssystemet ska vara 

tillgängligt. Underhållsverksamheten prioriterar att bidra till detta genom att säkerställa en 

viss funktionalitet i hela systemet. Det är framför allt kritiskt att se till att stationsmiljöer 

fungerar ur ett tillgänglighetsperspektiv och att snöröjningen är effektiv. 

Som redan framhållits på vägsidan kommer digitaliseringens möjligheter och uppbyggnaden 

av en digital tvilling även att bidra till ett framtida järnvägsunderhåll som är mer effektivt, 

kvalitativt och träffsäkert. Det är en stor utmaning att bygga upp den verksamheten och 

säkerställa att de positiva effekterna kan realiseras så snabbt som möjligt. 
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6.2.8. Ekonomisk sammanställning järnväg 

Tabell 10 visar den ekonomiska sammanställningen för vidmakthållande av järnväg under 

perioden 2022 – 2033. 

Tabell 10 Ekonomisk sammanställning för vidmakthållande av järnväg under perioden 2022–2033. Miljoner kronor. 

Järnvägs-
anlägg-
ningar 

IT 
Trafik-
ledning 

Trafik-
planering 

Övrigt Summa Ramar 
Ban-
avg. 

Drift och 
underhåll av 
järnvägar, 
varav: 

Reinvestering 49 000 49 000 

Underhåll 95 000 1 300 96 300 

Övriga 
kostnader 
inom 
underhålls-
verksamheten 

10 300 10 300 

Drift 3 600 9 000 16 800 4 000 33 400 

Forskning och 
innovation 

1 300 

Civil 
beredskap 

1 600 1 600 

Totalt 191 900 165 000 26 900 

Järnvägsanläggningen 

Reinvesteringar avser större utbyten av anläggningskomponenter där grundsyftet är att 

återställa anläggningens funktion. Syftet med utbyten är inte att tillföra någon 

standardhöjande funktion, även om det emellanåt kan bli följden av att utrustning och 

material förnyas. I en reinvestering ingår samtliga kostnader som direkt kan hänföras till 

anskaffningen. Det innebär att utöver själva produktionskostnaden ingår även kostnader för 

projektering och byggledning, i den mån de kan hänföras direkt till den enskilda 

reinvesteringen. 

I underhåll ingår avhjälpande och förebyggande underhåll samt miljöåtgärder. Det 

avhjälpande underhållet är i första hand akut felavhjälpande, åtgärdande av 

besiktningsanmärkningar och skador samt vintertjänster. Det förebyggande underhållet 

genomförs för att minska risken för fel eller försämring av anläggningens funktion. Exempel 

på förebyggande underhåll är spårlägesmätningar, spårriktning och mindre slipersbyten. 

Till förebyggande underhållsåtgärder räknas också besiktningar och tillståndsmätningar. I 

kostnaden ingår även åtgärder som utförs i Trafikverkets roll som beställare av 

underhållsåtgärder såsom upphandling, kontraktsstyrning, byggledning och 

leveransuppföljning. 

I drift av anläggningen ingår tekniska, administrativa och styrande åtgärder som inte är 

underhållsåtgärder utan en direkt del i leveransen av tåglägen. I kostnaden ingår exempelvis 
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elkostnader för att driva järnvägsanläggningen (i huvudsak växelvärme, signalsystem och 

bangårdsbelysning), tele- och radiokommunikation samt teletransmission. 

Civil beredskap är i ett uppbyggnadsskede utifrån riktlinjer i totalförsvarspropositionen. 

Den verksamhet kopplad till krisberedskap och höjd beredskap som är relaterad till 

vidmakthållande av järnväg omfattar åtgärder för 1,6 miljarder kronor under planperioden. 

I detta innefattas bland annat förstärkning av informationssäkerhet, bemanning av 

beredskapsverksamheten, beredskaps- och kontinuitetsplanering, fysisk säkerhet, 

utbildning och övning samt beredskapsmaterial. 

It-anläggningen 

I kostnaden ingår underhåll och den operativa driften av it-infrastrukturen för 

järnvägssystemet inklusive drift och förvaltning av it-miljöer, teknikutrymmen, 

kommunikations- och radionät, utrustning i trafikledningscentraler samt 

verksamhetsutveckling.  

Trafikledning 

I kostnaden ingår trafikledning som är den operativa driften av trafikcentraler, övervakning 

av anläggningen och avrop av akut underhåll, förvaltning, tillhandahållandet av öppna data 

samt verksamhetsutveckling. 

Planering 

I kostnaden för planering ingår att samla in och utvärdera behov av transporter, skapa och 

beskriva förutsättningar för planering av trafik och tilldela kapacitet. Dessutom ingår även 

att reglera och följa upp trafik samt viss verksamhetsutveckling. 

Övrigt 

I övriga kostnader för underhållsverksamheten ingår förvaltning av informationssystem, 

analyser och prioriteringar, strategier, miljöstöd, handläggning av ledningsärenden samt 

utveckling, standardisering och normering av underhåll och järnvägsnätet. Även 

kvalitetsavgifter ingår i övriga kostnader. 

Intäkter från banavgifter 

Banavgifter tas ut med stöd i järnvägslagen (2004:519) och ska bidra till att finansiera 

vidmakthållandet av järnvägen. De ska minst motsvara järnvägens marginalkostnader för 

drift, underhåll och reinvesteringar. Trafikverket har låtit ta fram nya skattningar av 

marginalkostnaderna (ASEK 7.0), och beräknat vilka intäkter en tillämpning av dessa skulle 

generera utifrån gällande trafikprognoser. Med dessa förutsättningar kommer banavgifterna 

att generera cirka 26,9 miljarder kronor under tolvårsperioden. Beloppet inkluderar intäkter 

från bokningsavgifter och kringtjänster.  
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7 Utveckling 

Kapitlet inleds med en sammanställning av hur Trafikverket har fördelat medlen mellan de 

olika områden som redovisas i separata avsnitt. Fördelning inom respektive område 

redovisas i  respektive avsnitt. 

Enligt direktivet ska 437 miljarder kronor användas till utveckling av transportsystemet. Av 

detta bedömer regeringen att cirka 42 miljarder kronor ska gå till den preliminära ramen för 

länsplanerna. Kvar av den tillgängliga ramen för nationell plan är därmed 395 miljarder 

kronor. Tabell 11 sammanfattar Trafikverkets förslag till fördelning av medel inom denna 

ram. 

Tabell 11 Fördelning av medel inom utvecklingsramen. Miljarder kronor, avrundat.  

Post Kostnad 

Namngivna investeringar 141 

Etapper av nya stambanor 104 

ERTMS 31 

Övriga järnvägstekniksystem 13 

Trimnings- och miljöåtgärder 42 

Stadsmiljöavtal 9 

Forskning och innovation 5 

Planering och myndighetsutövning 17 

Räntor, bidrag med mera 33 

Summa 395 

Notering: Namngivna investeringar är exklusive nya stambanor, ERTMS och järnvägstekniksystem. 

Den föreslagna ramen för namngivna investeringar baseras på uppdaterade 

anläggningskostnader för befintliga objekt och de nya kandidater som Trafikverket föreslår. 

Som beskrivits i avsnitt 1.2 behöver flera objekt skjutas framåt i tiden eller minskas i 

omfattning för att möjliggöra genomförande av gällande plan samt de satsningar som anges 

i direktivet respektive beskrivs nedan. Dessa senareläggningar och besparingar beskrivs 

närmare i avsnitt 7.3. Vid valet av vilka objekt som ska senareläggas eller minskas i 

omfattning har flera olika faktorer beaktats. Viktiga faktorer i värderingen har varit var 

projekten ligger i planeringsprocessen och att många relativt omogna projekt i nuvarande 

plan fått ökade kostnader, bland annat till följd av förändrad omfattning. 

Regeringen gav den 29 juli 2021 Trafikverket i uppdrag att påbörja planläggningsarbetet för 

sträckan Skellefteå–Luleå på Norrbotniabanan med syfte att möjliggöra en byggstart för 

sträckan inom ramen för nästkommande infrastrukturplan (I2021/02073). Trafikverket 

bedömer att 3 miljarder kronor är en väl avvägd avsättning för påbörjandet av den 

kvarvarande etappen, med hänsyn till genomförda byggstarter och pågående 

planläggningsarbete längs Norrbotniabanan samt förutsättningarna i övrigt. Beloppet ingår 

i kostnaden för namngivna investeringar.  

I direktivet anges att Trafikverkets planförslag bör innefatta investeringar på de nya 

stambanorna för höghastighetståg till ett belopp av 107 miljarder kronor. Eftersom 
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förutsättningar i dagsläget saknas för att komma fram i pågående planläggningsprocess för 

Göteborg–Borås har senareläggning av delar av genomförandet av nya stambanor och 

därmed omfördelning av medel under planperioden varit nödvändiga. Trafikverket föreslår 

därför att 104 miljarder kronor avsätts för nya stambanor under planperioden.  

Trafikverket föreslår i avsnitt 7.8 objekt som bedöms medföra behov av särskilda resurser 

till berörda länsstyrelser. Det gäller etapper av Norrbotniabanan och av nya stambanor för 

höghastighetståg.  

ERTMS är den stora satsningen i planförslaget på att modernisera och digitalisera 

järnvägen, och de 31 miljarder kronor Trafikverket föreslår bygger på den nya 

utrullningsplanen som omfattar hela järnvägsnätet exklusive Inlandsbanan, Peberholmen 

och vissa pilotbanor. Den föreslagna planeringsramen avser den markbaserade delen av 

järnvägssystemet och inkluderar utveckling av den delen med cirka 5 miljarder kronor, 

baserat på bästa tillgängliga kunskap. För att rymmas inom utvecklingsanslagets ram 

föreslås en något långsammare utrullningsplan jämfört med vad som beskrevs i 

utgångspunkterna i avsnitt 1.2, vilket minskar belastningen med drygt 9 miljarder kronor 

under planperioden. Den föreslagna utrullningsplanen innebär att ERTMS planeras vara 

färdigutbyggt 2040–2045. Motiv och konsekvenser redovisas i avsnitt 7.9. 

Införandet av ERTMS är beroende av andra systemövergripande investeringar såsom fiber- 

och radiokommunikation samt krypteringsnycklar för säkerhet i kommunikationen. Dessa 

åtgärder har Trafikverket prioriterat med utgångspunkt i de behov som utrullningen av 

ERTMS ger, och de beskrivs i avsnitt 7.9. Den totala kostnaden för fortsatt utbyggnad av 

dessa järnvägstekniksystem under planperioden är 13 miljarder kronor.  

När det gäller trimnings- och miljöåtgärder föreslår Trafikverket en ram på cirka 

42 miljarder kronor, vilket är en ökning med nära 5 miljarder kronor jämfört med gällande 

plan. I detta ingår avsättningar till särskilda trafiksäkerhets-, cykel- och näringslivspotter. 

Även om detta är en ökning jämfört med gällande plan är det ändå avsevärt mindre än de 

behov som Trafikverket beräknade i inriktningsplaneringen. Eftersom dessa åtgärder ofta är 

effektiva och ligger i linje med fyrstegsprincipen hade det varit önskvärt att kunna avsätta en 

större ram, men Trafikverket bedömer att planeringsförutsättningarna inte medger det. I 

avsnitt 7.1 utvecklas den föreslagna satsningen närmare, inklusive fördelningen mellan 

åtgärdsområden och vissa potter. 

Trafikverket föreslår en satsning som säkerställer stadsmiljöavtalens fortsatta bidrag till en 

mer hållbar stadsutveckling och som fortsatt gör stödet tillgängligt för städers behov av 

energieffektiva lösningar. Trafikverket avser att utvärdera avtalen inför en kommande 

planrevidering, i syfte att ta fram ett beslutsunderlag för hur den fortsatta satsningen och 

utvecklingen av stadsmiljöavtal kan formuleras efter 2030. Utifrån detta föreslår 

Trafikverket att 1 miljard kronor per år avsätts till stadsmiljöavtal fram till 2030 – totalt 

9 miljarder kronor under planperioden. 

Resurserna till forskning och innovation föreslås vara oförändrade, det vill säga 

4,9 miljarder kronor, vilket svarar mot de behov Trafikverket redovisade i 

inriktningsplaneringen. Till detta kommer 3,6 miljarder kronor från 

vidmakthållandeanslaget. 

Trafikverket arbetar kontinuerligt med innovation i utvecklingen av 

transportinfrastrukturen. Digitaliseringens påverkan på transportsystemet, en plan för 

fortsatt elektrifiering och förslag på fyra objekt som bedöms som lämpliga för innovativa 

lösningar redovisas i avsnitt 7.5. 
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För såväl planering och myndighetsutövning som räntor, amortering och bidrag föreslås så 

realistiska ramar som möjligt. 

7.1. Trimnings- och miljöåtgärder 

Trimnings- och miljöåtgärder delas in i tre åtgärdsområden: tillgänglighet, trafiksäkerhet 

och miljö. Syftet är att med mindre (upp till 100 miljoner kronor) och effektiva åtgärder 

utveckla och förbättra transportsystemets funktion. Planering och prioritering görs i 

Trafikverkets årliga verksamhetsplanering, vilket ger en värdefull flexibilitet i 

genomförandet av åtgärderna. 

I tabell 12 sammanfattas Trafikverkets förslag på fördelning inom trimnings- och 

miljöåtgärder och innehållet inom de preciserade åtgärdsområdena under planperioden 

beskrivs. Mer information finns i underlagsrapporten om trimnings- och miljöåtgärder.39 

7.1.1. Trafikverkets förslag 

Tabell 12 Förslag till ram för respektive åtgärdsområde samt förslag till indikativ ram för respektive preciserat 
åtgärdsområde för trimnings- och miljöåtgärder 2022–2033. Miljoner kronor. 

Åtgärdsområden 
Indikativ ram 

2022–2033 

Trimningsåtgärder för bättre tillgänglighet, 
varav: 

16 900 

Kapacitet och kvalitet (inkl. näringslivspott) 10 800 

Kollektivtrafik 2 600 

Ökad och säker cykling 1 700 

Klimatanpassning 1 100 

It-infrastruktur 700 

Trimningsåtgärder för bättre trafiksäkerhet 12 000 

Miljöåtgärder, 
varav: 

13 100 

Buller och vibrationer 2 500 

Landskap 4 700 

Vatten 2 000 

Förorenade områden 3 900 

Totalt, indikativ ram 42 000 

Inom trimnings- och miljöåtgärder har avvägningar gjorts mellan och inom de olika 

åtgärdsområdena. Trafikverkets förslag till indikativ fördelning är gjort för att på bästa sätt 

möta de transportpolitiska målen, klimatmålen och etappmålen samt bidra till att utveckla 

transportsystemets funktion. 

39 Trafikverket (2021). Trimnings- och miljöåtgärder – Underlagsrapport till Förslag till nationell plan 

för transportinfrastrukturen 2022–2033. Publikation 2021:188. 
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7.1.2. Trimningsåtgärder för bättre tillgänglighet 

Trimningsåtgärder för bättre tillgänglighet är åtgärder som syftar till att förbättra 

tillgänglighet, användbarhet, robusthet, kapacitet och kvalitet för resenärer och 

godstransporter på vägar, järnvägar och i farleder. Åtgärderna har störst effekt och betydelse 

för det transportpolitiska funktionsmålet, men de har i många fall även effekter på 

hänsynsmålen inklusive klimatmålen. Åtgärdsområdet delas in i följande fem preciserade 

åtgärdsområden: kapacitet och kvalitet, kollektivtrafik, ökad och säker cykling, 

klimatanpassning järnväg samt it-infrastruktur. 

Inom kapacitet och kvalitet syftar åtgärderna till att åtgärda brister på vägar, järnvägar och 

farleder när det gäller kapacitet, robusthet, punktlighet och användbarhet. Den indikativa 

ramen för kapacitet och kvalitet uppgår till cirka 30 procent av det uppskattade behovet. Av 

detta behov bedöms cirka 70 procent utgöra åtgärder som främjar godstransporter. 

Förslaget till indikativ ram innebär att det behövs hårda prioriteringar mellan de enskilda 

åtgärderna. Fokus kommer bland annat läggas på åtgärder som möjliggör överflyttning av 

godstransporter från väg till järnväg och sjöfart samt kapacitetsåtgärder på järnväg. I 

förslaget ingår också Trafikverkets elektrifieringsprogram (se avsnitt 7.5.2). Åtgärder för att 

möjliggöra längre fordonsekipage för godstransporter på väg skulle skapa stora 

samhällsnyttor i form av stärkt konkurrenskraft för näringslivet, minskade utsläpp, slitage 

och olyckor till marginella kostnader. För detta krävs dock först en förordningsändring. 

Förslaget innebär att kvaliteten, kapaciteten och robustheten i transportinfrastrukturen 

fortsatt kan stärkas för att bidra till att ge näringslivet förutsättningar för tillväxt och 

utveckling, inte minst när det gäller järnväg och sjöfart. Flertalet åtgärder visar god 

samhällsekonomisk lönsamhet. 

I förslaget ingår näringslivspotten där Trafikverket har bedömt att nuvarande inriktning 

bidrar till effektiva intermodala transportlösningar. Det handlar om att tillsammans med 

näringslivet identifiera åtgärder i den statliga järnvägsinfrastrukturen som är motiverade av 

näringslivets behov, exempelvis effektivisering av anslutningar till terminaler för omlastning 

av gods. När det gäller medelstilldelningen konstaterar Trafikverket att nuvarande 

omfattning ligger i paritet med behoven, eftersom det hittills inte har uppstått någon 

situation där näringslivspotten inte kunnat finansiera åtgärder som näringslivet prioriterat. 

Trafikverket föreslår därför att inriktningen och omfattningen på 1,2 miljarder kronor i 

näringslivspotten lämnas oförändrad. 

Den indikativa ramen för kollektivtrafik uppgår till närmare 55 procent av det uppskattade 

behovet. Under de senaste åren har Trafikverket tillgänglighetsanpassat busshållplatser och 

stationer utmed hela det statliga väg- och järnvägsnätet. Trots dessa satsningar återstår 

fortfarande många hinder för att personer med funktionsnedsättning ska kunna resa med 

kollektivtrafiken. Av den anledningen kommer fokus även fortsättningsvis att ligga på att 

anpassa busshållplatser längs det nationella stamvägnätet och järnvägsstationer för 

personer med funktionsnedsättning, samt att förbättra möjligheterna för arbetspendling 

både i tätorter och i gles- och landsbygder.  

Förslaget innebär bland annat att kollektivtrafikens konkurrenskraft kan stärkas och 

därigenom bidra till förbättringar av människors hälsa och miljö. Ur ett socialt 

hållbarhetsperspektiv är kollektivtrafiken särskilt viktig för vissa åldersgrupper, vissa 

socioekonomiska grupper, personer med funktionsnedsättning och boende på landsbygden. 

En samlad effektbedömning har gjorts för åtgärden busskörfält som visar positiva effekter 

vid höga resenärsflöden och stor överflyttning till kollektivt resande. 
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Regeringen har i direktivet angett att Trafikverket inom ramen för trimnings- och 

miljöåtgärder bör föreslå en särskild pott till cykelåtgärder längs statliga vägar. De största 

behoven i det statliga vägnätet bedöms finnas längs de regionala vägarna. Det är även här 

som potentialen för ökad cykling bedöms vara störst. Längs det nationella stamvägnätet 

finns fortsatt behov av att skapa goda förutsättningar för barns resor till och från skola, 

pendling till arbete och studier samt resor till andra viktiga målpunkter som närservice och 

fritidsaktiviteter. Trafikverket föreslår därför en ökad satsning på området genom 

cykelpotten. Det uppskattade åtgärdsbehovet för ökad och säker cykling (cykelpotten) är 

inte möjligt att ange eftersom behovet på de regionala vägarna inte har sammanställts. 

Åtgärderna inom ökad och säker cykling kan också bidra till att stärka de socioekonomiskt 

svaga områdenas möjlighet till en ökad vardagsmobilitet. Den samhällsekonomiska nyttan 

är beroende av en mängd parametrar såsom antal cyklister, hastighet på vägen, geografisk 

plats med mera. 

För att främja ökad och säker cykling i hela landet föreslår Trafikverket att det under 

perioden 2022–2027 avsätts 600 miljoner kronor till samfinansiering av länsplanernas 

renodlade cykelåtgärder, både namngivna åtgärder och trimningsåtgärder, längs statliga 

allmänna vägar. Samfinansieringen kan vara högst 50 procent av statens åtgärdskostnad i 

länsplanen. Trafikverket föreslår att medel till samfinansiering fördelas procentuellt lika till 

de regionala planerna utifrån cykelåtgärder i beslutade länsplaner. Trafikverket föreslår 

också att länsplaneupprättarna ska planera och genomföra åtgärder på det regionala 

vägnätet med minst motsvarande summa som de får i samfinansiering – åtgärder som 

bidrar till ökad och säker cykling. 

Den indikativa ramen för klimatanpassning uppgår till cirka 80 procent av det behov som är 

känt idag. Det saknas en fullständig bild av vad som krävs för att anpassa transportsystemet 

till klimatförändringarna och Trafikverket behöver fortsätta prioritera arbetet i kommande 

plan. Med den föreslagna nivån kan Trafikverket fortsätta arbetet i ungefär samma takt som 

idag. Förslaget innebär att Trafikverket kan genomföra åtgärder som ökar robustheten och 

tillförlitligheten i järnvägssystemet. Eftersom det statliga järnvägsnätet är omfattande kan 

inte hela infrastrukturen klimatanpassas. I arbetet med klimatanpassning är därför 

riskidentifiering och riskreducering ett av de viktigaste områdena att arbeta med. Det har 

inte varit möjligt att göra samhällsekonomiska bedömningar av detta åtgärdsområde. 

Den indikativa ramen för it-infrastruktur uppgår till närmare 60 procent av det uppskattade 

behovet – ett behov som är osäkert, bland annat mot bakgrund av den snabba 

teknikutvecklingen. Förslaget innebär att Trafikverket kan fortsätta att utveckla it-

infrastrukturen, vilken är en förutsättning för att klara den ökade digitaliseringen. Under 

planperioden åtgärdas framför allt föråldrad teknik som inte kan hantera ökade volymer 

eller integreras med modern teknik. Dessutom genomförs åtgärder som säkerställer 

nödvändig datakommunikation med väg- och järnvägsanläggningen. 

7.1.3. Trimningsåtgärder för bättre trafiksäkerhet 

Trafiksäkerhetsåtgärder syftar huvudsakligen till att minska antalet omkomna och allvarligt 

skadade i transportsystemet. På järnväg bidrar åtgärderna också till ökad robusthet och 

punktlighet genom att risken för olyckor eller incidenter minskar. Åtgärderna har störst 

effekt och betydelse för det transportpolitiska hänsynsmålet men i många fall även effekter 

på funktionsmålet och klimatmålen. 

Den indikativa ramen för trafiksäkerhetsåtgärder uppgår till närmare 70 procent av behovet. 

Förslaget innebär att Trafikverket kan fortsätta satsningen mot etappmålet och Nollvisionen 

genom att öka säkerheten på det nationella stamvägnätet. Åtgärder som ökar säkerheten för 
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fotgängare och cyklister kommer även under denna planperiod att vara ett viktigt område 

eftersom antalet allvarligt skadade i trafikolyckor på väg har ökat och nu är fler än skadade i 

bil. För att komma till rätta med de största bristerna inom järnvägsanläggningen kommer 

Trafikverket under planperioden att fortsätta höja säkerhetsnivån i plankorsningar samt 

fortsätta arbetet med åtgärder för att förhindra obehörigt spårbeträdande och därmed 

minska antalet omkomna. Inriktningen är att säkra järnvägen mot intrång i närheten av 

bebyggelse eller andra platser där människor vistas. Möjligheten att uppnå etappmålen och 

Nollvisionen är helt beroende av att flera aktörer vidtar åtgärder. 

För att stärka tillgängligheten i hela Sverige och samtidigt öka möjligheterna att nå 

etappmålet för trafiksäkerheten föreslår Trafikverket att 1,25 miljarder kronor avsätts under 

perioden 2022–2027 till samfinansiering av mittsepareringsåtgärder och mitträffling på det 

regionala vägnätet. Samfinansieringen kan vara högst 50 procent av statens åtgärdskostnad 

i länsplanen. Trafikverket föreslår att medel för samfinansiering fördelas procentuellt lika 

baserat på mötessepareringsåtgärder och mitträffling i beslutade länsplaner. 

Länsplaneupprättarna ska planera och genomföra åtgärder på det regionala vägnätet med 

minst motsvarande summa som de får i samfinansiering – åtgärder som bidrar till ökad 

trafiksäkerhet. 

7.1.4. Miljöåtgärder 

Miljöåtgärder syftar till att förbättra miljöprestandan i befintlig infrastruktur för att minska 

trafikens och infrastrukturens negativa omgivningspåverkan. Bristande miljöprestanda kan 

exempelvis bero på att anläggningen har byggts när kraven var lägre än idag eller att 

nyttjandet av anläggningen har förändrats (till exempel genom ökad trafik). Miljöområdet är 

i flera delar styrt av nationella lagar och förordningar samt EU-krav. Åtgärderna har störst 

effekt och betydelse för det transportpolitiska hänsynsmålet. Inom vissa åtgärdsområden 

saknas det fullständigt underlagsmaterial som visar behovet på en detaljerad nivå, vilket gör 

att det är svårt att kvantifiera behoven.  

Miljöåtgärder delas in i följande fyra områden: buller och vibrationer, landskap (natur- och 

kulturåtgärder), vatten samt förorenade områden. Den indikativa ramen för buller och 

vibrationer uppgår till cirka 55 procent av behovet. Nivån möjliggör för Trafikverket att 

fortsätta arbetet i ungefär samma takt som idag samt hantera förelägganden. Förslaget 

innebär att buller- och vibrationsdämpande åtgärder genomförs för att åstadkomma en 

bättre livsmiljö och hälsa för en del av dem som bor eller går i skola längs befintlig statlig 

infrastruktur och som är utsatta för buller och vibrationer över vissa riktvärden. Flertalet 

åtgärder för att minska bullerstörningar visar en hög samhällsekonomisk lönsamhet och 

bidrar till hänsynsmålet. 

Den indikativa ramen för området landskap är cirka 13 procent av behovet. Det innebär att 

fokus kommer att ligga på åtgärder som lagstiftningen kräver samt åtgärder som begränsar 

spridningen av invasiva arter i artrika infrastrukturmiljöer. Även åtgärder som minskar 

barriäreffekter samt olyckor med vilt och ren kommer att prioriteras eftersom dessa olyckor 

genererar höga kostnader för samhället. Även stängsling av väg och järnväg bidrar till att 

minska antalet renpåkörningar, samtidigt som förhållandena för renskötarna att arbeta i 

anslutning till vägen eller järnvägen förbättras och olycksrisken för trafikanterna minskar. 

Att minska barriäreffekterna genom att anlägga passager för renar är också en viktig 

förutsättning för att möjliggöra samernas årstidsbundna förflyttning av renar mellan 

betesområden och för att kunna bedriva renskötsel. För att få till stånd funktionella passager 

som tillgodoser både rennäringens och transportsystemets behov, avser Trafikverket att ha 
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en nära dialog med Sametinget och berörda samebyar vid planeringen och genomförandet 

av åtgärder.  

Den indikativa ramen för området vatten är drygt 30 procent av behovet. Fokus inom 

området vatten kommer under planperioden inriktas på att säkerställa 

dricksvattenförsörjning och ekologiskt skyddsvärda vatten.  

Den indikativa ramen för förorenade områden är cirka 60 procent av bedömt behov, 

exklusive miljögarantin. Under planperioden kommer arbetet att fokusera på 

undersökningar, förelägganden samt mindre kostsamma saneringar. Området omfattar 

också den så kallade miljögarantin, vilket innebär ersättning motsvarande 2,6 miljarder 

kronor till vissa statliga bolag.  

7.2. Stadsmiljöavtal 

Trafikverket får enligt förordningen (2015:579) om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer 

ge stöd till kommuner och regioner för åtgärder i städer som leder till ökad andel 

persontransporter med kollektivtrafik eller cykeltrafik, eller till hållbara 

godstransportlösningar. Åtgärderna ska leda till energieffektiva lösningar med låga utsläpp 

av växthusgaser och bidra till att miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö nås. Stödet bör 

särskilt främja innovativa, kapacitetsstarka och resurseffektiva lösningar för kollektivtrafik, 

cykeltrafik eller godstransporter.  

Under perioden 2015–2021 har 117 stadsmiljöavtal tecknats i åtta ordinarie utlysningar. I 

avtal tecknade 2015–2016 (tre utlysningar) var endast kollektivtrafikåtgärder 

stödberättigade. Från och med 2017 kan stöd även beviljas för cykelåtgärder. Beslutat stöd 

2015–2021 uppgår till 5,7 miljarder kronor, varav 3,4 miljarder kronor är till 

kollektivtrafikåtgärder, 1,2 miljarder kronor är till cykelåtgärder och 1,1 miljarder kronor är 

till kombinerade kollektivtrafik- och cykelåtgärder. Totalt ingår cirka 340 åtgärder och cirka 

800 motprestationer i de beslutade avtalen. Det är 80 unika parter i avtalen, och vissa av 

dem ingår i flera avtal. Utöver de beviljade stadsmiljöavtalen har ett avtal (Ultunalänken) på 

900 miljoner kronor från stadsmiljöavtalens budget beslutats via förordningen (2009:237) 

om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m. 

Enligt regeringens direktiv om nationell plan behöver stadsmiljöavtalen utvecklas och 

effektiviseras för att främja alternativ till bil i städerna, och för att andelen som reser med 

cykel ska öka. K2, Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om 

kollektivtrafik, har utvärderat effekterna av 65 genomförda stadsmiljöavtal i de fyra första 

ansökningsomgångarna, 2015–2017.40 Utvärderingen pekar på en del positiva effekter, men 

Trafikverket menar att säkra slutsatser om avtalens effekter ännu är svåra att dra.  

40 K2 (2021), Effekter av stadsmiljöavtalet – Utvärdering av försöksperioden 20152018, Working 
Paper 2021:10.  

193



104 (224) 

Så som regeringen angett i 

direktiven finns det en till viss 

del ojämn spridning av hur 

mycket medel som hittills har 

beviljats för stadsmiljöavtal 

till olika kommuner, vilket 

också framgår av figur 28. 

Fördelningen beror i 

huvudsak på att antalet 

ansökningar om medel skiljer 

sig åt mellan kommuner och 

regioner. Utgångspunkten för 

fördelning av medel från 

stadsmiljöavtal är att syftet i 

förordningen ska uppfyllas. 

En förutsättning för att stöd 

ska kunna beviljas är att en 

ansökan lämnas in. Hittills 

har stöd beviljats till alla 

ansökningar som inkommit 

och som uppfyllt 

förordningens syfte.  

Beviljat stöd per capita är förhållandevis lågt i vissa delar av landet. Det är dock inte brist på 

medel som gör att exempelvis Norrbotten eller Västra Götaland inte har beviljats mer medel, 

utan snarare brist på kvalificerade ansökningar.  

Regeringen skriver att Trafikverket bör eftersträva att medel från stadsmiljöavtalen fördelas 

mer jämnt över landet. Om utgångspunkten ska vara en viss regional fördelning bedömer 

Trafikverket att det finns en risk för att det inte blir möjligt att bevilja stöd till åtgärder i 

vissa regioner på grund av att stödet inte räcker till, samtidigt som stöd inte kan beviljas i 

andra regioner på grund av att inte tillräckligt stora eller många ansökningar inkommer. En 

regional fördelning kan också innebära en risk för att större åtgärder inte kan få maximal 

stödutdelning, vilket kan leda till att flera stödformer måste kombineras i högre grad. Det 

försvårar hanteringen för såväl de sökande som Trafikverket. Dessutom ger inte 

förordningen stöd för att utgå från en regional fördelning som kriterium för att bevilja stöd. 

Trafikverket sprider information om stadsmiljöavtal. Inför varje utlysning genomförs flera 

digitala informationstillfällen som är öppna för alla intresserade. Trafikverket uppmuntrar 

kommuner och regioner som planerar att genomföra åtgärder som bedöms uppfylla 

förordningens syfte att ansöka om stadsmiljöavtal. Inför en ansökan kan kommuner och 

regioner kontakta Trafikverket för att få stöd i ansökningsförfarandet. Trafikverket 

genomför även årliga avstämningsmöten med kommuner och regioner om beviljade avtal 

där Trafikverket även informerar om kommande utlysningar.  

Trafikverket föreslår en satsning som säkerställer stadsmiljöavtalens fortsatta bidrag till en 

mer hållbar stadsutveckling samt fortsatt gör stödet tillgängligt för städers behov av 

energieffektiva lösningar. Stadsmiljöavtal som beviljas löper över många år, vilket innebär 

att stadsmiljöavtal som är beslutade i tidigare års ansökningar intecknar cirka en tredjedel 

av den föreslagna ramen fram till 2030 på 9 miljarder kronor. Trafikverket avser att 

utvärdera avtalen inför en kommande planrevidering, i syfte att ta fram ett beslutsunderlag 

för hur den fortsatta satsningen och utvecklingen av stadsmiljöavtal kan formuleras efter 

Figur 28 Beviljade medel från stadsmiljöavtal. Indelat efter län. Datum 2021-07-08. 
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2030. Utifrån detta föreslår Trafikverket att 1 miljard kronor per år avsätts till 

stadsmiljöavtal fram till 2030, totalt 9 miljarder kronor under planperioden. 

7.3.  Namngivna investeringar 

I kapitlet beskrivs på en övergripande nivå Trafikverkets förslag på namngivna 

investeringar, det vill säga investeringar med en beräknad totalkostnad över 100 miljoner 

kronor i statliga vägar och järnvägar, bidrag till åtgärder i allmänna farleder och slussar41 

och statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar med mera42. En 

sammanställning av förslagen till namngivna investeringar framgår av bilaga 1 där även 

resursfördelningen till andra verksamheter redovisas. 

Namngivna investeringar motsvarar åtgärder enligt fyrstegsprincipens steg 3 (bygg om) och 

steg 4 (bygg nytt). Enligt regeringens direktiv ska Trafikverket i sitt förslag utgå från att den 

nationella trafikslagsövergripande planen för transportinfrastrukturen för perioden 2018–

2029 ska fullföljas. Trafikverket har möjlighet att anpassa planeringsarbetet utifrån rådande 

förutsättningar så att planen kan fullföljas på ett effektivt sätt. Regeringen pekar i direktivet 

även ut ett antal investeringsåtgärder som bedöms vara viktiga för infrastrukturen i Sverige. 

Generellt gäller att åtgärder som drift- och underhållsåtgärder (steg 2) eller trimnings- och 

miljöåtgärder (huvudsakligen steg 3) tidigare prövats och ofta genomförts men bedömts 

som otillräckliga. Åtgärdsbehoven hänger ofta samman med äldre infrastruktur som inte 

klarar moderna krav på kapacitet, restider, säkerhet eller miljö och som därför behöver 

ersättas eller kompletteras – men även helt nya anläggningar för att möta samhälls- och 

trafikutvecklingen. Hur steg 1- och steg 2-åtgärder enligt fyrstegsprincipen i övrigt bedömts 

för de åtgärder som föreslås, redovisas i underlagsrapporten om namngivna investeringar.43 

Underlagsrapporten har avgränsats till att beskriva de nya objekt som föreslås och omfattar 

alltså inte objekt som ingår i gällande plan. Inte heller objektet Norrbotniabanan Skellefteå–

Luleå som regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att planlägga omfattas. 

För detaljerade beskrivningar av de namngivna investeringarna inklusive svar på de frågor 

om respektive namngiven investering som finns i regeringens direktiv, hänvisas till 

underlagsrapporten om namngivna investeringar44 och till investeringsobjektens samlade 

effektbedömningar45.  

7.3.1. Trafikverkets förslag 

Trafikverkets förslag innebär i huvudsak att den gällande nationella planen för åren 2018–

2029 fullföljs, kompletterad med utpekade satsningar i regeringens direktiv som avser nya 

stambanor för höghastighetståg och Norrbotniabanan mellan Skellefteå och Luleå. 

Därutöver prioriteras den modernisering av järnvägens signalsystem som bedömts som 

oundgänglig under planperioden. Vidare har nya objekt prioriterats i planförslaget för att 

tillgodose de behov som uppstår i Norrbotten och Västerbotten till följd av pågående 

industrietableringar. Därutöver har ett antal ytterligare nya objekt prioriterats.  

41 SFS 2009:236, Förordning om en nationell plan för transportinfrastruktur. 
42 SFS 2009:237, Förordning om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar 
m.m. 
43 Trafikverket (2021), Namngivna investeringar – Underlagsrapport till Förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022–2033. Publikation 2021:224. 
44 Ibid 
45 https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/langsiktig-planering-av-
infrastruktur/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/  

195

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/langsiktig-planering-av-infrastruktur/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/langsiktig-planering-av-infrastruktur/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/


106 (224) 

Dessa prioriteringar samt de ökade kostnader som genomförandet av den gällande planen 

innebär, medför att genomförandetiderna för ett antal namngivna investeringar har 

förskjutits så att delar av deras finansiering ligger efter 2033. De investeringar detta gäller 

redovisas längre ner i kapitlet.  

7.3.2. Ekonomisk sammanställning 

I tabell 13 redovisas en ekonomisk sammanställning över investeringar i väg, järnväg samt 

farleder och slussar. 

Tabell 13 Ekonomisk sammanställning av namngivna investeringar. 

Verksamhet 
Planförslag 2022–2033, mnkr,

prisnivå 202102 

Väginvesteringar 46 008 

Järnvägsinvesteringar, 
varav: 

232 547 

Etapper nya stambanor 104 000 

ERTMS (European Rail Traffic Management System) 30 776 

Ny optoanläggning inklusive vägklassificering 3 719 

Utveckling och förvaltning teletransmissionsanläggning 1 635 

Införande av Future Railway Mobile Communications System 3 372 

Nationellt tågledningssystem 412 

Fjärrstyrning av järnväg 196 

Kraftförsörjning 3 878 

Längre, tyngre, större tåg 2 821 

Övriga större investeringar järnväg 81 738 

Sjöfartsinvesteringar 10 503 

Totalt 289 058 

Några investeringar inom luftfart föreslås inte, eftersom förordningen (2009:236) om en 

nationell plan för transportinfrastruktur inte medger investeringar i vare sig flygplatser eller 

de system som används för att styra användningen av luftrummet. Däremot innehåller 

planförslaget utbyggnad av ny stambana för höghastighetståg mellan Göteborg och Borås 

via Landvetters flygplats. 

Under samrådet som föregått detta planförslag har bland annat Näringslivets transportråd 

och branschorganisationen Svensk Sjöfart framhållit att nya isbrytare behöver anskaffas, 

och anfört skäl för att betrakta en sådan anskaffning som en infrastrukturåtgärd. 

Trafikverket anser emellertid att ovan nämnda förordning inte medger investering i 

isbrytare. I regeringens direktiv till Trafikverket att ta fram ett förslag till nationell plan 

anges för övrigt i punkten 2.1 att planen ska omfatta den infrastrukturplanering för bland 

annat sjöfart som Trafikverket ansvarar för. 

7.3.3. Övergripande karakteristik av investeringarna 

De förslag till investeringar som ingår i planförslaget redovisas mer ingående i 

underlagsrapporten om namngivna investeringar som ett komplement till denna 

övergripande karakteristik.  
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7.3.3.1. Järnväg 

Planförslaget innehåller stora systemutvecklande satsningar på stråken södra/västra 

Sverige–mellersta Sverige–Västerbotten och Norrbotten. Det handlar i huvudsak om sedan 

tidigare beslutade objekt i tre delsträckor på nya stambanor för höghastighetståg mellan 

Stockholm och Malmö respektive Stockholm och Göteborg, en förlängning av järnvägen 

mellan Älmhult och Olofström ner till kusten vid Karlshamn samt i Norrbotniabanan mellan 

Umeå och Skellefteå. En ny delsträcka på Norrbotniabanan i detta planförslag är delen 

Skellefteå–Luleå. Planförslaget innehåller även nya åtgärder för att möta industrisatsningen 

på fossilfritt stål i Norrbotten genom förslag på ytterligare kapacitetsförbättringar på 

Malmbanan inklusive åtgärder på Luleå station. Vidare föreslås anpassningar på 

Ostkustbanan och Västkustbanan för att kunna köra tåg i hastigheter upp emot 250 km/tim. 

Stora resurser föreslås även till modernisering av järnvägens signalsystem ERTMS, i sig en 

förutsättning för att kunna öka hastigheten till 250 km/tim, se avsnitt 7.9. 

Sedan tidigare plan ingår också större investeringar över 500 miljoner kronor på exempelvis 

Malmbanan, Godsstråket genom Bergslagen mellan Storvik och Mjölby samt 

Västkustbanan. Till det kan läggas åtgärder för ökad kapacitet och hastighet på Mittbanan, 

Ostkustbanan, Dalabanan och Västra stambanan. 

Utöver dessa finns ett stort antal åtgärder under 500 miljoner kronor på befintliga järnvägar 

för att förbättra kapacitet och punktlighet för person- och godstrafik. Det handlar om 

exempelvis åtgärder för långa tåg, mötesstationer, kraftförsörjning, olika trimningspaket för 

att öka kapacitet och minska restider. Flertalet av dessa är redan tidigare beslutade, men 

även några nya förslag har tillkommit. 

7.3.3.2. Farleder och slussar 

Inom sjöfartsområdet innehåller planförslaget redan tidigare beslutade utbyten och 

uppgraderingar av slussarna i Trollhättan och Södertälje liksom förbättrade farleder till 

Göteborg, Luleå, i Mälaren och mellan Landsort och Södertälje.  

7.3.3.3. Väg 

Förslagen på det nationella stamvägnätet46 ingår i huvudsak i den gällande nationella 

planen för 2018–2029. Åtgärder på väg har generellt en lägre kostnad än de inom järnväg 

och har också en funktion som är mer lokal och regional. Huvudsakligen bidrar 

vägåtgärderna till att förbättra trafiksäkerheten och att minska restiden och därmed till 

regionförstoring. Tidigare beslutade större projekt i förslaget med en kostnad över 

500 miljoner kronor är E4 Förbifart Stockholm (pågår), E10 Morjärv–Svartbyn, E4 

Kongberget–Gnarp, Tvärförbindelse Södertörn, E22 Förbi Söderköping, E18 Köping–

Västjädra och E20 genom Västra Götaland. Utöver dessa finns ett stort antal tidigare 

beslutade mindre förslag som domineras av trafiksäkerhetsförbättringar genom 

mötesseparering fördelade över landet. Exempelvis innebär förslaget att enbart tre längre 

delsträckor på E4 mellan Helsingborg och Haparanda återstår att mötesseparera om 

planförslaget genomförs. 

Nya större vägobjekt över 500 miljoner kronor i planförslaget är E4 Förbifart Skellefteå och 

E14 Blåberget–Matfors.  

7.3.4. Förslag på tillkommande investeringsobjekt 

För att möta de senaste årens samhällsutveckling har Trafikverket bedömt det som 

nödvändigt att, trots det begränsade ekonomiska utrymmet, bereda utrymme för några 

46 I det nationella stamvägnätet ingår alla Europavägar och flera större riksvägar. Investeringar i 
övrigt statligt vägnät hanteras i respektive regions länsplan för regional transportinfrastruktur. 
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tillkommande namngivna investeringsobjekt med en total kostnad över 100 miljoner kronor 

utöver de som redan finns i gällande plan. Finansieringen för dessa nytillkomna objekt 

ligger helt eller delvis inom planperioden. Tillkommande investeringar inom ERTMS 

redovisas i avsnitt 7.9. 

De motiv som ligger bakom dessa förslag är av olika slag. Utbyggnad av Norrbotniabanan 

mellan Skellefteå och Luleå är utpekad av regeringen. I flera andra investeringsobjekt är den 

ekonomiska belastningen på nationell plan låg eftersom åtgärderna i den statliga nationella 

infrastrukturen helt eller till större delen finansieras av annan, ofta lokal eller regional part. 

Satsningar från näringslivet och andra aktörer som de i Norrbotten och Västerbotten är 

andra motiv till varför flera investeringsobjekt föreslås. 

Objekten är följande från norr till söder: 

Kiruna, ny järnvägsstation 

Total kostnad 1 371 miljoner kronor (förutsätter full medfinansiering av extern part/externa 

parter). 

Objektet innehåller utbyggnad av en ny station i Kiruna anpassad till den nya 

centrumplaceringen i Kiruna. Den nuvarande stationen är placerad vid Kiruna 

Malmbangård och är att betrakta som tillfällig. Utöver stationen innehåller objektet 

utbyggnad av cirka 7,5 kilometer nytt elektrifierat enkelspår för anslutande järnväg av spår 

från Svappavaara med mera. 

Norrbotniabanan Skellefteå–Luleå 

Total kostnad 23 269 miljoner kronor. 

Regeringen har i direktivet angett att ”Utbyggnad av den därefter kvarvarande delen 

Skellefteå–Luleå bör påbörjas inom planperioden”. Planläggningen har påbörjats under 

2021. När objektet är färdigställt kommer det att finnas en enkelspårig kustnära järnväg där 

tåg kan köra 200 till 250 km/h på sträckan mellan Bollstabruk/Kramfors och Luleå.  

Åtgärder i Norrbotten och Västerbotten 

Total kostnad 2 877 miljoner kronor. 

I Norrbotten sker omfattande satsningar på utveckling av ny, klimatsmart teknik inom 

tillverkning av stål. I Skellefteå i Västerbotten sker samtidigt en utbyggnad av tillverkning av 

batterier. Bägge investeringarna förväntas skapa en betydande efterfrågan på arbetskraft 

och transporter som behöver mötas med förbättrad kapacitet i transportsystemet. 

Trafikverket föreslår därför nedanstående åtgärder inom den ordinarie anslagsramen.  

Åtgärderna i Norrbotten är finansierade med 53 procent av totalkostnaden under 

planperioden och kräver därför ytterligare finansiering efter 2033. Åtgärden i Skellefteå har 

en finansiering med 33 procent under planperioden. Om ytterligare medel kan tillföras, till 

exempel genom finansiering med infrastrukturavgifter, är åtgärderna möjliga att genomföra 

tidigare under planperioden. Detta behöver i så fall studeras ytterligare. 

 SgöN47 Sävastklinten–Norra Sunderbyn, ny mötesstation och partiellt dubbelspår,

kostnad 286 miljoner kronor

 Luleå C flytt av personvagnsuppställning (etapp 1), kostnad 146 miljoner kronor

(tillkommer 23 miljoner kronor i medfinansiering)

47 Stambanan genom Övre Norrland. 
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 Luleå C ombyggnad av personbangård (etapp 2), kostnad 337 miljoner kronor

 Malmbanan Kiruna–Riksgränsen Stax 32,5 ton, kostnad 405 miljoner kronor

 Malmbanan Svappavaara–Kiruna Stax 32,5 ton, kostnad 250 miljoner kronor.

Dessa åtgärder i Norrbotten syftar till att delvis möta de behov av ökad kapacitet och ökad 

robusthet på Malmbanan inklusive Luleå C som den planerade investeringen i ett nytt 

stålverk i Boden innebär. Den nya mötesstationen och det partiella dubbelspåret på en 

delsträcka mellan Boden och Luleå ökar kapaciteten på banan och bidrar därmed till att 

säkra kapaciteten för järnvägstransporter till och från hamnen Luleå. Objekten på Luleå C 

förenklar och effektiviserar terminalhanteringen men bidrar även till att öka kapaciteten, 

förbättra tillgängligheten och säkerheten för resande. Det finns också starka beroenden 

mellan det pågående införandet av det nya signalsystemet ERTMS på Malmbanan och 

åtgärderna på Luleå C. Höjningen av Stax48 på Malmbanan till 32,5 ton innebär att 

exempelvis malmtågen kan lastas tyngre och därmed utnyttjas effektivare.  

 E4 Förbifart Skellefteå, kostnad 1 429 miljoner kronor.

Med anledning av etableringen av batterifabriken Northvolt i Skellefteå och den snabba 

samhällsutveckling som nu sker i dess spår, finns ett ökat behov av att ge förutsättningar för 

såväl stadens utveckling som för resande och transporter i region Västerbotten. Trafikverket 

bedömer att en dragning av E4 förbi Skellefteå, tillsammans med det pågående bygget av 

Norrbotniabanan, på ett betydande sätt kommer att förbättra stadens miljö och dess 

utvecklingsmöjligheter samtidigt som behovet av person- och godstransporter med olika 

trafikslag kan tillgodoses, inte minst vad gäller de oskyddade trafikanterna. Objektet är 

samhällsekonomiskt lönsamt. 

Mot bakgrund av de stora näringslivssatsningarna i Norrbotten och Västerbotten redovisar 

Trafikverket till regeringen den 30 november 2021 ett särskilt regeringsuppdrag49 där mer 

omfattande åtgärder enligt fyrstegsprincipen föreslås för att underlätta denna 

industriutveckling. I denna redovisning, se avsnitt 7.4, föreslås finansieringen ske genom lån 

för att åstadkomma ett snabbt genomförande. 

Om åtgärderna kan finansieras genom lån i enlighet förslagen med lånefinansiering, föreslår 

Trafikverket att E4 Förbifart Skellefteå alternativt att Norrbotniabanan Dåva–Skellefteå i 

Västerbottens län tillförs de därmed frigjorda medlen under planperioden. 

Ådalsbanan, Västeraspby vändslinga 

Kapacitetshöjande åtgärd med en kostnad på 122 miljoner kronor (cirka 55 miljoner kronor 

finansiering från länsplanen i Västernorrland). 

Trafiken i stråket förväntas öka allt eftersom Norrbotniabanan byggs ut och 

företagsetableringarna i Norrbotten och Västerbotten genomförs. Järnvägen mellan 

Västeraspby och–Långsele upprustas för närvarande och möjliggör tillsammans med en 

vändslinga i Västeraspby ökade omledningsmöjligheter mellan Botniabanan och Stambanan 

genom Övre Norrland. Vändslingan medför även att tågvikten kan ökas för godståg längs 

Norrlandskusten genom att backarna utmed Ådalsbanan undviks. Ådalsbanan och 

48 Största axellast. 
49 Regeringsuppdrag: Uppdrag att analysera behovet av åtgärder i transportinfrastrukturen med 
anledning av större företagsetableringar och företagsexpansioner i Norrbottens och Västerbottens 
län. Dnr I2021/02468. 
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Ostkustbanan kan också avlastas genom att godstågen, vid belastade tider med mycket 

persontrafik, leds via stambanan. 

E14 Blåberget–Matfors 

Mötesseparering med en kostnad på 381 miljoner kronor (varav 5 miljoner kronor 

samfinansiering). 

E14 förbinder Sundsvallsregionen med Östersund och Trondheim. Vägen har stor betydelse 

för näringslivets transporter av exempelvis timmer till industrin i Sundsvall, arbetspendling 

samt för turisttrafiken till och från Jämtland-Härjedalsfjällen. Delsträckan Blåberget–

Matfors är en av delsträckorna med mest trafik på stråket och ligger på den västra infarten 

till Sundsvall. Sträckan har bristfällig framkomlighet och trafiksäkerhet där höga hastigheter 

ofta leder till svåra olyckor. Vägbredden är 13 meter och hastigheten är idag 90 och 

100 km/tim. Vägen trafikeras av cirka 9 000 fordon/dygn. Ombyggnaden av nuvarande E14 

till mötesfri väg bidrar till att öka trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten för fordon 

och gång- och cykeltrafikanter längs sträckan E14 Timmervägen–Stöde. Etappen utgör en 

prioriterad och samhällsekonomiskt lönsam del i den fortsatta utvecklingen av förbättrad 

trafiksäkerhet på E14. 

Lund–Göteborg–Öxnered och Stockholm–Skellefteå, hastighetshöjning till 

250 km/tim på befintlig bana 

Total kostnad för Lund–Göteborg–Öxnered är 1 198 miljoner kronor och för Stockholm–

Skellefteå 961 miljoner kronor, summa 2 159 miljoner kronor. 

Syftet med objekten är att dra nytta av kommande investeringar i nya snabbare tåg som är 

planerade att tas i drift mellan 2025 och 2030. Objekten har även god samhällsekonomisk 

lönsamhet. Objekten belastar planperioden med cirka 40 procent av den totala 

objektskostnaden, vilket har bedömts vara en nödvändig andel för att dra nytta av en större 

del av restidsvinsten. 

Räppe, ny station 

Total kostnad 102 miljoner kronor (cirka 64 procent extern finansiering). 

Syftet med objektet är att skapa god tillgänglighet och ett utbud av hållbara färdmedel till 

och från det nya regionsjukhuset i Växjö. Mötesspåret har tidigare haft en kostnad under 

100 miljoner kronor och varit planerat att genomföras som ej namngiven trimningsåtgärd. 

Objektet har prioriterats eftersom det utgör en förutsättning för järnvägsanslutning av det 

kommande sjukhuset, och kostnaden i nationell plan är låg. 

Markarydsbanan/Knäred mötesspår 

Total kostnad 124 miljoner kronor (cirka 53 procent sam- och medfinansiering). 

Region Halland, Laholms kommun och Trafikverket arbetar för att starta persontrafik på 

Markarydsbanan mellan Hässleholm och Halmstad. Idag vänder regionaltågen från 

Hässleholm i Markaryd och resterande sträcka mellan Halmstad och Markaryd används 

enbart för gods- och omledningstrafik. För att kunna trafikera hela banan med regional 

persontrafik behöver kapaciteten utökas med ett mötesspår mellan Halmstad och Markaryd. 

Syftet med objektet är därför att anlägga en mötesstation i Knäred, inklusive plattformar för 

resandeutbyte. Parallellt planeras även en plattform för resandeutbyte i Veinge samt signal- 

och plankorsningsåtgärder för att öka kapaciteten och för att få en jämnare hastighet på 

banan. Mötesspåret i Knäred inklusive plattformar har tidigare haft en kostnad under 

100 miljoner kronor och därför varit planerat att genomföras som ej namngiven 

200



111 (224) 

trimningsåtgärd. Objektet har prioriterats eftersom det är en förutsättning för att en 

attraktiv, tät, tillförlitlig och kostnadseffektiv regiontågstrafik mellan Halmstad, Markaryd 

och Hässleholm ska kunna starta och att belastningen på nationell plan är låg. Åtgärden har 

dessutom en hög samhällsekonomisk lönsamhet.  

Västkustbanan, Väröbacka station 

Kostnad 153 miljoner kronor (100 procent kommunal medfinansiering). 

Objektet innebär anläggning av en ny station för att möjliggöra på- och avstigning för 

regiontågstrafik i Väröbacka, vilket bland annat skapar förutsättningar för utveckling av 

Väröbacka till ett stationssamhälle i enlighet med Varberg kommuns ambition. Syftet med 

objektet är även att förbättra förutsättningarna för regional trafik på Västkustbanan mellan 

framför allt Varberg och mellanliggande orter upp till Kungsbacka, Mölndal mot Göteborg. 

Objektet finansieras till 100 procent av Varbergs kommun. 

Kapacitetshöjande åtgärder Öresund/Malmö 

Total kostnad cirka 1 017 miljoner kronor (100 procent medfinansiering från extern aktör). 

Sedan Öresundsbron invigdes år 2000 har integrationen i Öresundsregionen mellan Sverige 

och Danmark, framför allt på arbets- och bostadsmarknaderna, kontinuerligt fördjupats. 

Trafikutvecklingen, både på väg och på järnväg har på motsvarande sätt varit kraftig sedan 

trafikstarten. Trafikverkets bedömning är att järnvägskapaciteten på Öresundsbron, med 

prognosticerad trafikutveckling enligt Trafikverkets basprognos, ska räcka till cirka 2050. 

Dessförinnan behöver dock landanslutningarna på bägge sidor om sundet förstärkas. På den 

danska sidan planeras redan omfattande åtgärder för att möta behovet. Trafikverket och 

Öresundsbrokonsortiet har gemensamt identifierat vilka åtgärder i järnvägsnätet på den 

svenska sidan som skulle behövas för att motsvara Öresundsbrons kapacitet. På den svenska 

sidan behövs åtgärder för att: 

 Bygga bort begränsningar på Malmö C där spåranslutningen till banhallen korsar

Södra stambanan i plan samt fler plattformsspår på Malmö C Övre

 Säkra möjligheten att trafikera med långa godståg mellan kontinenten och Malmö

godsbangård genom att förlänga dagens förbigångsspår i Svågertorp

 Förstärka kapaciteten på Kontinentalbanan mellan Östervärn och Malmö C samt

bygga ut kapaciteten på Östervärns station eftersom Citytunneln redan i dagsläget i

princip är fullbelagd.

Med de nedan föreslagna åtgärderna bedöms förväntad trafikutveckling för både gods- och 

persontrafik säkras bortom 2040. Inte minst är åtgärderna viktiga inför att Fehmarn Bält-

förbindelsen öppnar 2029. Objekten är följande: 

 Malmö bangård, planskild spårkorsning

 Malmö C, fler plattformsspår

 Malmö C–Östervärn, dubbelspår

 Svågertorp, förlängning av förbigångsspår.
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Järnvågen med överdäckning av E45 

Total kostnad cirka 263 miljoner kronor (100 procent medfinansiering från Göteborgs stad). 

E45 på den aktuella sträckan går genom centrala Göteborg med bebyggelse tätt inpå leden 

vilket ger upphov till höga bullernivåer och dålig luftkvalitet. Syftet med objektet är att 

förbättra luftkvaliteten och bullernivåer för kommande bostäder i anslutning till väg E45. 

Objektet möjliggör därmed för Göteborgs stads utveckling av blandad stadsbebyggelse vid 

Järnvågsgatan med flera gator inom stadsdelen Masthugget. Objektet innehåller även 

trimnings- och kollektivtrafikåtgärder i anslutning till Järntorgsmotet som förbättrar 

tillgängligheten i området.  

Dessutom ingår ett utredningsobjekt, nämligen 

Stockholm C och Tomteboda bangård, kapacitet med mera – utredning. 

Total kostnad i nationell plan 280 miljoner kronor (avser enbart utredning). 

Stockholms central är som nationell nod inte rustad för ett ökat resande och har begränsad 

kapacitet, särskilt för långa tåg som till exempel ingår i höghastighetskonceptet. Stockholms 

stad och fastighetsägaren Jernhusen planerar att överdäcka spårområdet i samverkan med 

Trafikverket. Oavsett överdäckning innebär kapacitetsbristerna att järnvägsanläggningen 

behöver byggas om och tågvändning flyttas till en ny anläggning på Tomteboda bangård. En 

ombyggnad av Stockholms central är komplex, tar lång tid och innebär en omfattande 

samordning. Trafikverket och Jernhusen avser att till 2026 gemensamt driva planering, 

projektering och start av förberedande arbeten som ändå behöver genomföras, till exempel 

byte av ställverk. Ett beslut om ett namngivet utredningsuppdrag i nationell plan ger 

Trafikverket planeringsmandat och lägger fast den långsiktiga inriktningen att Stockholms 

central behöver reinvesteras. Det finns också medfinansiering och finansiering via 

infrastrukturavgifter. Definitivt beslut om ett genomförande av en överdäckning sker 2026 

när förutsättningar i form av detaljplan med mera föreligger. Total kostnad för objektet 

beräknas till 8,8 miljarder kronor. 

Ytterligare information om investeringsobjekten finns i underlagsrapporten om namngivna 

investeringar.50 

7.3.5. Investeringar i planförslaget med finansiering efter 2033 

I gällande plan har det skett tidsförskjutningar och fördyringar i en utsträckning som 

innebär att flera objekt fortsätter att kräva resurser i större omfattning än förväntat under 

den kommande planperioden för åren 2022–2033.  

Tillsammans med ovanstående medför den fortsatta utbyggnaden av ERTMS, regeringens 

ökade satsning på nya stambanor för höghastighetståg, Norrbotniabanans kvarvarande 

etapp och kostnadsutvecklingen i branschen att utrymmet för ytterligare nya 

investeringsobjekt inom planeringsramen är mycket begränsat.  

Det har mot bakgrund av detta genomförts en kostnadsöversyn av ett sextiotal objekt för att 

så långt som möjligt identifiera konkreta besparingar. De identifierade större besparingarna 

har uppgått till knappt 3 miljarder kronor fördelat på cirka tio objekt. Besparingarna har 

åstadkommits genom justerad omfattning och utformning som därmed har kunnat 

användas till andra objekt.  

50 Trafikverket (2021), Vidmakthållande – Underlagsrapport till Förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022–2033. Publikation 2021:224. 
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Utöver besparingarna ovan har Trafikverket dessutom sett över förutsättningarna för att 

förskjuta genomförandetiden för ett antal objekt. Resultaten av den översynen är att 

Trafikverket föreslår att sammanlagt nio investeringar i gällande plan förskjuts i tid så att de 

slutförs efter 2033. I huvudsak rör det sig om objekt som var nya i planen 2018–2029. 

Ytterligare 11 miljarder kronor har på så sätt kunnat frigöras under planperioden. Nedan i 

tabell 14 redovisas de objekt51 som i planförslaget har en del av sin finansiering efter 2033 

jämfört med den gällande planen. Varje objekt kommenteras nedanför tabellen.  

Generella utgångspunkter för att förskjuta objekten bortåt i tid har varit graden av: 

 kostnadsökning

 beroenden till andra åtgärder och de konsekvenser som uppstår av en förskjutning

 effekt på antal omkomna.

Givet utgångspunkterna ovan har delar av finansieringen lagts efter planperioden. 

Kostnadsangivelserna nedan är i miljoner kronor. Observera att de objekt som saknar full 

finansiering under planperioden förutsätter fortsatt finansiering efter 2033.  

Tabell 14 Objekt i gällande plan som förskjutits i tid med statlig finansiering efter 2033 (exklusive objekt inom nya 
stambanor, nationella systemåtgärder på järnväg och storstadsförhandlingar). Miljoner kronor.  

Objekt 

Nytt i 
plan 
2018-
2029 

Total 
kostnad i 

plan 2018–
2029, 

prisnivå 
201702 

Kostnad 
efter 2029, 
prisnivå 
201702 

Total 
kostnad 

i plan 
2022–
2033, 

prisnivå 
202102 

Kostnad 
efter 
2033, 

prisnivå 
202102 

Andel 
kostnad 
till och 
med 

2033, % 

E4 Kongberget–Gnarp 965 0 2 103 489 77 

Ostkustbanan, etapp 
Gävle–Kringlan, 
kapacitetshöjning 

X 5 027 1 403 7 237 6 470 11 

E16 Borlänge-Djurås X 400 0 832 674 19 

Alvesta, triangelspår X 134 0 295 150 49 

Västra stambanan 
Laxå–Alingsås högre 
kapacitet 

X 578 0 796 300 62 

Rv 26 Hedenstorp – 
Månseryd 

X 144 0 321 210 35 

Sydostlänken (Älmhult–
Olofström–Karlshamn), 
elektrifiering och ny 
bana 

X 2 423 823 5 227 3 283 37 

Maria–Helsingborg C, 
dubbelspår 

X 3 185 2 435 4 092 3 192 22 

E22 Ronneby Ö – 
Nättraby 

X 704 0 1 039 500 52 

Summa objekt i 
gällande plan med 
finansiering efter 2033 

15 268 

51 Exklusive objekt inom nya stambanor,  nationella systemåtgärder på järnväg och 
storstadsförhandlingar. 
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E4 Kongberget–Gnarp 

Objektet har funnits med sedan nationell plan 2010–2021. Objektets genomförande har 

med nuvarande planering sin tyngdpunkt under den andra halvan av planperioden. 

Kostnadsökningen är betydande i procent och kronor räknat och beror huvudsakligen på 

ändrad sträckning och utformning. Tidsförskjutningen innebär att delsträckan mellan 

Bälinge och Gnarp, en sträcka på cirka 4 kilometer, finansieras efter 2033. Vägen har idag 

80 km/tim som skyltad hastighet. 

Ostkustbanan, etapp Gävle–Kringlan, kapacitetshöjning 

Objektet var nytt i gällande plan och hade en mindre del av kostnaden efter 2029. Objektets 

genomförande har med hittillsvarande planering haft sin tyngdpunkt  under den andra 

halvan av planperioden. Objektet ingår i ett avtal mellan staten och Gävle kommun om 

bostadsutbyggnad. Utredningar har visat att objektet förutsätter stora förändringar på den 

anslutande Bergslagsbanan mot Gävle för en god funktion och för att möjliggöra en flytt av 

Gävle godsbangård, åtgärder som inte är finansierade i den gällande planen. Det finns även 

behov av samplanering med utbyggnaden av det nya signalsystemet ERTMS. 

Tidsförskjutningen innebär att huvuddelen av finansieringen läggs efter planperioden. 

Resterande medel möjliggör fortsatt planläggning med produktionsstart sent i 

planperioden. En tidsförskjutning förändrar förutsättningarna för pågående kommunal och 

regional planering. Tidsförskjutningen kan även påverka möjligheterna att ta del av det 

beslutade EU-bidraget från CEF på cirka 35 miljoner kronor. 

E16 Borlänge–Djurås 

Objektet var nytt i gällande plan. Färdigställande av den första av tre etapper pågår. 

Kostnadsökningen är betydande i procent och kronor räknat och beror huvudsakligen på 

ändrad sträckning och utformning på grund av besvärliga geotekniska förutsättningar och 

hänsynstaganden till bebyggelse. Finansieringen inför planperioden 2022–2033 omfattar 

färdigställande av den första etappen. De två återstående etappernas finansiering ligger efter 

2033. Dagens väg har en skyltad hastighet på 80 km/tim. 

Sydostlänken (Älmhult–Olofström–Karlshamn), elektrifiering och ny bana 

Objektet var nytt i gällande plan och hade en mindre del av kostnaden efter 2029. Objektets 

genomförande har med nuvarande planering sin tyngdpunkt under den andra halvan av den 

kommande planperioden. Objektet har fått betydande kostnadsökningar i både procent och 

kronor räknat på grund av tillkommande åtgärdsbehov i Olofström och Karlshamn. Med 

förslaget ligger merparten av finansieringen för kostnadsökningen efter 2033. 

Alvesta, triangelspår 

Objektet var nytt i gällande plan. Kostnadsökningen är stor i procent räknat. Objektets 

genomförande har med nuvarande planering sin tyngdpunkt tidigt under den andra halvan 

av den kommande planperioden. Tidsförskjutningen innebär att finansieringen av 

kostnadsökningen läggs efter planperioden. 

Västra stambanan Laxå–Alingsås högre kapacitet 

Objektet var nytt i gällande plan. Kostnadsökningen är stor i procent räknat. Objektets 

genomförande har med nuvarande planering sin tyngdpunkt under den andra halvan av den 
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kommande planperioden. Förslaget innebär att två förbigångsspår med lägre prioritet 

genomförs efter 2033. 

Rv 26 Hedenstorp–Månseryd 

Objektet var nytt i gällande plan. Kostnadsökningen är betydande i procent räknat. 

Objektets genomförande har med nuvarande planering sin tyngdpunkt under den andra 

halvan av den kommande planperioden och föreslås bli färdigställt efter 2033. 

Tidsförskjutningen beror, förutom på kostnadsökningen,  även på att sträckan idag är 

mötesseparerad. Den tillkommande effekten när det gäller att minska antalet omkomna är 

därför låg i förhållande till kostnaden. Förbättringarna ligger istället inom restid och 

kapacitet vilket haft lägre tyngd i prioriteringen.  

Maria–Helsingborg C, dubbelspår 

Objektet var nytt i gällande plan och hade en större del av kostnaden efter 2029. 

Kostnadsökningen är betydande i procent och kronor räknat. Objektets genomförande har 

med nuvarande planering sin tyngdpunkt sent under den andra halvan av den kommande 

planperioden och är fortfarande i ett tidigt planeringsskede. Tidsförskjutningen innebär att 

objektet kan påbörjas under planperioden men att huvuddelen genomförs efter 2033. 

E22 Ronneby Ö–Nättraby 

Objektet var nytt i gällande plan. Objektets genomförande har med nuvarande planering sin 

tyngdpunkt under den andra halvan av den kommande planperioden. Tidsförskjutningen 

beror, förutom på kostnadsökningen, även på att sträckan idag är mötesseparerad. Den 

tillkommande effekten när det gäller att minska antalet omkomna är därför låg i förhållande 

till kostnaden. Förbättringarna ligger istället inom restid och kapacitet vilket haft lägre 

tyngd i prioriteringen.  

Ytterligare sex objekt har i sin planerade framdrift finansiering efter 2033 (se tabell 15). 

Tabell 15 Objekt i gällande plan med statlig finansiering efter 2033 exklusive objekt inom nya stambanor, nationella 
systemåtgärder på järnväg och storstadsförhandlingar. Miljoner kronor.  

Objekt 
Total kostnad i 

plan 2022–2033, 
prisnivå 202102 

Kostnad efter 
2033, prisnivå 

202102 

Andel 
kostnad till 

och med 
2033, % 

Tomteboda – Kallhäll, ökad 
kapacitet (pågående) 

23 106 762 97 

Norrbotniabanan (Umeå) Dåva – 
Skellefteå ny järnväg 

15 467 4 804 69 

Ostkustbanan, fyra spår (Uppsala – 
länsgränsen Uppsala/Stockholm) 

12 891 10 528 18 

Värnamo – Jönköping/Nässjö, 
elektrifiering o höjd hast 

2 267 276 88 

Vänersjöfarten, Trollhätte 
kanal/Göta älv 

5 395 351 94 

Halmstad C/bangård 730 200 73 

Malmö godsbangård, utbyggnad av 
spår 58 

Summa objekt i gällande plan 
med finansiering efter 2033 

16 921 
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Utöver objekten ovan har nio av de tillkommande objekten i planförslaget kvarstående 

finansieringsbehov efter 2033 (se tabell 16). 

Tabell 16 Nya objekt i förslaget till plan 2022-2033 med statlig finansiering efter 2033 exklusive objekt inom nya 
stambanor, nationella systemåtgärder på järnväg och storstadsförhandlingar. Miljoner kronor.  

Objekt 
Total kostnad i 

plan 2022–2033, 
prisnivå 202102 

Kostnad efter 
2033, 

prisnivå 202102 

Andel 
kostnad till 

och med 
2033, % 

Malmbanan Kiruna-Riksgränsen 
Stax 32.5 ton 

405 162 60 

Malmbanan Svappavaara-Kiruna 
Stax 32.5 ton 

250 100 60 

SgöN Sävastklinten-Norra 
Sunderbyn ny mötesstation och 
partiellt dubbelspår 

286 114 60 

Luleå C flytt av personvagns-
uppställning (etapp 1) 

146 58 60 

Luleå C ombyggnad av 
personbangård (etapp 2) 

337 231 32 

Norrbotniabanan Skellefteå – Luleå 
ny järnväg 

23 269 20 267 13 

E4 förbifart Skellefteå 1 429 958 33 

Stockholm-Skellefteå, 250 km/h på 
befintlig bana 

961 810 16 

Lund-Göteborg-Öxnered, 250 km/h 
på befintlig bana 

1 198 486 60 

Summa nya objekt i 
planförslaget med finansiering 
efter 2033 

23 186 

7.3.6. Redovisning av förslag till byggstarter år 2022–2024 och 2025–2027 

Regeringen uppdrog den 11 mars 2021 åt Trafikverket att lämna förslag på objekt som bör få 

byggstartas år 1–3 (2022–2024) samt objekt som bör få förberedas för byggstart år 4–6 

(2025–2027). Trafikverket redovisade uppdraget den 14 april 2021. Regeringen har i 

direktivet till föreliggande uppdrag angett att om planförslaget föranleder ändringar i 

förhållande till det förslag till byggstarter som Trafikverket redovisade i april 2021, ska 

ändringsförslagen särskilt redovisas och motiveras. Förslag till byggstarter redovisas i bilaga 

1. Det finns även en fördjupad redovisning av efterfrågade uppgifter i underlagsrapport

Namngivna investeringar52, i vilken ändringsförslagen redovisas och motiveras.

Följande är de objekt som har fått förändringar i byggstartperiod jämfört med redovisningen 

14 april 2021. 

52 Trafikverket (2021), Namngivna investeringar – Underlagsrapport till Förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033. Publikation 2021:224. 
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7.3.6.1. Objekt som har byggstartat 

Innan utgången av 2021 beräknas objekt ERTMS, ScanMed etapp 1 inklusive Katrineholm–

Åby (Korridor B) (enlig benämning i plan 2018-2029), ha byggstartat (se tabell 17). Objektet 

i planförslaget har delats i två deletapper. Även objektet E18 Köping–Västjädra, 

kapacitetsbrister beräknas byggstarta 2021. Objekten har regeringsbeslut om att få 

byggstarta sedan tidigare. 

Tabell 17 Objekt som har byggstartat innan utgången av 2021 – Observera uppdelning av ERTMS ScanMed etapp 1 
inklusive Katrineholm-Åby (Korridor B). 

Objekt 
Byggstart enligt 

senaste rapportering 
(april 2021) 

Byggstart enligt 
planförslag 

ERTMS, TC53 Hallsberg–Norrköping 2022–2024 Pågående 

ERTMS, TC Malmö 2022–2024 Pågående 

E18 Köping–Västjädra, kapacitetsbrister 2022–2024 Pågående 

7.3.6.2. Objekt som föreslås byta byggstartsgrupp till grupp 1–3 

Trafikverket föreslår att tre objekt byter byggstartsgrupp från år 4–6 till år 1–3. Det berör 

Godsstråket Hallsberg–Åsbro, dubbelspår samt två av de tre deletapperna av objektet 

Införande av FRMCS enligt tabell 18. Kvarstående deletapp av FRMCS föreslås flytta till 

senare år inom planperioden enligt tabell 18.  

Tabell 18 Objektet Införande av FRMCS med ny uppdelning och föreslagna byggstartsgrupper. 

Objekt 
Byggstart enligt 

senaste rapportering 
(april 2021) 

Byggstart enligt 
planförslag 

Godsstråket Hallsberg–Åsbro, dubbelspår 2025–2027 2022–2024 

Förtätning av GSM-R 
(Järnvägskommunikationssystem) 

2025–2027 2022–2024 

FRMCS (Järnvägskommunikationssystem) 
tunnel 

2025–2027 2022–2024 

7.3.6.3. Övriga objekt som föreslås få ändrad period 

Vidare föreslår Trafikverket att fyra objekt som ingick i byggstartsbeslutet för år 4–6 flyttas 

till senare år inom planperioden enligt tabell 19. Detta på grund av förändrade 

förutsättningar avseende planeringsmognad och kostnader för objekten i förhållande till den 

gällande planen 2018–2029 samt med hänsyn till de totala ekonomiska utrymmena för 

nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033. 

53 Trafikledningscentral 
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Tabell 19 Objekt som föreslås flyttas till senare år inom planperioden. 

Objekt 
Byggstart enligt 

senaste rapportering 
(april 2021) 

Byggstart enligt 
planförslag 

E22 Gladhammar–Verkebäck 2025–2027 2028–2033 

E4 Kongberget–Gnarp 2025–2027 2028–2033 

Ostkustbanan, etapp Gävle–Kringlan, 
kapacitetshöjning 

2025–2027 2028–2033 

E22 Ronneby Ö–Nättraby 2025–2027 2028–2033 

Införande av FRMCS 
(Järnvägskommunikationssystem) 

2025–2027 2028–2033 

7.3.6.4. Nya förslag till objekt att förbereda för byggstart 

Trafikverket föreslår dessutom att tolv objekt som inte ingick i byggstartsbeslutet för år 4–6 

får beslut om att få förbereda för byggstart under åren 2025–2027 enligt tabell 20. I 

förslaget ingår objekt där planeringen inte kommit så långt att de uppfyller alla kriterier, 

men föreslås ingå för att alla förutsättningar ska kunna klarläggas och utredas. 

Tabell 20 Nya objekt som Trafikverket föreslår ska få förberedas för byggstart under åren 2025–2027. 

Objekt 
Byggstart enligt 

planförslag 

Uppsala, Plankorsningar 2025–2027 

E4/E20 Södertäljebron, Kapacitetsförstärkning till följd av E4 Förbifart 
Stockholm 

2025–2027 

Malmbanan Nattavaara bangårdsförlängning 2025–2027 

Borlänge–Falun, Kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder 2025–2027 

Rv 26 Mullsjö–Slättäng 2025–2027 

Högsjö västra, förbigångsspår 2025–2027 

Katrineholm, förbigångsspår 2025–2027 

Heby, Mötesspår 2025–2027 

Sundsvall–Ånge, kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder – inkl. 
säkerhetshöjande åtgärder 

2025–2027 

Laxå, bangårdsombyggnad 2025–2027 

Ånge–Östersund, Kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder 2025–2027 

ERTMS, Trafikledningscentral Boden Ånge 2025–2027 

7.3.7. Investeringar som övervägts som motsvarar en ökning av medlen för 

namngivna investeringar med 10 procent 

Enligt regeringens direktiv ska Trafikverket redovisa ytterligare namngivna investeringar 

som övervägts för planförslaget som motsvarar en ökning av medlen för namngivna 

investeringar med 10 procent (se även bilaga 1 och underlagsrapporten om 

investeringsåtgärder). Dessa 10 procent motsvarar enligt Trafikverkets beräkning cirka 28,6 

miljarder kronor.  

Trafikverket har valt att föreslå dels utökad alternativt full finansiering för flertalet av de 

objekt som har kvarstående finansieringsbehov efter 2033 i förslaget till plan, dels ett antal 
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förslag till nya vägobjekt med huvudsakligen tydlig landsbygdsprofil och god 

trafiksäkerhetsnytta. Det återstående utrymmet upp till nivån 28,6 miljarder kronor föreslår 

Trafikverket ska användas för en utökning av medlen till trimningsåtgärder på 

landsbygdsvägnätet för ökad trafiksäkerhet och tillgänglighet.  

Motiven för att utöka finansieringen inom planperioden av de objekt som redan prioriterats 

i den gällande planen är främst att de ska kunna färdigställas och ge de nyttor som förväntas 

tidigare. Motiven för att föreslå namngivna vägobjekt med en huvudsaklig landsbygds- och 

trafiksäkerhetsprofil är att anspråken runt om i landet på förbättrade vägar är höga. De 

handlar exempelvis om att möjliggöra säker arbets- och studiependling med rimliga restider 

men även förutsägbara transporttider för gods i de delar av landet där vägtrafik är och 

förväntas vara det dominerande transportsättet under överskådlig tid. Ökningen av 

trimningsmedlen svarar på samma sätt som de namngivna vägobjekten upp mot de behov 

som kan tillgodoses med åtgärder med en kostnad under 100 miljoner kronor. 

Åtgärderna har huvudsakligen identifierats utifrån Trafikverkets arbete med betydande 

brister54 och redovisas nedan regionvis.  

Nord 

 E10 Mertainen–Kauppinen mötesseparering

 E12 Kulla–Norrfors mötesseparering

 E4 Ljusvattnet–Yttervik mötesseparering

 E4 Grimsmark–Broänge mötesseparering.

Mitt 

 E4 Kongberget–Gnarp, full finansiering under planperioden

 Ostkustbanan, etapp Gävle–Kringlan, kapacitetshöjning, full finansiering under

planperioden

 E16 Borlänge–Djurås, full finansiering under planperioden

 E 16/väg 66 Förbi Yttermalung

 E16 Lönnemossa–Klingvägen, mötesseparering

 RV 50 Förbi Grängesberg

 Väg 56 Hedesunda–Valbo/Gävle, Räta linjen

 E14 Lockne–Optand/Förbi Brunflo

 E4 Förbi Örnsköldsvik.

Öst 

 Ostkustbanan, fyra spår (Uppsala–länsgränsen Uppsala/Stockholm), ökad

finansiering under planperioden

 E20 Trafikplats Gröndal–Eskilstuna 2+2

 Hjulsta ny- eller ombyggnad av bro.

Stockholm 

54 Trafikverket (2020), Geografiska brister på systemnivå – underlagsrapport till revidering av 
nationell plan 2018-2029. Publikation 2020:271. 
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 E4 trafikplats Glädjen–trafikplats Rotebro, ITS

 E4 trafikplats Häggvik–trafikplats Rotebro, kapacitetsförstärkning till följd av E4

Förbifart Stockholm.

Väst 

 Västra stambanan Laxå–Alingsås högre kapacitet, full finansiering under

planperioden

 E18 Valnäs–riksgränsen, deletapp Bäckevarv–Årjäng, ombyggnad till 2+1

 E18 Valnäs–riksgränsen, deletapp Töcksfors–Bäckevarv, ombyggnad till 2+1

 Väg 26 Halmstad–Oskarström, 2+1-väg

 E45 Vänersborg–Mellerud, deletapp Liden–Frändefors, ombyggnad 2+1.

Syd 

 E22 Ronneby Ö–Nättraby, full finansiering under planperioden

 Alvesta, triangelspår, full finansiering under planperioden

 Maria–Helsingborg C, dubbelspår, ökad finansiering under planperioden

 Sydostlänken (Älmhult–Olofström–Karlshamn), elektrifiering och ny bana, ökad

finansiering under planperioden

 E4 Trafikplats Ekhagen

 Rv 26 Smålandsstenar–Gislaved

 Rv 40 Skogslid–Haga

 E22 Genom Mönsterås

 Rv 25 Nybro, trafikplats Glasporten

 Rv 40 Toverum–Hyttan

 Rv 25 Förbi Lessebo

 Rv 25 Norrleden i Växjö inkl. trafikplats

 E6 Trafikplats Alnarp–Trafikplats Lomma, additionskörfält E4 genom Jönköping,

tpl Ekhagen.

7.3.8. Kort om kostnads- och effektbedömningar och deras osäkerheter 

För nya investeringsåtgärder och för ej ekonomiskt byggstartade investeringsåtgärder i 

befintlig plan, har nya anläggningskostnadskalkyler tagits fram enligt Trafikverkets 

kalkylprocess som omfattar traditionell kalkylmetodik (kvantiteter x à-pris) och 

osäkerhetsanalys enligt successivprincipen55. För investeringsåtgärder där det redan fanns 

aktuella kalkyler framtagna med denna metod har en prisnivåomräkning skett av dessa 

kalkyler.  

För investeringsåtgärder som bedömts ligga längre bort i tiden och där utformningen är mer 

osäker har en förenklad metod använts för kalkylering, som kallas grov kostnadsindikation.  

55 Läs mer i Trafikverket (2021), Namngivna investeringar –  Underlagsrapport till Förslag till 
nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033. Publikation 2021:224, avsnitt 1.1.7. 
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För flertalet investeringsåtgärder i gällande plan som ännu inte har byggstartat, och för nya 

förslag till investeringsåtgärder, har nya samhällsekonomiska analyser och samlade 

effektbedömningar genomförts.56 Ett sammandrag redovisas i bilaga 1 i denna rapport och 

en mer utförlig redovisning av investeringarna finns i en underlagsrapport.57 

7.4. Åtgärder för de stora industriinvesteringarna i 
Norrbotten och i Västerbotten58 

De företagsetableringar och företagsexpansioner som genomförs eller planeras i 

Norrbottens län och Västerbottens län kommer att ställa nya krav på 

transportinfrastrukturen. Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att analysera vilken 

påverkan detta får för transportinfrastrukturen samt vilka behov av åtgärder som kan väntas 

uppstå med anledning av denna samhällsomställning. 

Uppdraget är avgränsat till pågående stora företagsetableringar i Norrbottens län och 

Västerbottens län och dess påverkan på den statliga transportinfrastrukturen i Sverige. De 

etableringar som särskilt ger påverkan på transportsystemet i form av både godstransporter 

och persontransporter är omställning till koldioxidfri stålframställning (Hybrit 

Development AB, LKAB, SSAB och H2 Green Steel AB) samt företagsetableringar och 

expansioner i Skellefteå (Northvolt AB, Boliden AB och följdetableringar). Flera av 

investeringarna kopplat till omställning till koldioxidfri stålframställning planeras just nu 

för att vara i produktion med början 2025, medan Bolidens investeringar och Northvolts 

första etapp beräknas vara i produktion innan årets utgång. 

Analysen visar att påtagliga trafikökningar, jämfört med dagens trafik och Trafikverkets 

basprognos, framförallt kommer att påverka följande befintliga infrastruktur: 

 Järnvägen Luleå–Riksgränsen

 Hamn och farled i Luleå

 Väg E4 förbi Skellefteå, samt anslutande statliga regionala vägar i Skellefteå

(Skellefteåtriangeln)

 Lokala statliga vägar i direkt anslutning till företagsetableringarna.

Analysen visar också att ökad arbetspendling är en förutsättning för 

kompetensförsörjningen till de nya etableringarna. De pågående företagsetableringarna och 

den samhällsomvandling samt befolkningsökning som dessa medför kommer också att 

innebära ökade trafik- och transportflöden längs Norrlandskusten och vidare söderut i 

Sverige. Detta innebär att den planerade Norrbotniabanan kommer att vara viktig ur flera 

perspektiv för att få en robust och effektiv infrastruktur längs Norrlandskusten.  

7.4.1. Järnvägen Luleå–Riksgränsen 

För att möta behovet av utvecklad infrastruktur föreslår Trafikverket en lånefinansiering för 

att kunna göra en storsatsning på järnvägen Luleå–Riksgränsen som är helt avgörande för 

56 http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planer-och-
beslutsunderlag/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/  
57 Trafikverket (2021), Namngivna investeringar – Underlagsrapport till Förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033, Publikation 2021:224. 
58 Se även den särskilda redovisningen rörande regeringsuppdraget: Trafikverket (2021), Åtgärder i 
transportinfrastrukturen för de stora industriinvesteringarna i Norrbotten och Västerbotten. 
Publikation 2021:229. 
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att säkerställa att näringslivssatsningarna kan genomföras på ett önskvärt sätt. Inom ramen 

för detta paket bör följande delar ingå: 

 Dubbelspår Luleå–Boden

 Ökning till Stax 32,5 ton på sträckan Kiruna–Riksgränsen och Svappavaara–Kiruna

 Förlängning av mötesstationerna Murjek, Harrträsk, Näsberg och Nuortikon

 Luleå C flytt av personvagnsuppställningen samt ombyggnad av personbangård

 Malmbanan Boden–Gällivare stängselsystem och passager för ren och vilt

 Mindre trimningsåtgärder i Luleå C, Boden C och på sträckan Boden–Kiruna.

Kostnaderna för järnvägsåtgärderna Luleå–Riksgränsen uppskattas till cirka 7,5 miljarder 

kronor. 

Lånefinansieringen skulle möjliggöra ett snabbt genomförande av järnvägsåtgärderna på 

sträckan Luleå–Riksgränsen vilket delvis skulle kunna finansieras med högre banavgift. 

Inriktningen bör vara att en andel av investeringskostnaden kan tas ut av de järnvägsföretag 

som utnyttjar bandelen och som får nytta av investeringarna. Utformningen av en sådan 

finansieringslösning behöver utredas vidare.  

7.4.2. Vägar kring Skellefteå 

För att möta den snabba samhällsutvecklingen och de industriinvesteringar som nu sker i 

Skellefteå föreslår Trafikverket en satsning på följande åtgärder i Skellefteå: 

 E4 förbifart Skellefteå

 Demonstrationsanläggning i syfte att möjliggöra utveckling kopplad mot

elektrifiering och digitalisering på väg 372 Skellefteå–Skelleftehamn

 Åtgärder i form av trafiksäkerhets- och kapacitetshöjande åtgärder på väg 95, 372

och AC 827 i Skellefteå. För att säkerställa genomförande bör en eventuell extra

satsning till den regionala planen prövas.

Kostnaden för E4 förbifart Skellefteå uppskattas till cirka 1,4 miljarder kronor och 

kostnaderna för de trafiksäkerhets- och kapacitetshöjande åtgärderna på väg 95, 372 och AC 

827 uppskattas till cirka 600 miljoner kronor. 

En eventuell lånefinansiering till järnvägen Luleå–Riksgränsen skulle frigöra cirka 700–

800 miljoner kronor i Trafikverkets förslag till nationell plan vilket skulle kunna användas 

för att finansiera delar av E4 förbifart Skellefteå. Det innebär dock att förbifarten kommer 

att kunna slutföras först efter 2033. För att kunna öka framdriften bör andra finansieringar 

såsom medfinansieringar och infrastrukturavgifter prövas. För förbifarten på väg E4 i 

Skellefteå finns det en möjlighet att finansiera bron över Skellefte älv med en 

infrastrukturavgift. Det behöver dock analyseras ytterligare. 

7.4.3. Norrbotniabanan 

Trafikverket har analyserat möjligheterna att tidigarelägga åtgärder i gällande nationell 

plan. För Norrbotniabanan, delen Dåva–Skellefteå är det möjligt att tidigarelägga 

byggstarten med ett till två år och färdigställandet skulle då kunna ske i slutet på 

planperioden 2022–2033, om ingen hänsyn tas till eventuella finansiella begränsningar och 

under förutsättning att tillståndsprocesser inte drar ut på tiden. 
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7.5. Innovation i utvecklingen av transportinfrastrukturen 

Ny teknik som bygger på automatisering, digitalisering och elektrifiering behöver få 

genomslag i det praktiska genomförandet av entreprenader, för att på sikt kunna bidra till 

mer hållbara och kostnadseffektiva lösningar. Trafikverket föreslår ett antal projekt som 

myndigheten bedömer är lämpliga för olika typer av systemdemonstration, för att accelerera 

införandet av nya lösningar samt öka Trafikverkets och branschens förmåga inom planering, 

trafikledning, vidmakthållande och byggande. Se även kapitel 5 om de övergripande 

prioriteringarna inom forskning och innovation. 

Inledningsvis ges en övergripande bild av digitaliseringens potential på transportområdet, 

för att illustrera vad innovation kan åstadkomma i det specifika avseendet. Därefter 

redovisas konkreta förslag på objekt som kan vara lämpliga för olika innovativa lösningar. 

7.5.1. Digitaliseringens påverkan på transportsystemet 

Digitalisering är en utveckling och förändrande kraft som påverkar hela samhället, inklusive 

transportsystemets utformning, underhåll och användning. Mängden data och information 

ökar och blir alltmer lättillgänglig. I takt med att samhället digitaliseras skapas nya tjänster i 

transportsystemets olika delar, där befintlig infrastruktur tas till vara och utvecklas med 

hjälp av digital infrastruktur59 och digitala lösningar. Digitaliseringen möjliggör också nya 

typer av åtgärder och beslutsstöd som på olika sätt bygger på interaktion mellan fordon och 

infrastruktur för att skapa nyttor i transportsystemet.  

Trafikverket kommer under planperioden att verka för att ta tillvara digitaliseringens 

möjligheter genom att beakta utveckling av informationsmängder och den digitala 

infrastrukturen, både inom ramen för den egna verksamheten och i samverkan med andra 

aktörer. Nya typer av åtgärder med tydliga inslag av digitalisering som ger direkta effekter i 

transportsystemet kan underlätta omställningen till ett hållbart transportsystem.  

Åtgärder och beslutsstöd som nyttjar digitalisering kan även komplettera nuvarande arbete 

med åtgärdsval, och på sikt ersätta dagens åtgärder med nya lösningar. Detta kan ske genom 

att identifiera brister och behov på ett effektivt sätt samt föreslå kostnadseffektiva åtgärder i 

transportsystemet. Dessa åtgärder bidrar till att de transportpolitiska målen uppfylls, till 

exempel genom att optimera nyttjandet av befintlig kapacitet, minska utsläppen på utsatta 

platser, förbättra framkomlighet och tillgänglighet eller till att färre omkommer eller skadas 

allvarligt i transportsystemet.  

Åtgärder som nyttjar digitalisering inom transportsystemet kommer steg för steg att 

utvecklas, demonstreras och implementeras under planperioden. Genomslagstakten beror 

på flera faktorer som är svåra att uppskatta en tydlig tidplan för. Det handlar bland annat 

om teknikutveckling, tillgång till data, efterfrågan hos transportköpare, behov av förändrade 

regelverk och utveckling av Trafikverkets interna arbetssätt för upphandling och 

genomförande av åtgärder. Därför krävs ett flexibelt förhållningssätt och utrymme i 

planeringsprocessen för att kunna driva förutsättningsskapande initiativ som leder till att 

Trafikverket stegvis kan implementera den här typen av nya åtgärder och beslutsstöd. 

Ökad tillgång till och produktion av data och information i olika former innebär nya 

möjligheter att utveckla alla delar i planeringen av transportsystemet. Därför bör satsningar 

59 Digital infrastruktur kan delas upp i hård och mjuk infrastruktur. Den hårda är fysisk infrastruktur. 
till exempel master, kablar, ledningar och sensorer. Det är dessa saker som transporterar data. Den 
mjuka infrastrukturen handlar om lagar, standarder och begreppsanvändning och är sådant som gör 
att data kan delas och användas till att förbättra tjänster och funktioner i transportsystemet. 
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inom detta område prioriteras under planperioden. Information blir en allt viktigare del av 

transportsystemet. Trafikverket följer regeringens strategi Data – en underutnyttjad resurs 

för Sverige, och arbetar aktivt för att tillgängliggöra exempelvis vägdata, trafikdata och 

digitaliserade trafikregler. 60 Data som delas mellan olika aktörer möjliggör och underlättar 

utvecklingen av nya tjänster och tekniker som optimerar transporter, underhåll och 

användandet av vägsystemet genom val av tidpunkt, färdmedel eller resväg. Detta skulle 

bidra till ett mer effektivt nyttjande av transportsystemet, exempelvis genom dynamisk 

trafikregelgivning som stöttar introduktionen av automatiserade fordon.  

Datadriven analys ger möjlighet att med större precision beskriva mål, behov och brister i 

transportsystemet, och att fatta väl avvägda beslut och välja kostnadseffektiva åtgärder för 

både investeringar, underhåll och trafikledning. För att möjliggöra detta krävs en 

ambitionshöjning av förmågan hos aktörer i transportsystemet att ta emot, hantera och 

kvalitetssäkra data om bland annat infrastrukturen, dess tillstånd och flöden. Det kan till 

exempel ske genom att ta steg mot att skapa en digital tvilling av infrastrukturen, en 

grunddatadomän för transportsystemet eller förtydliga Trafikverkets uppdrag kring 

Nationell vägdatabas (NVDB). Dessa är exempel på digitala initiativ hos myndigheten som 

har direkt påverkan på transportsystemet och skapar nyttor hos olika aktörer.  

En grundläggande del i utvecklingen handlar om tillgång till rätt data med rätt kvalitet för 

att skapa förutsättningar för att kunna använda olika analysverktyg och AI med framgång. 

Denna utveckling är en grundförutsättning för att bli en datadriven organisation. Inom 

Trafikverket pågår för närvarande ett antal förutsättningsskapande aktiviteter, exempelvis 

fortsatt etablering av informationsförvaltning, utveckling av regelverk för hantering av stora 

och mer samlade datamängder, utveckling av vår tekniska analysmiljö och införande av nya 

roller inom analysområdet. 

Trafikverket kommer inte att på egen hand kunna skapa alla de positiva effekter som en 

digitalisering av användande, byggande och vidmakthållande av transportsystemet kan ge. 

Trafikverket och andra statliga aktörer behöver agera som stabila hörnpelare i de nätverk 

som uppstår.  

Digitaliseringen kräver en tydlig positionering av Trafikverkets roll och uppgift i de system 

där flera parter är beroende av varandra för att nå utvecklingsmålen. Således finns ett behov 

av att utreda vilka initiativ som staten, genom exempelvis Trafikverket, ska ansvara för. 

7.5.2. Plan för fortsatt elektrifiering 

Enligt direktivet ska Trafikverket redogöra för det fortsatta genomförandet av den plan för 

elektrifiering av delar av det statliga vägnätet som Trafikverket redovisade i februari 2021.61 

Redovisningen kan sammanfattas i följande rekommendationer: 

 Lokala och regionala tunga transporter kan elektrifieras med en utbyggd

laddinfrastruktur. Bristen på infrastruktur för stationär laddning bedöms utgöra ett

hinder för elektrifiering av tunga fordon och infrastrukturen bör byggas ut i närtid

för att påskynda elektrifieringen.

60 https://www.regeringen.se/4aa1b8/contentassets/56abce3c5f6447a1a285602718b86ad1/data--
en-underutnyttjad-resurs-for-sverige-en-strategi-for-okad-tillgang-av-data-for-bl.a.-artificiell-
intelligens-och-digital-innovation 
61 Trafikverket (2021), Analysera förutsättningar och planera för utbyggnad av elvägar. Publikation 
2021:013. Trafikverket (2021). Behov av laddinfrastruktur för snabbladdning av tunga fordon längs 
större vägar. Publikation 2021:012. 
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 För tunga fordon som används över större områden, har länge körsträckor eller har

ett högre energibehov finns flera tänkbara alternativ såsom elväg, bränslecell,

biodrivmedel och stationär laddning.

 Under de närmaste åren behövs fortsatt arbete med att ta fram kunskapsunderlag

kring hur tunga lastbilar som verkar över längre avstånd kan elektrifieras.

Elektrifieringslösningar för tunga transporter utvecklas i snabb takt och Trafikverket ser i 

nuläget ingen anledning att ändra de övergripande rekommendationerna. Den snabba 

utvecklingen inom batterikapacitet och möjligheter att nyttja vätgas bidrar till att den nu 

föreslagna ambitionsnivån för utbyggnad av elvägar är något lägre jämfört med den plan 

som föreslogs i regeringsuppdraget. 

Planeringen för att bygga Sveriges första permanenta elväg (den så kallade piloten) på 

sträckan Hallsberg–Örebro fullföljs, och elvägen förväntas vara i drift kring årsskiftet 2025–

2026. Beräknad totalkostnad för objektet är 500–600 miljoner kronor och beror bland 

annat på val av teknik. Fler objekt under perioden 2022–2026 bedöms inte vara rimligt med 

hänsyn till långa ledtider för den fysiska planläggningsprocessen. 

Den fortsatta planeringen syftar även till att kunna besluta om en eventuell fortsatt 

utbyggnad av elvägar inom ramen för nästa planrevidering. Trafikverkets förslag är därför 

att se över den tidigare utbyggnadsplanen, identifiera lämpliga sträckor och peka ut dem 

som prioriterade brister inför nästa planrevidering. Trafikverket bedömer att sträckor på 

cirka 200–300 kilometer kan vara en lämplig ambition att planera för med hänsyn till den 

snabba utvecklingen inom andra områden inom elektrifieringen av transportsystemet. Det 

sker även mycket internationellt kring elvägar där bland annat USA, Tyskland, Frankrike, 

Storbritannien, Israel och Kina har strategier för elektrifiering av transportsystemet som 

inkluderar elvägar. Det ska även etableras större test och permanenta sträckor i både Italien, 

Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Indien och Israel de närmaste åren. 

När det gäller samordning av elvägar avser Trafikverket ta ett fortsatt ansvar, framför allt 

nationellt men delvis även internationellt. Det sker genom Trafikverkets 

elektrifieringsprogram och kommer att innefatta olika typer av aktiviteter. Det handlar om 

aktörssamverkan och olika typer av seminarier eller workshops. Det kan också handla om 

att sprida kunskap och bidra till en gemensam kunskapsplattform för olika aktörer.  

I den fortsatta planeringen av elektrifiering av transportsektorn och i synnerhet elvägar är 

en fortsatt samverkan med Energimyndigheten och andra berörda myndigheter viktig. 

Trafikverket kommer därför att ta initiativ till en tydligare samverkan mellan berörda 

myndigheter. Det är också viktigt att beakta utvecklingen inom området och följa det arbete 

som bedrivs inom Elektrifieringskommissionen det närmaste året.  

7.5.3. Förslag på lämpliga objekt för innovativa lösningar 

Trafikverket föreslår här ett antal projekt som myndigheten bedömer är lämpliga för olika 

typer av innovation och för att driva på utvecklingen mot minskade klimatavtryck i 

byggskedet. De projekt som beskrivs nedan under 7.5.3.1 och 7.5.3.4 är inte namngivna och 

kommer att utvecklas och finansieras inom posten trimnings- och miljöåtgärder. 

7.5.3.1. Väg 372 Skellefteå 

Väg 372 knyter samman centrala Skellefteå med hamnen och industriområdet Bergsbyn där 

Northvolt och andra etableringar väntas skapa cirka 5 000 nya arbetstillfällen. En 

systemdemonstrator föreslås omfatta både en plattform för utbyte och samverkan liksom 

delprojekt för fysiska och digitala anpassningar av infrastrukturen. Flera aktörer involveras 

för sådana åtgärder, och diskussion för att skapa en plattform pågår redan med 
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DriveSweden, universiteten i Luleå och Umeå, Region Västerbotten, Skellefteå kommun och 

näringslivsföreträdare (Northvolt, Boliden). En systemdemonstrator ska leda till 

beställningar av trimningsåtgärder som möjliggör elektrifierade och på sikt automatiserade 

gods- och persontransporter längs väg 372. 

Trafikverket bedömer att väg 372 skulle kunna utgöra en lämplig sträcka för elektrifiering 

och digitalisering som kan kopplas till de ovan nämnda satsningarna.  

7.5.3.2. Väg 259 Tvärförbindelse Södertörn 

Tvärförbindelse Södertörn blir en två mil lång ny mötesfri motortrafikled söder om 

Stockholm med separat gång- och cykelväg längs hela sträckan. Tillsammans med 

E4 Förbifart Stockholm och Norrortsleden bildar tvärförbindelsen en yttre tvärled som 

binder samman de södra och norra delarna av Stockholms län. Leden knyter även samman 

den nya hamnen Nynäshamn-Norvik med E4/E20 och bidrar därmed till att skapa 

förutsättningar för en ökad överflyttning av gods från väg till sjöfart. 

Genom att skapa särskilt utrymme för nya innovationer och arbetssätt under en av de senare 

entreprenaderna vid byggandet, vill Trafikverket undersöka möjligheterna till effektivisering 

och minskad miljöbelastning. Elektrifiering, digitalisering och automatisering skapar 

tillsammans nya möjligheter för att effektivisera anläggningsprojektet. Utsläppen av 

växthusgaser kan minskas, energi- och resursanvändningen effektiviseras och kvaliteten i 

informationsutbyte genom hela byggprocessen ökas. Genom att kombinera elektrifiering 

med digitalisering och autonoma fordon är bedömningen också att tidsåtgången för vissa 

aktiviteter kan minskas genom att utnyttja en större del av dygnet. Digitaliseringen i sin tur 

skapar förbättrade möjligheter till exempel för optimering av masstransporter, ökad 

personsäkerhet samt kontroll av mängder och kvalitet. 

7.5.3.3. Norrbotniabanan 

För Norrbotniabanans första etapp med fastställd järnvägsplan (Umeå–Dåva), har 

Trafikverket redan nu ställt krav på att vissa delar av tunnelentreprenaden (borrning, 

bergsförstärkning och skrotning) ska genomföras med elektrifierade arbetsmaskiner. 

När det gäller lastning och uttransport av bergmassor sker dessa moment idag med 

dieseldrivna maskiner. För att närma sig ett klimatneutralt byggande överväger Trafikverket 

därför att leasa elektrifierade dumprar och hjullastare samt laddinfrastruktur, så att denna 

utrustning kan tillhandahållas entreprenören. Att leasa utrustningen är ett sätt att forcera 

elektrifieringen. Entreprenören hinner nämligen inte anskaffa sådan utrustning efter 

kontrakts tecknande. Skulle detta förverkligas bedömer Trafikverket att projektet kan vara 

det första helelektrifierade tunneldrivningsprojektet i världen. 

7.5.3.4. Regional demonstrator för fortsatt elektrifiering 

Trafikverket ser ett behov av att testa och demonstrera hur elvägar, och även elektrifiering i 

annan form än elvägar, kan integreras i vägtransportsystemet och samhället i stort. Ett 

exempel skulle kunna vara en regional demonstrator som visar hur elektrifieringen kan 

genomföras i gränssnittet mellan statlig och kommunal väghållare, och där såväl lätt som 

tung trafik ska kunna tillgodogöra sig elektrifieringens potentialer.  

Trafikverket bedömer att en regional systemdemonstrator (pilot) av det slag som beskrivits 

ovan skulle bidra till kunskap gällande både tekniska, juridiska och affärsmässiga aspekter 

på elektrifieringen. Vidare bedömer Trafikverket, efter att ha sonderat förutsättningarna för 

samarbete, att det finns intressenter för en sådan regional demonstrator i Halmstad med 

omnejd. 
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7.6. Nya stambanor för höghastighetståg 

Regeringen har i direktiven angett att Trafikverkets planförslag bör innefatta investeringar 

på de nya stambanorna för höghastighetståg till ett belopp av 107 miljarder kronor, att de 

etapper av de nya stambanorna som ingår i nu gällande plan ska genomföras och att 

samtliga etapper ska ingå i planförslaget (se figur 29).  

Då förutsättningar i nuläget saknas för att komma fram i pågående planläggningsprocess för 

Göteborg–Borås behöver Trafikverket senarelägga planerad produktion av objektet och 

omfördela medel till andra objekt både inom och utom nya stambanor under planperioden. 

Trafikverket föreslår därför att 104 miljarder kronor avsätts för nya stambanor under 

planperioden. 

Figur 29 Principiell kartbild över nya stambanor för höghastighetståg. 

7.6.1. Nuvarande systemutformning och pågående planering 

Syftet med nya stambanor Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö är att de ska: 

 Tillföra betydande kapacitet i Sveriges järnvägssystem samt möjliggöra punktliga

och robusta resor och transporter för människor och näringsliv.

 Ge väsentligt kortare restider med tåg inom Sverige samt mellan Sverige och andra

länder i Europa.

 Genom ökad tillgänglighet och nya reserelationer skapa goda förutsättningar för

starka arbetsmarknadsregioner och regional utveckling.

 Främja hållbara resor och transporter.

De nya stambanorna ska också bidra till stadsutveckling, bostadsbyggande och större 

arbetsmarknadsregioner.   
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För att leverera den funktion som är syftet med nya stambanor har inriktningen varit ett 

separerat system dimensionerat för en hög hastighet (320 km/tim62) och en anläggning med 

lågt underhållsbehov.  

I den gällande planen ingår tre etapper av nya stambanor för vilka planläggningsprocess 

pågår: Järna–Linköping (Ostlänken), Göteborg–Borås och Hässleholm–Lund. 

Planeringsarbetet på de centrala delarna mellan Linköping och Borås/Hässleholm ligger 

vilande sedan åtgärdsvalsstudier avslutades 2018, eftersom sträckorna inte ingår som 

namngivna objekt eller utpekade brister i gällande nationell plan.  

Investeringskostnaden för nya stambanor enligt nuvarande systemutformning är bedömd 

till 325 +/- 55 miljarder kronor i 2021 års prisnivå.63  

7.6.2. Kostnadsreducerande åtgärder i investeringsskedet 

Trafikverket ska enligt regeringens direktiv redovisa hur valet av produktionsmetoder kan 

bidra till en effektivare utbyggnad och ökad uppfyllelse av de transportpolitiska målen, 

inklusive klimatmålen, samt vilka andra kostnadsreducerande åtgärder som kan bidra till 

sänkta produktionskostnader, vilka åtgärder som krävs för att dessa ska kunna realiseras 

och hur stora besparingar som kan förväntas.  

För att minska kostnaderna i investeringsskedet har Trafikverket gjort ett fördjupat arbete 

inom de potentialområden för reducerad investeringskostnad som redovisades i samband 

med regeringsuppdraget i februari 202164.  

Utifrån de möjliga kostnadsreducerande åtgärder i investeringsskedet som identifierats är 

Trafikverkets mål att den totala investeringskostnaden för nya stambanor ska reduceras 

med 65 miljarder kronor jämfört med den bedömda kostnaden för nuvarande 

systemutformning.  

Detta föranleder bland annat att följande förändringar jämfört med tidigare inriktning görs 

på systemnivå: 

 Teknikval med lägre investeringskostnad görs genom anpassning av tekniska

standarder. Till exempel utformas hela systemet med ballasterat spår.

 Förenklade tätortspassager genom sänkta hastigheter i vissa tätorter för att minska

kostnaderna för centrala stationslägen.

 Förenklade stationsutformningar genom färre spår för vändande tåg.

Konsekvenserna av justeringarna blir att restiden för ändpunktstrafiken ökar med 5–10 

minuter. Möjligheterna för tågvändningar minskar, vilket medför att vissa hittills antagna 

trafikeringsupplägg för den regionala trafiken inte blir möjliga. I viss mån begränsas därför 

flexibiliteten i systemet och kapacitetstillskottet blir något mindre. Systemet kommer att 

utformas för att ge minst lika god tillgänglighet och punktlighet som andra nybyggda delar 

av det svenska järnvägssystemet, men inte längre med den högre ambitionsnivå för nya 

62 Utom Ostlänken och Göteborg–Borås som dimensioneras för 250 km/tim. 
63 Indexreglerad kostnad motsvarande de tidigare redovisade 295 +/- 50 miljarder kronor som 
avsågs i 2017 års prisnivå. Kostnad omfattar nya stambanor mellan Gerstaberg (Järna), Almedal 
(Göteborg) respektive Lund. För avgränsningar avseende kostnadsbedömning, se även: Trafikverket 
(2021) Nya stambanor – Underlagsrapport till Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 
2022-2033. Publikation 2021:187. 
64 Trafikverket (2021), Nya stambanor för höghastighetståg – Slutredovisning av uppdrag angående 
nya stambanor för höghastighetståg. Publikation 2020:025. 
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stambanor som Trafikverket tidigare utgått ifrån. Förändrade teknikval ger även ett ökat 

behov av underhåll och reinvesteringar.  

De funktionella förändringarna som görs bedöms ligga i linje med syftet för nya stambanor 

och de övergripande förväntningarna på systemet. Vissa delnyttor kommer att förändras 

medan de samlade nyttorna för systemet som helhet förväntas bli ungefär samma som i 

aktuella bedömningar.  

Inriktningen att minska investeringskostnaderna med 65 miljarder kronor innebär att den 

bedömda kostnaden för nya stambanor efter kostnadsreducerande åtgärder är 

260 +/- 45 miljarder kronor.65  

Vilka kostnadsreducerande åtgärder som är möjliga att genomföra i olika delar av systemet 

beror på en mängd parametrar, till exempel topografiska förutsättningar, nuvarande 

systemutformning och rimligheten i eventuella omtag i pågående processer. Ny bedömd 

kostnad efter kostnadsreducerande åtgärder för systemet och de ingående objekten framgår 

av tabell 21. 

Tabell 21 Bedömda kostnader enligt nuvarande systemutformning respektive efter kostnadsreducerande åtgärder. 
Bedömda kostnader för systemet redovisas dels med den mest troliga kostnaden (50-procentspercentilen) dels med ett 
osäkerhetsintervall. Miljarder kronor.  

Bedömd kostnad 
(Nuvarande systemutformning)

Ny bedömd kostnad66 
(Efter kostnadsreducerande 

åtgärder) 

Nya stambanor 325 +/- 55 260 +/- 45 

Objekt Ostlänken 91 81 

Objekt Göteborg–Borås 44 38 

Objekt Hässleholm–Lund 28 21 

Centrala delar   
(Linköping–Borås/Hässleholm) 

162 120 

Av den ovan nämnda kostnadsreduktionen förutsätter 5–10 miljarder kronor förändringar 

av juridiska regelverk och andra styrande parametrar som ligger utanför Trafikverkets 

mandat. I följande frågor är Trafikverket beroende av stöd från andra parter för att realisera 

kostnadsreduceringar:  

 Förändrad lagstiftning för effektivare och mer hållbar masshantering.

 Särskilt uppdrag till länsstyrelser och andra myndigheter gällande samverkan kring

stabila planeringsförutsättningar och effektiva processer för nya stambanor. (Se

vidare avsnitt 7.6.6)

 Förändrade regelverk/tillämpningar avseende möjlighet att ställa krav på

fordonsegenskaper.

För att reducera investeringskostnaderna för nya stambanor krävs dessutom ett 

kontinuerligt och proaktivt arbete med produktivitetshöjande åtgärder. Nya stambanors 

65 Bedömd kostnad efter kostnadsreducerande åtgärder utgör den kostnad som bedömts möjlig 
förutsatt att samtliga kostnadsreducerande åtgärder kan realiseras i sin fulla potential. Detta kräver 
ett successivt arbete och att ett flertal åtgärder och förutsättningar samverkar.   
66 Se föregående not. 
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omfattning och volym möjliggör stordriftsfördelar och effektivisering genom 

standardisering och industriell produktion av vanligt förekommande anläggningsdelar. En 

anläggning som byggts med industrialiserade metoder bidrar inte bara med en lägre 

investeringskostnad, utan ger även goda förutsättningar för kostnadseffektivt underhåll och 

reinvesteringar under drifttiden. En fördjupad beskrivning av kostnadsreducerande 

åtgärder finns i underlagsrapporten om nya stambanor.67  

Nya stambanor omfattar stora anläggningsvolymer vars produktionsmetoder och ingående 

material innebär omfattande utsläpp av växthusgaser. De stora anläggningsvolymerna över 

lång tid utgör ett bra underlag för utveckling och innovationer i omställningen mot 

klimatneutrala material och energieffektiva metoder. Nya Stambanor kommer att driva ett 

proaktivt och kontinuerligt arbete för att främja utvecklingen mot och omställningen till en 

klimatneutral och energieffektiv anläggningsbransch och därmed ökad uppfyllelse av 

klimatmålen.  

7.6.3. Samlad organisation och effektiv kostnadsstyrning 

Regeringen anser att det fortsatta genomförandet av nya stambanor bör ske i en samlad och 

separat projektorganisation inom Trafikverket. Regeringen har i direktiven angett att 

Trafikverket ska redogöra för hur myndigheten avser att organisera det fortsatta 

genomförandet av nya stambanor.  

Ansvaret för både planering och genomförande av nya stambanor ligger, sedan den 1 

oktober 2020, samlat under programorganisationen Nya Stambanor. Detta ger 

förutsättningar för att utifrån ett systemperspektiv samordna, optimera och prioritera för att 

styra mot hög kostnadseffektivitet och kostnadskontroll. Det samlade ansvaret för planering 

och genomförande innebär också möjlighet att styra om resurser och göra prioriteringar 

mellan olika delar av nya stambanor vid eventuella hinder i pågående processer. 

Vidare möjliggör den samlade organisationen även stordriftsfördelar och effektivisering 

genom utveckling av standardiserade produkter och arbetssätt. I det fortlöpande arbetet 

omhändertas och värderas kontinuerligt möjligheter till sänkta kostnader och 

produktivitetshöjande åtgärder. Det gäller både i objekt som ingår i gällande plan, och i det 

fortsatta arbetet med planering av systemet som helhet. En fastlagd utbyggnadsplan som 

tydliggör volymer och genomförande över tid ger stabilitet i planeringen och goda 

förutsättningar för standardisering och industriell produktion.  

Trafikverket avser att årligen, till uppdragsgivaren, redovisa framdrift och ekonomisk status 

för att ge en samlad bild med hög grad av transparens.  

7.6.4. Planförslag nya stambanor för höghastighetståg 

I regeringens direktiv till Trafikverket anges att de nya stambanorna i planförslaget bör 

innefatta investeringar till ett belopp av 107 miljarder kronor. Med kostnadsreducerande 

åtgärder inarbetade hade denna nivå legat i linje med planerad planläggning och produktion 

under planperioden.  

Eftersom Härryda kommun har meddelat att de inte avser att medverka i det fortsatta 

planarbetet gällande nya stambanor för höghastighetståg saknas i nuläget förutsättningar 

att gå vidare i delar av pågående planläggningsprocess för Göteborg–Borås. I och med detta 

pausar Trafikverket allt planläggningsarbete som berör Härryda kommun i avvaktan på 

regeringens beslut om tillåtlighet för sträckan. Trafikverket avser att lämna in ansökan om 

67 Trafikverket (2021), Nya stambanor – Underlagsrapport till Förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033. Publikation 2021:187. 
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tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. miljöbalken till regeringen under 2022. Detta innebär att 

färdigställandet av Göteborg–Borås senareläggs med minst tre år och att medelsbehovet 

inom Göteborg–Borås därmed minskar med 8 miljarder kronor under planperioden. Av 

dessa omfördelas 5 miljarder kronor inom nya stambanor vilket innebär en mer offensiv 

tidplan, dels för genomförandet av Ostlänken dels för planläggning av objekt i systemets 

centrala delar. Figur 30 visar medelsfördelning och prognos för nya stambanor under 

utbyggnaden. 

Figur 30 Medelsfördelning och prognos för nya stambanor under utbyggnaden. Prognosen efter planperioden (2022–2033) 
bygger på antagandet om att fortsatt finansiering möjliggörs i motsvarande takt som under slutet av planperioden. 
Miljoner kronor. 

Utbyggnaden av nya stambanor startar från storstadsområdena och de tre objekten där 

planläggning pågår, Järna–Linköping (Ostlänken), Göteborg–Borås och Hässleholm–Lund, 

färdigställs först. Ostlänkens utbyggnad sker etappvis och börjar i norr med start i Järna och 

fortsättning söderut. Byggstart för utbyggnaden av Göteborg–Borås respektive Hässleholm–

Lund är planerad till 2025–2027 respektive 2027–2029.  

Under planperioden kommer en systemövergripande utbyggnadsanalys att genomföras, 

vilken beskrivs närmare nedan. För planläggning av centrala systemdelar mellan Linköping 

och Borås respektive Hässleholm avsätts 3 miljarder kronor under planperioden. 

7.6.5. Systemövergripande utbyggnadsanalys 

Inriktningen är att nya stambanor i sin helhet ska stå klara 2045. Planeringen behöver utgå 

ifrån ett systemperspektiv för att nyttorna av de nya stambanorna i sin helhet ska realiseras 

och kunna optimeras utifrån både funktionella, kostnadsmässiga och tidsmässiga aspekter. 

Detta gäller systemets funktion mellan Stockholm, Göteborg och Malmö men också hur de 

nya stambanorna samverkar med det övriga järnvägssystemet och transportsystemet i stort. 

För att den fortsatta utbyggnaden av nya stambanor ska optimeras utifrån behoven på 

systemnivå kommer en systemövergripande utbyggnadsanalys att göras tidigt under 
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planperioden. Analysen ska klarlägga funktionella och tidsmässiga beroenden mellan nya 

stambanor och andra identifierade brister och planerade åtgärder med stor påverkan på 

systemets grundfunktion. Exempel på brister och åtgärder utanför nya stambanors system 

är plattformskapacitet i systemets ändpunkter, kapacitetsåtgärder in mot storstäderna, 

uppställningsspår och andra sidosystem. Den systemövergripande utbyggnadsanalysen 

syftar till att, i samverkan med berörda myndigheter, regioner och operatörer, klarlägga 

funktionella förutsättningar och fortsatt inriktning för planering och genomförande av nya 

stambanor. Detta så att utbyggnaden kan ske på ett kostnadseffektivt sätt som innebär att 

bästa möjliga effekt fås av respektive delsträcka.  

Den systemövergripande utbyggnadsanalysen ska resultera i en utbyggnadsplan för nya 

stambanor. Utbyggnadsplanen kommer att presenteras för uppdragsgivaren som underlag 

för beslut om fortsatt utbyggnadsordning i samband med kommande planrevidering.  

7.6.6. Förberedande planering och planläggning 

Planläggningsprocessen för systemets centrala delar (Linköping–Borås/Hässleholm) 

beräknas kunna påbörjas omkring 2026. För att effektivisera kommande planläggning 

genomförs, i samverkan med berörda myndigheter, regioner och kommuner ett 

förberedande planeringsarbete. Syftet med det förberedande arbetet är att:   

 Se över och justera nuvarande systemutformning (avseende

trafikeringsmöjligheter, hastigheter genom tätorter, stationer med mera) så att den

i så stor utsträckning som möjligt omhändertar kostnadsreducerande åtgärder och

samtidigt skapar nyttor på både nationell och regional nivå.

 Utforma och teckna gemensamma avsiktsförklaringar med regioner och kommuner

avseende ny systemutformning samt inriktning, innehåll och samverkansprocesser

i kommande planläggning.

 Genomlysa de fysiska förutsättningarna på sträckorna avseende genomförbarhet

och kostnader, samt avgränsa och verifiera utredningsområden.

I samband med det förberedande arbetet avser Trafikverket tillsammans med berörda 

länsstyrelser och andra myndigheter se över hur samverkans-, planerings-, handläggnings-, 

tillstånds- och prövningsprocesser kan samlas och samordnas för att säkerställa stabila 

planeringsförutsättningar och effektiva processer kopplat till färdigställandet av nya 

stambanor. För detta krävs ett särskilt uppdrag till länsstyrelser med flera enligt avsnitt 

7.6.2. 

7.6.7. Finansiering 

Genomförandet av nya stambanor är komplext att hantera inom Trafikverkets ordinarie 

anslag, eftersom möjligheten att flytta medel mellan år är mycket begränsad. Eftersom nya 

stambanor utgör en betydande del av det totala anslaget får även små förskjutningar i 

framdrift och kostnad stora konsekvenser för möjligheten att planera och driva andra objekt 

framåt. En annan finansiering, exempelvis genom lång- eller kortfristigt lån, skulle 

underlätta hanteringen och samtidigt möjliggöra en snabbare utbyggnad och tidigare 

realisering av nyttoeffekter som ökad kapacitet, avlastning av befintliga stambanor och ökad 

tillförlitlighet i järnvägssystemet.  
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7.7.  Utbyggnad av järnväg i norra Sverige 

Trafikverket ska, enligt direktivet, särskilt redovisa förutsättningarna för en utbyggnad av 

järnväg i norra Sverige, utöver de namngivna etapperna på Norrbotniabanan. 

En viktig del i det underlag som tagits fram avseende norra Sverige är de bristanalyser som 

regeringen pekade ut vid fastställelsen av den gällande planen. Trafikverket har genomfört 

analyserna och rapporterna är publicerade på 

Trafikverkets hemsida. Följande utpekade 

bristanalyser berör norra Sverige (Norrbotten, 

Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och 

Gävleborg): 

a) Narvik–Luleå, bristande kapacitet i

järnvägssystemet.68

b) Inlandsbanan, framtida funktion

(överflyttning väg till järnväg samt

omledning).69

c) Övre Norrland Skellefteå/Bastuträsk–

Boden/Luleå, bristande kapacitet i

järnvägssystemet.70

d) Nedre Norrland, bristande kapacitet i

järnvägssystemet – återstående delsträckor

med kapacitetsproblem och långa restider,

såsom Ostkustbanan inklusive Ådalsbanan,

Gävle–Härnösand.71

Som framgår av kartan i figur 31 är de fyra 

utpekade bristanalyserna geografiskt mycket 

omfattande, och tillsammans med de nybyggda respektive planerade sträckorna på 

Botniabanan, Norrbotniabanan och Haparandabanan utgör de huvuddelen av järnvägsnätet 

i norra Sverige. Till detta kommer stråket (Stockholm) Gävle mot Jämtland, där regeringen 

nyligen avsatt resurser för att möjliggöra fortsatt trafikering och nya lok och vagnar för 

nattågstrafiken till och från Jämtland (och Övre Norrland). 

Utöver detta har Trafikverket inom ramen för förberedelserna inför planrevideringen tagit 

fram ett underlag där bland annat betydande brister för hela järnvägsnätet redovisas.72 

Bristerna relaterar i första hand till de transportpolitiska målens preciseringar för 

funktionsmålen.  

68 Trafikverket (2021), Bristanalys Narvik-Luleå Bristande kapacitet i järnvägssystemet, förslag på 
kapacitets- och kvalitetshöjande åtgärder: slutrapport. Publikation 2021:143. 
69 Trafikverket (2020), Inlandsbanans funktion i transportsystemet. Publikation 2020:121  
70 Trafikverket (2021), Slutrapport Övre Norrland, Skellefteå/Bastuträsk-Boden/Luleå: bristande 
kapacitet i järnvägssystemet, förslag på kapacitets- och kvalitetshöjande åtgärder. Publikation 
2021:144.  
71 Trafikverket (2021), Slutrapport Bristanalys Nedre Norrland: Utbyggnadsstrategi och förslag till 
utbyggnadsordning. Publikation 2021: 078. 
72 Trafikverket (2021), Geografiska brister på systemnivå – underlagsrapport till revidering av 
nationell plan 2018-2029. Publikation 2020:271. 

Figur 31 Utpekade bristanalyser i norra Sverige. 
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Den övergripande strategin bakom utbyggnaden av järnvägen i norra Sverige har varit att 

skapa ett kapacitetsstarkt kuststråk för persontrafiken (Ostkustbanan, Ådalsbanan, 

Botniabanan, Norrbotniabanan och Haparandabanan) och ett funktionellt dubbelspår för 

godstrafiken med hjälp av de befintliga stambanorna (Norra stambanan och Stambanan 

genom Övre Norrland) tillsammans med kuststråket. På Malmbanan är strategin att öka 

kapaciteten genom att bygga ut för längre och tyngre tåg. 

ERTMS infördes tidigt på Ådalsbanan, Botniabanan och Haparandabanan och är en viktig 

komponent för att reducera förseningar och skapa robusthet. Efter initialt mycket stora 

inkörningsproblem är det nu en betydligt lägre felfrekvens jämfört med konventionellt 

styrda banor73. Därför är den fortsatta moderniseringen av signalsystemet av stor betydelse 

för en utbyggnad av järnvägssystemet i norra Sverige.  

Ett flertal potentiella åtgärder utöver Norrbotniabanan är analyserade i de utpekade 

bristanalyserna. Bristanalyserna redovisar på detaljerad nivå brister, möjliga åtgärder och 

effekter. Ett exempel på möjliga effekter för persontågstrafiken av åtgärderna som 

identifierats, är de ungefärliga restider från Stockholm som indikeras i figur 32. Till höger i 

figuren visas det funktionella dubbelspåret för gods med kuststråket och stambanestråket. 

Åtgärderna ger också positiva effekter för den regionala persontågstrafiken som bidrar till 

regionförstoring och förbättrad kompetensförsörjning. 

73https://www.trafikverket.se/contentassets/788fb97a3cf74e21a118579decf5290a/driftsuppfoljnin
gsrapport-ertms-program-arsrapport-2019.pdf 

224



135 (224) 

Figur 32 Kartan till vänster visar ungefärliga restider från Stockholm efter utbyggnad enligt bristanalyserna. Kartan till 
höger visar det funktionella dubbelspåret för godstrafiken som uppnås när Norrbotniabanan är färdigställd. 

Det finns också aktuella skeenden som i hög grad kan komma att påverka förutsättningarna 

och behoven av satsningar på järnvägen i norra Sverige, bland annat de gröna 

industrisatsningar som regeringen aviserat i budgetpropositionen74. Här kan nämnas att 

regeringen den 23 september 2021 gav i uppdrag till Trafikverket75 att analysera behovet av 

åtgärder för väg, järnväg och sjöfart i främst Norrbottens och Västerbottens län, vilket 

redovisas i särskild ordning den 30 november 2021.  

Utöver Norrbotniabanan behövs sammanfattningsvis följande för att uppnå den 

övergripande strategin som beskrivits ovan: förstärkning av Ostkustbanan upp till 

Västeraspby, förstärkning mellan Luleå och Boden och fortsatt utbyggnad av Malmbanan för 

de speciella behov som näringslivet har där. Dessutom behövs en särskild uppföljning av 

effekterna av regeringens satsning på att binda samman Sverige och bidra till ett hållbart 

resande genom nattåg till Jämtland och övre Norrland.76 

74 Proposition 2021/22:1, Budgetpropositionen. 
75 Regeringsuppdrag: Uppdrag att analysera åtgärder i transportinfrastrukturen med anledning av 
större företagsetableringar och företagsexpansioner i Norrbottens och Västerbottens län, 
I2021/02468.  
76 Proposition 2021/22:1, Budgetpropositionen.  
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7.8. Objekt som bedöms medföra behov av särskilda 
resurser till berörda länsstyrelser 

Enligt regeringens direktiv ska Trafikverket föreslå vilka investeringsobjekt som bedöms 

medföra behov av särskilda resurser till berörda länsstyrelser och till vilket belopp.  

Regeringen gav den 24 oktober 2019 Trafikverket i uppdrag att analysera under vilka 

omständigheter det finns behov av extra resurser hos länsstyrelserna med anledning av 

omfattande investeringsobjekt samt föreslå och konsekvensbeskriva en långsiktigt hållbar 

modell för resurshantering för sådana investeringsobjekt. Trafikverket redovisade 

uppdraget den 28 maj 2020. Enligt Trafikverkets förslag ska totalkostnaden för de objekt 

som kan övervägas som utgångspunkt överstiga 5 miljarder kronor. Objekten ska dessutom 

vara av så komplex natur att det kommer att krävas extraordinära insatser hos den eller de 

länsstyrelser som berörs. Det ska även finnas möjlighet till ersättning för objekt som 

visserligen understiger beloppsgränsen, men där komplexitetskriteriet är särskilt 

framträdande.  

Ersättning ska, enligt Trafikverkets förslag, utgå för länsstyrelsens åligganden som följer av 

krav ställda i miljöbalken kopplade till det aktuella objektet. Det betyder att en stor del av 

länsstyrelsens arbete med projektet avlastas även om de arbetsinsatser som länsstyrelserna 

utför som följer av åligganden enligt bland annat plan- och bygglagen och kulturmiljölagen 

inte ersätts. Trafikverket föreslår att ersättningen maximalt ska kunna uppgå till 0,1 procent 

av objektets beräknade totalkostnad. 

För att Trafikverkets förslag ska kunna börja tillämpas krävs författningsändringar. 

Regeringen har ännu inte beslutat om några sådana. Trafikverket vet därför inte hur 

modellen för resurshantering slutligt kommer att se ut. Trafikverket har i sin 

sammanställning nedan utgått från det förslag myndigheten redovisade i maj 2020 och 

redovisningen bör alltså ses som preliminär.  

De maximala ersättningsbelopp som anges i tabell 22 är preliminära och kommer att 

hanteras i särskild ordning. Inga investeringsåtgärder under beloppsgränsen 5 miljarder 

kronor som uppfyller komplexitetskriteriet enligt Trafikverkets förslag har identifierats. 

Tabell 22 Objekt som bedöms medföra behov av särskilda resurser till berörda länsstyrelser. Miljoner kronor. 

Total 
objektskostnad, 
prisnivå 202102 

Preliminärt maximalt 
ersättningsbelopp 

Göteborg–Borås, del av nya stambanor 43 572 44 

Hässleholm–Lund, del av nya stambanor 28 070 28 

Norrbotniabanan (Umeå) Dåva–Skellefteå ny 
järnväg 

15 748 16 

Norrbotniabanan Skellefteå–Luleå ny järnväg 23 269 23 

Summa maximal ersättning 110 
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7.9. ERTMS och relaterade järnvägstekniska system 

7.9.1. Befintlig signalanläggning 

Signalanläggningen i den svenska järnvägsinfrastrukturen behöver renoveras. Dessutom 

finns behov av att standardisera och modernisera den för att effektivisera dess förvaltning 

och möjliggöra en mer effektiv och robust tågdrift. En stor del av Trafikverkets signalsystem 

måste bytas ut inom tjugo år till följd av uppnådd teknisk livslängd. I dagsläget har 

10 procent av ställverken nått sin tekniska livslängd och redan till 2026 kommer en 

betydande del av den övriga signalanläggningen att ha passerat sin tekniska livslängd. En 

omfattande reinvestering är därför nödvändig för att minst upprätthålla dagens kapacitet 

och tillgänglighet i järnvägssystemet samt säkra tillgången till viktiga komponenter. 

Reinvesteringen är också nödvändig för att vidmakthålla och fortsatt säkra tillgången på 

medarbetare med rätt kompetens, vilka i annat fall riskerar att välja mer expansiva 

arbetsmarknader.  

7.9.2. ERTMS och EU 

Sverige har åtagit sig att följa EU:s krav genom att signalanläggningar som inte medger 

interoperabilitet successivt ska fasas ut. När det gamla signalsystemet ersätts sker det därför 

samordnat med införandet av ERTMS, som är en europeisk standard för tågskyddssystem 

(European Rail Traffic Management System). EU:s vision med ERTMS är att minska 

järnvägens konkurrensnackdelar, i form av bristande driftskompabilitet och 

interoperabilitet, gentemot andra trafikslag. Med en gemensam standard för den europeiska 

järnvägen förenklas trafiken över gränserna och ett gemensamt tågskyddssystem är ett steg 

på vägen mot denna vision. I förordningen för det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) 

har länderna i Europa med vissa förbehåll åtagit sig att införa ERTMS på stomnätet senast 

2030. Enligt Kommissionens förordning (EU) 2016/919 om teknisk specifikation för 

driftskompatibilitet (TSD) avseende delsystemen Trafikstyrning och signalering i 

järnvägssystemet i Europeiska unionen, ska medlemsstaterna upprätta en nationell plan för 

genomförandet av TSD. Trafikverket överlämnade sitt förslag till genomförandeplan till 

regeringen i juni 2017. 

7.9.3. Införande av ERTMS i Sverige, tidplan och genomförande 

Den nu uppdaterade tidplanen för införandet av ERTMS i Sverige baseras bland annat på 

hanteringen av nya styrområden som uppstår när antalet ställverk i signalanläggningen 

minskas från dagens 750 till ungefär 160. Ordningsföljden och takten på införandet av nya 

styrområden baseras på flera faktorer. En faktor är EU-krav på införandet av ERTMS på 

stomnät (2030) samt övrigt nät (2050). Ett införande av ERTMS planeras vara klart på hela 

det svenska järnvägsnätet under åren 2040–2045 och det svenska stomnätet har ett 

planerat införande kring år 2040.  

Som en följd av ett annat EU-beslut och skärpta krav i Tyskland ökar användningen av 

godsvagnar utrustade med bromsar i kompositmaterial i Sverige. Det har identifierats ett 

antal risker kopplade till användningen av sådana bromsblock under nordiska 

vinterförhållanden. För att hantera dessa risker finns bland annat rekommendationer om att 

under sådana förhållanden framföra godståg i lägre hastighet, något som får negativ 

påverkan på såväl punktlighet som kapacitet i järnvägssystemet. ERTMS hanterar denna 

kapacitetspåverkan bättre än det nuvarande signalsystemet ATC (Automatic Train Control). 

Därför prioriteras styrområden i de norra delarna av Sverige. Det är även i linje med 

tågföretagens önskemål om att införa ERTMS från norr till söder. För att kunna 

vidmakthålla ATC-anläggningen med hjälp av återanvända komponenter från styrområden 
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där ERTMS införts, måste dock styrområden i södra Sverige och utanför stomnätet 

prioriteras i en större utsträckning vid en tidplan med slutår 2040–2045.  

Styrområdenas inbördes geografiska placering är ytterligare en faktor för att bland annat 

undvika öar av styrområden med avvikande tågskyddssystem jämfört med omgivningen. Ur 

ett trafiksäkerhetsperspektiv bedöms ERTMS-öar (som uppstår i inledningen av ERTMS-

införandet) vara mindre kritiska än ATC-öar (som uppstår i slutet av ERTMS-införandet).  

Införandet av ERTMS får inte leda till alltför stora inskränkningar av järnvägens 

tillgänglighet under byggskedet eller mellan olika byggetapper. Ur ett kapacitetsperspektiv 

beaktar således ordningen och takten på införandet av nya styrområden även 

framkomlighet, nya eller befintliga omledningsvägar samt effekter av andra planerade 

kapacitetsinskränkande investerings- och underhållsåtgärder. Trafikverket bedömer att 

fordon efter 2029 måste vara utrustade med ERTMS ombordutrustning för att kunna 

trafikera den järnvägsinfrastruktur som Trafikverket förvaltar. En tydlig och fastställd plan 

efterfrågas av järnvägsföretagen, för att dessa ska hinna vidta de åtgärder som krävs för att 

fortsatt bedriva tågtrafik. En sådan plan redovisas i regeringsuppdraget relaterat till 

införandet av ERTMS.77 

7.9.4. Kostnader för införande av ERTMS och finansiering 

Trafikverkets kostnadsberäkningar för införandet av ERTMS i svensk järnväg omfattar 

endast införande i signalsystemets markanläggning. Genomförda kostnadsberäkningar 

baseras på nya arbetssätt och tekniklösningar. Maximal kostnadseffektivitet med tiotals 

procents reduktion från dagens nivå uppnås 2028 och får effekt på alla styrområden som tas 

i bruk från 2032 och framåt. Genomförda förändringar av tekniska regelverk ingår och 

beräknas ge några enstaka procents kostnadsreduktion.  

En viktig faktor vid införandet av ERTMS är att många transportföretag, och särskilt 

godstransportföretag idag har svårt att ekonomiskt motivera och finansiera prototyper för- 

och serieinstallationer av den utrustning som ERTMS kräver. Det finns en möjlighet att söka 

EU-bidrag (CEF) för bland annat detta syfte, och Trafikverket har åtagit sig att koordinera 

sådana ansökningar. Det finns dock ingen garanti för att EU beviljar bidrag. Ansökta belopp 

kan också reduceras och då riskerar åtgärden att utebli. Det innebär att genomförandet av 

statens åtagande att införa ERTMS försvåras. Trafikverket föreslår därför ånyo att det bör 

utredas om det är möjligt för staten att medfinansiera ombordutrustning för ERTMS i fall 

där EU-bidrag har sökts men inte beviljats eller endast beviljats till någon del. 

Ytterligare ett motiv till statlig medfinansiering av ombordutrustning är att införandet av 

ERTMS medför att funktionalitet överförs från infrastruktur till fordon. Denna överflyttning 

kommer även att öka i omfattning vid vidareutveckling av ERTMS, men även relaterade 

teknikutvecklingar (till exempel från nuvarande GSM-R till FRMCS (Future Railway Mobile 

Communication System). Det finns också ett stort antal fordon på terminaler och 

godsbangårdar samt arbetsfordon som är nödvändiga för järnvägssystemets funktion, men 

som har materiella värden som understiger kostnaden för en fordonskonvertering.  

Ovanstående beskrivning tyder på att den nuvarande hanteringen är otillräcklig och att den 

principiella frågan om statlig medfinansiering av ombordutrustning måste lösas på kort sikt, 

men i än högre grad för att säkra framtida teknikutveckling och det svenska 

järnvägssystemets funktionalitet och konkurrenskraft i ett europeiskt perspektiv. En 

utebliven medfinansiering (eller motsvarande lösning) medför antingen en 

77 Trafikverket (2021), Analys och kvalitetssäkring av införandet av ERTMS i det svenska 
järnvägssystemet – Slutredovisning. Publikation 2021:243. 
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strukturrationalisering inom branschen, med utslagning av mindre aktörer, eller ett 

järnvägssystem som inte fullt ut tar tillvara den digitala utvecklingens möjligheter.  

7.9.5. Järnvägstekniska system relaterade till ERTMS 

I och med det tekniska, geografiska och tidsmässiga beroendet mellan olika system i 

infrastrukturen och i fordon är det viktigt med en långsiktighet och stabilitet i planeringen 

för ERTMS. Det är också viktigt eftersom flera av järnvägssystemets aktörer har långa 

ledtider samt att stora investeringar och resursbehov i samband med införandet av ERTMS 

måste samordnas. Ett exempel är fiber (opto 2.0) där den nuvarande omfattningen måste 

utökas till hela järnvägsnätet. Ett annat exempel är radionätet (GSM-R) som måste 

kompletteras och förberedas för konvertering till FRMCS.  

En finansiering av vidareutvecklingen av ERTMS är nödvändig för att Trafikverket ska 

kunna ta steget till nya TSD:er och realisera den aktuella införandeplanen. 

Vidareutvecklingen är också nödvändig för att sänka de framtida kostnaderna för att införa 

och vidmakthålla ERTMS.   

7.9.6. Införande av ERTMS i andra länder i EU 

Införandet av ERTMS ska vara genomfört i Europa på stomnätet 2030 och övrigt nät 2050. 

Enligt de senaste införandeplanerna skiljer sig tidpunkterna för införande åt mellan olika 

länder. Danmark avser att införa ERTMS i den västra delen 2027 och på hela järnvägsnätet 

till 2030. Norge planerar att införa ERTMS på sitt stomnät till 2025 och hela nätet till 2034. 

Finland planerar att stomnätet ska vara utrustat med ERTMS till 2035 och hela nätet till 

2040. Italien och Österrike planerar att införa ERTMS på stomnätet till 2030, där Italien 

planerar att ha infört ERTMS på hela järnvägsnätet till 2036. Tyskland planerar att införa 

ERTMS på strax över 40 procent av stomnätet till 2030, med möjlighet att trafikera mellan 

Danmark och Österrike. Införandet på hela det tyska stomnätet är planerat till 2035. 

Nederländerna inför ERTMS i etapper där hela järnvägssektorn steg för steg går över till det 

nya systemet. Fram till 2031 kommer Nederländerna att utbilda mer än 15 000 personer, 

den rullande materielen kommer att konverteras samt sju spåravsnitt och de norra banorna 

kommer att få ERTMS. Från 2050 kommer ERTMS att vara standardsäkerhetssystemet i 

hela Nederländerna.  

Enligt Sveriges motsvarande planer ska ERTMS vara infört på hela stomnätet till 2035. I 

ovan nämnda regeringsuppdrag föreslår Trafikverket emellertid att införandet på stomnätet 

ska vara klart under 2040 och hela nätet därefter. Även om Sverige och grannländerna 

samordnar sitt införande av ERTMS vid gränsövergångarna planerar Norge och Danmark 

att vara klara tidigare på nationell nivå. Detta visar sammanfattningsvis att Sverige varken 

är först eller sist med införandet av ERTMS. 

7.9.7. Konsekvenser av ett försenat införande av ERTMS 

Det finns inga realistiska alternativ till att införa tågskyddssystemet ERTMS. Att bibehålla 

och reinvestera i ATC är inte kostnadseffektivt, det gäller både ur ett investerings- och 

underhållsperspektiv, men framför allt ur ett framtidsperspektiv. Redan idag är det billigare 

att bygga med ERTMS än med ATC och denna skillnad kommer troligtvis att öka med tiden. 

En anledning till detta är att ERTMS har färre komponenter i anläggningen än vad ATC har. 

Det bidrar även till att ERTMS har lägre förvaltningskostnader. Därmed genererar ERTMS 

lägre livscykelkostnader än ATC ur ett infrastrukturperspektiv. Samtidigt finns det en 

underhållsskuld i järnvägsinfrastrukturen där befintlig signalanläggning måste bytas ut. Alla 

ATC-system måste i någon form byggas om eller bytas ut vid en konvertering till ERTMS. 

Det innebär att en extra ATC-åtgärd kan göra att kostnaden för ett styrområde blir 

40 procent högre för att nå ett slutläge med ERTMS. Det finns ungefär 160 styrområden i 

229



140 (224) 

Sverige som berörs. Ett utdraget införande av ERTMS blir således dyrare ur ett 

livscykelperspektiv för signalsystemet, även om ERTMS förväntas bli allt billigare över tid. 

Den då kvarvarande ATC-anläggningen måste underhållas en längre tid till en högre 

kostnad och ett antal fördyrande ATC-mellansteg måste användas för att möta 

reinvesteringsbehovet. Samtidigt minskar signalanläggningens robusthet och risken för 

trafikstörningar ökar eftersom det är en ökande brist på både komponenter och 

kompetenser relaterade till ATC. 

En annan nackdel med att dra ut på införandet av ERTMS är att det ger förbättrade 

förutsättningar för många andra åtgärder i anläggningen, exempelvis kapacitetsökning. 

Samtidigt blir det mindre möjligheter att genomföra nya åtgärder i kommande nationella 

planer, eftersom ERTMS-relaterade åtgärder som ersatts med kostsamma extra ATC-

åtgärder under innevarande nationella plan endast skjutits på framtiden. Dock måste de 

genomföras förr eller senare för att uppfylla regelkrav och för att minska underhållsskulden. 

Vissa planerade åtgärder får enligt lagkrav endast genomföras med ERTMS och ett utdraget 

införande skulle bidra till fler ERTMS-öar under en längre tid, vilket påverkar trafiken 

negativt. Kortsiktigt är det, för järnvägsföretag med endast nationell trafik, ekonomiskt 

fördelaktigt att fortsätta med ATC. För järnvägsföretag med gränsöverskridande trafik är det 

ogynnsamt eftersom dessa fordon måste utrustas för både ERTMS och ATC.  

ATC-systemet kommer med sin begränsade funktionalitet och utvecklingspotential inte att 

ge stöd åt flera av de smarta digitala lösningar som idag växer fram i allt snabbare takt. Det 

beror på att dagens mjukvara inte medger funktioner som förväntas behövas i framtidens 

signalsystem. På sikt kommer det att innebära ökade kostnader för att hålla 

järnvägssystemet konkurrenskraftigt gentemot andra trafikslag. 

Samtidigt kommer vissa delar av järnvägssystemet att nå gränserna för det kapacitetsuttag 

som är möjligt med ett signalsystem som ATC. Enligt gällande regelverk för ATC är största 

tillåtna hastighet 200 km/tim, vilket gör att kapacitetshöjande åtgärder i befintlig 

anläggning som baseras på högre hastigheter än denna inte är möjlig, till exempel på 

Västkustbanan och Botniabanan. Nya banor med högre hastighet än 200 km/tim är inte 

heller möjliga att bygga med ATC.  

7.10. Länsplaner för regional transportinfrastruktur 

Länsplaner för regional transportinfrastruktur upprättas av regionerna och Gotlands 

kommun. Länsplanerna domineras av åtgärder på statliga vägar som inte ingår i 

stamvägnätet men kan även innehålla samfinansiering av åtgärder i nationell plan, 

medfinansiering av regionala kollektivtrafikanläggningar med mera, och bidrag till 

kommuner som betalar ut ersättning till drift av icke statliga flygplatser. Trafikverket 

ansvarar för att genomföra de åtgärder som de regionala planupprättarna fastställt i sina 

länsplaner. Regeringen har för den kommande planperioden preliminärt avsatt drygt 

42 miljarder kronor för investeringsåtgärder och statlig medfinansiering av regionala vägar, 

som inte ingår i det nationella stamvägnätet. Regeringen har vidare, i direktivet för 

åtgärdsplaneringen 2022–2033, fördelat det avsatta beloppet per län. Respektive läns 

genomsnittliga årliga nivå för planperioden ska dock justeras i förhållande till verkligt utfall 

av upparbetade medel för planperioden 2018–2029 vid utgången av 2021. De länsvisa 

planerna ska redovisas till Regeringskansliet senast den 30 april 2022. Den slutliga 

fördelningen av ramar mellan den nationella planen och länsplanerna kommer att fastställas 

av regeringen genom beslut i nationell plan.  

Regeringen gjorde i propositionen (2020/21:151) Framtidens infrastruktur – hållbara 

investeringar i hela Sverige, bedömningen att beloppsgränsen för namngivna objekt i 
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länsplaner borde höjas från 25 miljoner kronor till 50 miljoner kronor. Länsplanerna ska 

således redovisa de objekt som beräknas ha en total kostnad på minst 50 miljoner kronor. 

Som framgår i avsnitt 7.1 föreslår Trafikverket att potter avsätts för dels ökad och säker 

cykling, dels mittseparering och mitträffling. 

7.11. Övrig verksamhet inom utvecklingsanslaget 

I detta kapitel beskrivs de övriga verksamheter och investeringar som finansieras från 

utvecklingsmedlen.  

7.11.1. Planering, stöd och myndighetsutövning 

Trafikverket föreslår att totalt 17 miljarder kronor avsätts för planering, stöd och 

myndighetsutövning. 

I planering, stöd och myndighetsutövning ingår bland annat kostnader för arbete med kort- 

och långsiktig planering av transportsystemet. Exempel på sådant arbete är framtagande av 

planeringsunderlag, planering och uppföljning av transportsystemets utveckling, medverkan 

i samhällsplanering regionalt och kommunalt samt tillhandahållande av expertstöd i olika 

funktioner för övrig samhällsplanering. Vid åtgärdsvalsstudierna använder Trafikverket 

fyrstegsprincipen som stöd för att lösa behov av brister i transportsystemet. En viss del av 

kostnaderna kopplat till steg 1- och steg 2-åtgärder finansieras också genom denna 

anslagspost; det kan exempelvis gälla arbete med samverkan, hastighetsgränser, 

lokaliseringsfrågor, markanvändning och vägvisning. Inom anslaget finansieras också 

informationsinsatser och kunskapshöjande åtgärder, vilka beskrivs mer utförligt i kapitel 4. 

Ökade investeringsvolymer medför ökad omfattning av åtgärdsvalsstudier, planering och 

uppföljning av åtgärder, samhällsplanering, utredningar och bristanalyser. Detta behov av 

planering behöver ske ett till två år innan volymökningarna i genomförandeskedet. När 

projekten sedan har nått projekterings- och genomförandefas uppstår ett ökat behov av 

styrning och stöd i genomförandet av investeringsåtgärder. Under planperioden ser 

Trafikverket att det är främst för styrning och stöd i genomförandet av investeringsåtgärder 

som behoven ökar. 

Inom anslagsposten finansieras även teknikutveckling som sker för att utveckla nya 

produkter eller metoder som löpande ska användas vid investeringar och reinvestering och 

som inte direkt går att koppla till ett enskilt investeringsprojekt. I det föreslagna beloppet 

för planering, stöd och myndighetsutövning har Trafikverket räknat med ett ökat behov för 

teknikutveckling, främst kopplat till järnvägsanläggningen, på drygt 1 miljard kronor.  

7.11.2. Bidrag till Öresundsbrokonsortiet och Inlandsbanan AB 

Bidrag till Inlandsbanan avser statens bidrag till Inlandsbanan AB (IBAB) för driften och 

beräknas uppgå till 1,8 miljarder kronor. Bidrag till Öresundsbrokonsortiet avser 

järnvägsdriften för Öresundsbron och beräknas uppgå till 4,5 miljarder kronor. Båda 

bidragen regleras genom avtal mellan staten och IBAB respektive Öresundsbrokonsortiet. 

7.11.3. Räntor och amorteringar 

Räntor och amorteringar omfattar de finansiella kostnaderna för Trafikverkets lån hos 

Riksgälden. Lånen avser finansiering av ett antal olika infrastrukturinvesteringar vilka 

återbetalas med anslag och beräknas uppgå till 25,7 miljarder kronor för perioden 2022–

2033. Anslagen för år 2022 beräknas uppgå till 295 miljoner kronor för väg och drygt 

1,7 miljarder kronor för järnväg. I uppdraget med att ta fram nationell plan för 

transportinfrastruktur 2022–2033 beaktar Trafikverket de räntesatser som lånen redan är 

bundna till hos Riksgälden. Stora delar av lånen räntebinds jämnt över åren för att 
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minimera ränterisken och för att uppnå en stabil räntekostnad. Vid nyupplåning använder 

Trafikverket de räntesatser som Konjunkturinstitutet78 tar fram i sin prognos samt en 

säkerhetsmarginal för oväntade räntehöjningar. Trafikverkets beräknade ränteantagande i 

nationell plan för transportinfrastruktur 2022–2033 är enligt följande: år 2022: 

1,60 procent, år 2023: 1,85 procent, år 2024: 2,05 procent, år 2025: 2,25 procent, år 2026: 

2,93 procent, år 2027: 3,07 procent, år 2028: 3,18 procent och åren 2029–2033: 

3,45 procent som är den teoretiska långsiktiga jämviktsräntan.  

7.11.4. Driftbidrag till icke statliga flygplatser 

Enligt regeringens uppdrag ska den nationella planen omfatta driftbidrag till icke statliga 

flygplatser. Utöver detta disponerar Trafikverket medel för att täcka kostnader för vissa 

flygtrafiktjänster, samt utgifter för att upprätthålla beredskap för samhällsviktiga funktioner 

på vissa flygplatser. För planperioden har drygt 1 miljard kronor avsatts för dessa ändamål. 

Dessa medel ingår i utvecklingsramen för nationell plan, men inte i ramanslaget enligt 

Trafikverkets regleringsbrev79. 

Bestämmelser om driftbidrag finns i förordning (2006:1577) om statsbidrag för icke statliga 

flygplatser.  

Enligt förordning (2010:185) med instruktion för Trafikverket ska myndigheten genom 

överenskommelser med flygplatshållare säkerställa att det finns ett nationellt nät av 

flygplatser som upprätthåller en grundläggande beredskap, för att samhällsviktiga 

transporter ska kunna utföras.  

7.12. Förslag på utpekade brister för fortsatt utredning 

Vissa större brister i transportsystemets funktion saknar färdiga åtgärdsförslag men där 

preliminära bedömningar ändå pekar på att kostnaderna för att åtgärda bristerna kan 

komma att överstiga 1 miljard kronor. Trafikverket använder i dessa situationer begreppet 

utpekad brist för att uppmärksamma regeringen på att dessa sannolikt kommer att behöva 

hanteras i samband med kommande revideringar av nationell plan. I samband med 

fastställelsebeslutet 2018 fick Trafikverket i uppdrag att utreda sexton så kallade brister i 

syfte att de skulle vara så pass utredda att de kan övervägas i nästa planeringsomgång och 

planrevidering.  

Svenska och danska regeringen gav därutöver Trafikverket, Vejdirektoratet och Trafik- 

bygge- og boligstyrelsen i uppdrag att genomföra en strategisk analys för att förbättra 

kunskapsläget kring en ny fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. 

De bristanalyser som sedan dess genomförts har genererat kunskap om en stor mängd 

åtgärder som bedöms vara prioriterade. Dessa finns redovisade på Trafikverkets 

webbplats80. Planeringsförutsättningarna för åren 2022–2033 har inte medgett att några 

åtgärder från bristanalyserna, annat än undantagsvis, har kunnat inrymmas under 

planperioden. För flera av dem kommer tills vidare fördjupade utredningar att göras av 

Trafikverket för att ytterligare belysa och värdera åtgärder inför kommande 

planrevideringar. I den del som omfattar en ny fast förbindelse över Öresund mellan 

Helsingborg och Helsingör har analysen resulterat i bland annat olika utformningsförslag, 

78 Trafikverket har haft diskussion med Konjunkturinstitutet kring vilken säkerhetsmarginal som ska 
användas för oväntade räntehöjningar. 
79 Trafikverkets regleringsbrev 2021, anslag 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur. 
80 https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/langsiktig-planering-av-
infrastruktur/nationell-plan/nationell-plan-202220332037/ovriga-underlag-forslag-till-nationell-
plan-202220332037/ 
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kostnadsberäkningar, trafikprognoser samt samhällsekonomiska och finansiella analyser i 

enlighet med svensk och dansk metodik. 

Trafikverket föreslår i detta planförslag följande utpekade brister: 

 Fördjupad utredning av stråket Stockholm–riksgränsen–Oslo, kapacitetsproblem och

långa restider. Fokus föreslås ligga på delen mellan Karlstad och riksgränsen.

Bakgrunden är att den norska regeringen har gett Jernbanedirektoratet ett uppdrag att

påbörja en utredning av järnvägsförbindelsen Oslo–Stockholm. En dialog mellan

Jernbanedirektoratet och Trafikverket har inletts och myndigheterna är överens om att

det vore värdefullt att genomföra en gemensam utredning som bland annat undersöker

möjligheterna att etappvis utveckla stråket samt ser över alternativa sätt att finansiera

föreslagna åtgärder.

 Stångådals- och Tjustbanorna. Banorna går mellan Södra stambanan i Linköping och

Kalmar respektive Västervik. Införandet av det nya signalsystemet ERMTS medför stora

investeringsbehov i dessa banor som idag är relativt lågtrafikerade och har låg

hastighetsstandard. En namngiven reinvestering kommer därför att genomföras för att

ersätta dagens unika radioblocksystem. Utöver det föreslås banornas betydelse för

regionförstoring för fortsatt utredning.

 Utveckling av högvärdig kollektivtrafik på väg i storstadsregionerna Stockholm,

Göteborg och Öresundsområdet. Snabba bussar är ett kostnadseffektivt sätt för ökad

tillgänglighet med kollektivtrafik i storstäder. I Stockholm och Göteborg finns bred

samsyn om potentialen i att utveckla regional snabb, kapacitetsstark busstrafik som

komplement till spårtrafiken. Men trängseln i vägsystemet sänker bussarnas hastighet

och behovet av framkomlighetsåtgärder är stort. Bristen behöver särskild

uppmärksamhet eftersom ansvaret för att genomföra åtgärder delas mellan regionerna

som huvudman för trafiken samt stat och kommuner som väghållare.

 Anläggning för tjänst (järnvägens sidosystem) – fördjupad utredning.

Trafikverket behöver fördjupa sin kunskap om brister, åtgärder och möjligheter att

finansiera förvaltning och utveckling av anläggningar för tjänst. Två prioriterade

utredningsområden är dimensionering av rangerbangårdar och uppställningskapacitet i

storstadsområdena.

 Digitalisering av sjöfart.

Ett utökat digitalt teknikstöd skulle kunna öppna upp för bättre utnyttjande av

sjöfartens infrastruktur, högre sjösäkerhet i farlederna och bidra till utvecklingen av nya

digitala lösningar. Digital teknik skapar också förutsättningar för att effektivisera

hamnanlöpen och underlätta kopplingen till andra trafikslag. Det pågår ett flertal

utvecklingsprojekt på området, men insatserna behöver intensifieras för att åtgärder ska

kunna implementeras på bredare front. Samtidigt behöver det klargöras hur

investeringar i ny teknik inom sjöfarten kan finansieras.
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8 Förslag på åtgärder per stråk och noder 

8.1. Inledning 

I detta kapitel redovisas åtgärder som ingår i planförslaget. 

Åtgärderna redovisas på två detaljeringsnivåer. Den första nivån visar de namngivna 

investeringarna och de namngivna reinvesteringarna som ingår i planförslaget med 

byggstart under planperioden, se figur 33 i avsnitt 8.2.  

Nästa nivå redovisas i efterföljande avsnitt och ger en mer detaljerad bild av åtgärderna 

utifrån fyrstegsprincipen, redovisat på stråk i sex geografiska områden.  

För mer information om de brister som respektive namngiven investering bidrar till att lösa 

hänvisas till underlagsrapporten Geografiska brister på systemnivå81 och 

underlagsrapporten för namngivna investeringar82. 

De typer av åtgärder som redovisas i det här kapitlet är: 

 exempel på andra åtgärder än byggnadsåtgärder som påverkar efterfrågan på

transporter eller som effektiviserar användningen av befintligt transportsystem

 Vissa åtgärder är generella över landet och dessa beskrivs i exempelvis kapitel 4.1.

Andra åtgärder är mer regionsspecifika, och exempel på sådana beskrivs samlat per

geografiskt område.

 exempel på trimnings- och miljöåtgärder

 Det avser nya åtgärder som kostar mindre än 100 miljoner kronor och som kan vara

i både befintlig och ny sträckning. Exempel på åtgärder redovisas utifrån aktuell

verksamhetsplan för de första åren i den kommande planperioden.

 namngivna reinvesteringar i befintlig infrastruktur, till exempel broar och

järnvägsspår

 namngivna investeringar med en kostnad över 100 miljoner kronor.

Dessutom redovisas i tabellform de ytterligare namngivna objekt som övervägts för 

planförslaget, motsvarande en ökning av medlen för namngivna objekt med 10 procent. 

8.2. Större investeringar och reinvesteringar i Sverige 

I figur 33 redovisas en övergripande bild av de större åtgärderna i planförslaget. De åtgärder 

som visas är  

 namngivna investeringar med en kostnad över 100 miljoner kronor på det statliga

stamvägnätet, det statliga järnvägsnätet samt slussar och farleder, och

 namngivna reinvesteringar med en kostnad över 300 miljoner kronor på de statliga

vägarna och järnvägarna.

Dessa redovisas också i tabeller i efterföljande avsnitt. 

81 Trafikverket (2020), Geografiska brister på systemnivå – underlagsrapport till revidering av 
nationell plan 2018–2029. Publikation 2020:271. 
82 Trafikverket (2021), Namngivna investeringar – Underlagsrapport till Förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022–2033. 
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Figur 33 Namngivna investeringar och reinvesteringar i Sverige. 
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8.3. Norra Sverige 

Regionen består av Norrbottens och Västerbottens län. 

I figur 34 nedan visas en karta över norra Sverige där siffror och bokstäver motsvarar 

åtgärder i tabellerna 23–26 nedan.  

Figur 34 Åtgärder i norra Sverige. 
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8.3.1. Exempel på andra åtgärder än byggnadsåtgärder 

I samhällsplaneringen sker en ständigt pågående dialog med kommuner som är i skeden av 

befolkningsminskning, utveckling och stadsomvandling. På strategisk nivå sker en dialog 

med bland annat näringslivet, i syfte att trimma systemet och hitta smarta lösningar för 

ökad tillgänglighet och effektivitet. Exempel på aktörer som Trafikverket har en hög grad av 

samverkan med är turistnäringen, rennäringen, sjöfarten, akademin, skogsnäringen, 

gruvnäringen, Trafikverkets råd för tillgänglighet och användbarhet för personer med 

funktionsnedsättning (RTAF), kollektivtrafikaktörer samt intressenter i Finland, Norge och 

Ryssland. Exempel på åtgärder är synkroniserade tidtabeller mellan buss och nattåg, höjd 

nivå på vinterdrift av väg, angöringsplatser för montering av snökedjor, ITS-lösning för 

luftkvalitet, trafikering, ökad bärighet på bro och samverkan för säkrare och effektivare 

lavinvarningssystem Norge–Sverige.  

8.3.2. Förslag på namngivna reinvesteringar  

De åtgärder som redovisas i tabell 23 är de med en kostnad över 300 miljoner kronor som 

planeras bli genomförda under planperioden. De kan komma att förskjutas i tid om 

prioriteringarna ändras. I Trafikverkets fyraåriga underhållsplan, som uppdateras årligen, 

finns en mer fullständig reinvesteringsplan.83 

Tabell 23 Namngivna reinvesteringar i norra Sverige under planperioden. 

Namngivna reinvesteringar under planperioden 

A Malmbanan, Boden–Harrträsk, spår- och växelbyte 

B Malmbanan, Gällivare–Råtsi, spår- och växelbyte 

C Malmbanan, Boden–Murjek, Murjek–Gällivare, kontaktledning 

D Pite- och Skelleftebanan, spårbyte 

E Stambanan genom Övre Norrland, Långsele–Vännäs, kontaktledning 

F Stambanan genom Övre Norrland, Vännäs–Boden S, kontaktledning 

83Trafikverket (2021), Underhållsplan 2021–2024, Publikation 2021:081. 
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8.3.3. Exempel på trimnings- och miljöåtgärder 

De åtgärder som redovisas i tabell 24 kostar mindre än 100 miljoner kronor och planeras bli 

genomförda under planperiodens första halva. De kan komma att förskjutas om 

prioriteringarna ändras. 

Tabell 24 Trimnings- och miljöåtgärder i norra Sverige under planperioden. 

Exempel trimnings- och miljöåtgärder under planperioden 

G E4, Förbi Börjelslandet 

H E4, Sangis Bredviksheden samt Raggdynan, faunapassage 

I E4, Granberget, faunapassage 

J Stambanan genom Övre Norrland, Umeå Ö, nya växlar och förlängning av plattform 

K Stambanan genom Övre Norrland, Boden C, höjning av plattform 

L E10, Gyljen, gång- och cykelväg genom Gyljen 

M E10, Liikavaara, förbifart 

N E10, Katterjåkk, hållplats och planskild passage 

O Malmbanan, Luleå–Gällivare, Södra omloppet, största tillåtna axellast 32,5 ton 

P Malmbanan, plankorsningsåtgärder 

Q 
Malmbanan, Gällivare–Kiruna, förlängning av mötesstationer Lina älv, Harrå och 
Fjällåsen 

R Malmbanan, Kalixfors–Råtsi, faunapassage 

S E12, Oskyddade trafikanter förbi Brännland 

T E12, gång- och cykelbro Vindelälven, Vännäsby 

U E45, Nuolajärvikorsningen 

V E45, Kåbdalis, trafiksäkerhetsåtgärder 

W E45, Dorotea, trafiksäkerhetsåtgärder 
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8.3.4. Förslag på namngivna investeringar 

Namngivna investeringar har en kostnad över 100 miljoner kronor. Sammanfattningsvis 

innebär förslagen i tabell 25 ett antal större förbättringar i vägar och järnvägar samt i en 

farled. Bland annat kommer de flesta delsträckor utan mötesseparering på E4 i Västerbotten 

att få mötesseparering, vilket möjliggör kortare restider och höjd säkerhet för vägtrafik och 

oskyddade trafikanter. Några kortare sträckor återstår där samordning behövs med 

pågående järnvägsprojekt. En utbyggnad av Norrbotniabanan mellan Umeå och Skellefteå 

har påbörjats och fortsättningen mellan Skellefteå och Luleå inleds. Farleden till Luleå får 

ökad kapacitet och säkerhet. De södra delarna av Malmbanan åtgärdas för att klara större 

axellaster, vilket innebär kapacitetsförbättringar.  

Tabell 25 Namngivna investeringar i norra Sverige under planperioden. 

Namngivna investeringar under planperioden 

1 E4, Salmis–Haparanda (pågående) 

2 Malmbanan, bangårdsförlängningar m.m. (pågående) 

3 E4/E12, Umeå (pågående) 

4 Norrbotniabanan Umeå–Dåva, ny järnväg (pågående) 

5 E4, Sikeå–Gumboda, mötesseparering (pågående) 

6 Luleå hamn, kapacitetsåtgärd farled (pågående) 

7 E10, Morjärv–Svartbyn 

8 E10, Avvakko–Lappeasuando 

9 Malmbanan, Sikträsk, bangårdsförlängning 

10 E4, Gumboda–Grimsmark, mötesseparering 

11 Norrbotniabanan, (Umeå) Dåva–Skellefteå, ny järnväg 

12 E10, Kauppinen–Kiruna, mötesseparering 

13 Malmbanan, Nattavaara, bangårdsförlängning 

14 E4, Broänge–Daglösten, mötesseparering 

15 E4, Daglösten–Ljusvattnet, mötesseparering 

16 Luleå C, flytt av personvagnsuppställning (etapp 1) 

17 Luleå C, ombyggnad av personbangård (etapp 2) 

18 Malmbanan, Kiruna–Riksgränsen, största tillåtna axellast 32,5 ton 

19 Malmbanan, Svappavaara–Kiruna, största tillåtna axellast 32,5 ton 

20 Norrbotniabanan, Skellefteå–Luleå, ny järnväg 

21 E4, Förbifart Skellefteå 

22 
Stambanan genom Övre Norrland, Sävastklinten–Norra Sunderbyn, ny mötesstation och 
partiellt dubbelspår 

23 ERTMS, Trafikledningscentral Nord, Malmbanan 

24 Kiruna, ny järnvägsstation 
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8.3.5. Förslag på ytterligare namngivna investeringar motsvarande en ökning av 

medlen för namngivna investeringar med 10 procent 

I tabell 26 redovisas enligt regeringens direktiv ytterligare namngivna investeringar som 

övervägts för planförslaget, motsvarande en ökning av medlen för namngivna investeringar 

med 10 procent.  

Tabell 26 Ytterligare namngivna objekt i norra Sverige som övervägts för planförslaget, motsvarande en ökning av medlen 
för namngivna objekt med 10 procent. 

Ytterligare förslag på namngivna investeringar vid en utökad ram 10 procent, ej 
rangordnade 

E4, Grimsmark–Broänge, mötesseparering 

E12, Kulla–Norrfors, mötesseparering 

E4, Ljusvattnet–Yttervik, mötesseparering 

E10, Mertainen–Kauppinen, mötesseparering 

240



151 (224) 

8.4. Mellersta Sverige 

Regionen består av Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs och Dalarnas län. 

I figur 35 nedan visas en karta över mellersta Sverige där siffror och bokstäver motsvarar 

åtgärder i tabellerna 27–30 nedan. 

Figur 35 Åtgärder i mellersta Sverige. 
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8.4.1. Exempel på andra åtgärder än byggnadsåtgärder 

I mellersta Sverige förs en dialog med regioner, kommuner, länen och andra aktörer när det 

gäller utvecklingen av ett hållbart transportsystem. Samverkan sker i tidiga 

planeringsskeden för samordnad planering och kostnadseffektiv utformning. Dialog förs 

med näringslivet om effektivisering av godstransporter och överflyttning av gods från väg till 

järnväg och sjöfart. 

Det har upprättats en särskild trafiksäkerhetsgrupp med syfte att driva 

trafiksäkerhetsarbetet strategiskt, med handlingsplan och målstyrningsarbete. Det utreds 

också förslag om kostnadseffektiva åtgärder i byar med randbebyggelse efter det 

lågtrafikerade vägnätet med stor andel tung trafik, exempelvis geofencing, kvalitetssäkring 

av transporter och bygdeväg84. Det pågår ett samarbete med Örnsköldsviks och Sundsvalls 

kommuner för att minska partikelhalter (sopning, dammbindning), och Trafikverket 

medverkar i regionala samarbeten om luft, miljö och klimat i Jämtland, Dalarna och 

Västernorrland.  

8.4.2. Förslag på namngivna reinvesteringar 

De åtgärder som redovisas i tabell 27 är de med en kostnad över 300 miljoner kronor som 

planeras bli genomförda under planperioden. De kan komma att förskjutas i tid om 

prioriteringarna ändras. I Trafikverkets fyraåriga underhållsplan, som uppdateras årligen, 

finns en mer fullständig reinvesteringsplan.85 

Tabell 27 Namngivna reinvesteringar i mellersta Sverige under planperioden. 

Namngivna reinvesteringar under planperioden 

A Ådalsbanan, Västeraspby–Långsele, spårbyte 

B Stambanan genom Övre Norrland, Bräcke–Långsele, kontaktledning 

C Dalabanan, Siljansbanan, kontaktledning 

84 Bygdeväg eller bymiljöväg är de svenska benämningarna på en landsväg med extra breda 
vägrenar, och ett smalare körfält i mitten avsett för bilar. Syftet är att underlätta för cyklister och 
fotgängare. 
85 Trafikverket (2021), Underhållsplan 2021–2024, Publikation 2021:081. 
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8.4.3. Exempel på trimnings- och miljöåtgärder 

De åtgärder som redovisas i tabell 28 kostar mindre än 100 miljoner kronor och planeras bli 

genomförda under planperiodens första halva. De kan komma att förskjutas i tid om 

prioriteringarna ändras. 

Tabell 28 Trimnings- och miljöåtgärder i mellersta Sverige under planperioden. 

Exempel trimnings- och miljöåtgärder under planperioden 

D E14/E45, Jämtland, gång- och cykelåtgärder 

E Dalabanan, Säter, tillgänglighetsanpassning av station inkl. gång- och cykeltunnel 

F Mittbanan, Sundsvall–Ånge, Erikslund, samtidig infart 

G 
Bergslagsbanan, Gävle–Falun, kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder inkl. 
vägskyddsåtgärder 

H Norra stambanan, Gävle–Ockelbo, spårunderbyggnad, största tillåtna axellast 25 ton 

I Mora-Älvdalen/Vika, Morastrand–Lomsmyren, elektrifiering 

J Mittbanan, Nälden, ny plattform inkl. plankorsningsåtgärder 

K Bergslagspendeln, Fagersta–Ludvika, plankorsningsåtgärder 

L E16, Hofors, genomfart 

M E45, Jämtland, trafiksäkerhetshöjande åtgärder och miljöåtgärder (stängselsystem) 

N Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs och Dalarnas län, plankorsningsåtgärder 

O Väg 583, Gävle, skydd av vattentäkt 

P E14, Grytan–Erikslund, stängselsystem 
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8.4.4. Förslag på namngivna investeringar 

Namngivna investeringar har en kostnad över 100 miljoner kronor. Sammanfattningsvis 

innebär förslagen i tabell 29 ett antal viktiga förbättringar i vägar och järnvägar. Till 

exempel kommer återstående delsträckor på E4 att bli mötesseparerade tillsammans med 

några delsträckor på E14, E16 och E45. Trafiksituationen genom Ludvika och Mora kommer 

också att förbättras. Dubbelspårsutbyggnaden på Ostkustbanan föreslås fortsätta med en 

etapp i södra infarten till Sundsvall, och med fortsatt planering och vissa förberedande 

arbeten för norra infarten till Gävle.  

Tabell 29 Namngivna investeringar i mellersta Sverige under planperioden. 

Namngivna investeringar under planperioden 

1 Sundsvall C–Dingersjö, dubbelspårsutbyggnad 

2 Sundsvalls hamn, Tunadalsspåret, Malandstriangeln m.m. 

3 Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m.m. 

4 Gävle hamn, järnvägsanslutning 

5 E4, Sundsvall, (pågår kvarstående etapp) 

6 E4, Kongberget–Gnarp 

7 E45/väg 70, genom Mora, steg 1–3 

8 E45, Vattnäs–Trunna 

9 E45, Rengsjön–Älvros 

10 Uppsala–Borlänge, hastighetshöjande åtgärder och ökad kapacitet etapp 1 (pågående) 

11 Dalabanan, åtgärder för ökad turtäthet och kortare restid 

12 
Godsstråket Storvik–Frövi, kapacitetspaket 1+2 samt Sandviken–Kungsgården, 
mötesstation 

13 Godsstråket genom Bergslagen, kapacitetshöjande åtgärder 

14 Väg 50, genom Ludvika, Bergslagsdiagonalen 

15 Ostkustbanan, etapp Gävle–Kringlan, kapacitetshöjning 

16 
Sundsvall–Ånge, kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder inklusive säkerhetshöjande 
åtgärder 

17 Ånge–Östersund, kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder 

18 Borlänge–Falun, kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder 

19 E16, Borlänge–Djurås 

20 E14, Blåberget–Matfors 

21 Stockholm–Skellefteå, hastighetshöjning 250 km/tim på befintlig bana 

22 ERTMS, Trafikledningscentral Boden Ånge 

23 Ådalsbanan, Västeraspby vändslinga 
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8.4.5. Förslag på ytterligare namngivna investeringar motsvarande en ökning av 

medlen för namngivna investeringar med 10 procent 

I tabell 30 redovisas enligt regeringens direktiv de ytterligare namngivna investeringar som 

övervägts för planförslaget, motsvarande en ökning av medlen för namngivna investeringar 

med 10 procent.  

Tabell 30 Ytterligare namngivna objekt i mellersta Sverige som övervägts för planförslaget, motsvarande en ökning av 
medlen för namngivna objekt med 10 procent. 

Ytterligare förslag på namngivna investeringar vid en utökad ram 10 procent, ej rangordnade 

E14, Lockne–Optand/Förbi Brunflo 

E4, Förbi Örnsköldsvik 

Väg 56, Hedesunda–Valbo/Gävle, Räta linjen 

E16, Lönnemossa–Klingvägen, mötesseparering 

E 16/66, Förbi Yttermalung 

Väg 50, Förbi Grängesberg 
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8.5. Östra Mellansverige 

Regionen består av Södermanlands, Uppsala, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län. 

I regionen finns både större städer och stora områden av glesbygd. 

I figur 36 nedan visas en karta över östra Mellansverige där siffror och bokstäver motsvarar 

åtgärder i tabellerna 31– 34 nedan. 

Figur 36 Åtgärder i östra Mellansverige. 
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8.5.1. Exempel på andra åtgärder än byggnadsåtgärder 

I östra Mellansverige förs en gemensam dialog och samverkan om samhällsutveckling för 

infrastruktur och kollektivtrafik, bland annat inom ramen för Mälardalsrådet och ”En bättre 

sits”. I det sistnämnda samverkar sju regioner omen gemensam storregional systemanalys. 

Utöver detta sker den traditionella dialogen med övriga planeringsorgan som region och 

kommuner.  

De behov och brister som framkommer vid dialog och samverkan resulterar i utredningar 

där åtgärder inom järnväg som differentierad tidtabell (alla tåg stannar inte vid alla 

stationer), optimering av signalsystem och kortare uppehåll på vändstationer kan bli 

aktuella. Exempel på åtgärder på väg är kollektivtrafikkörfält, signalprioritering, ändrad 

utformning, tydligare skyltning och bulleråtgärder. 

8.5.2. Förslag på namngivna reinvesteringar 

De åtgärder som redovisas i tabell 31 är de med en kostnad över 300 miljoner kronor som 

planeras bli genomförda under planperioden. De kan komma att förskjutas i tid om 

prioriteringarna ändras. I Trafikverkets fyraåriga underhållsplan, som uppdateras årligen, 

finns en mer fullständig reinvesteringsplan.86 

Tabell 31 Namngivna reinvesteringar i östra Mellansverige under planperioden. 

Namngivna reinvesteringar under planperioden 

A E4, Östergötland, Linköping–Norrköping, motorväg (åtgärd i en körriktning) 

B Dalabanan, Uppsala–Avesta Krylbo, kontaktledning 

C Dalabanan, Uppsala–Sala–Avesta Krylbo, spår- och växelbyte 

D Godsstråket genom Bergslagen, Hallsberg–Frövi, kontaktledning 

E Godsstråket genom Bergslagen, Örebro–Frövi, spår- och växelbyte 

F Mälarbanan, Västerås–Kungsängen, utbyte signalställverk 

G Mälarbanan, Frövi–Köping, Hovsta–Jädersbruk, utbyte signalställverk 

H Mälarbanan, Tillberga–Jädersbruk, Eskilstuna–Kolbäck, spår- och växelbyte 

I Västra stambanan, Järna–Sköldinge, kontaktledning 

J Västra stambanan, Hallsberg–Sköldinge, kontaktledning 

K Södra stambanan, Katrineholm–Åby–Mjölby, kontaktledning 

L 
Stångådalsbanan och Tjustbanan, Linköping–Västervik, Bjärka-Säby–Rimforsa, utbyte 
radioblockeringssystem 

86 Trafikverket (2021), Underhållsplan 2021–2024, Publikation 2021:081. 
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8.5.3. Exempel på trimnings- och miljöåtgärder 

De åtgärder som redovisas i tabell 32 kostar mindre än 100 miljoner kronor och planeras bli 

genomförda under planperiodens första halva. De kan komma att förskjutas i tid om 

prioriteringarna ändras. 

Tabell 32 Trimnings- och miljöåtgärder i östra Mellansverige under planperioden. 

Exempel trimnings- och miljöåtgärder under planperioden 

M Anpassning av stationer till nya tåg, t.ex. Ostkustbanan Uppsala–Gävle 

N Ostkustbanan, Fullerö, vänd- och uppställningsspår norr om Uppsala 

O Väg 70, Kumla kyrkby–Sala, gång- och cykelväg 

P Väg 56, Kvicksund–Västjädra, korsningsåtgärder 

Q E18, genom Västerås, kapacitetshöjande åtgärder 

R E20, Örebro, trafikplats Marieberg norra 

S 
Södermanlands, Uppsala, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län, säkra bangårdar, 
stängsling 

T E18, Enköping, vattenskyddsåtgärder 

U E18, Bålsta, vattenskyddsåtgärder 

V E20, Laxå, faunapassage 
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8.5.4. Förslag på namngivna investeringar 

Namngivna investeringar har en kostnad över 100 miljoner kronor. Sammanfattningsvis 

innebär förslagen i tabell 33 ett antal större förbättringar i vägar och järnvägar. Till exempel 

kommer bygget av nya stambanor för höghastighetståg att inledas på sträckan Järna–

Linköping, och återstående dubbelspårsetapper på godsstråket genom Bergslagen mellan 

Hallsberg och Mjölby kommer att färdigställas. Dessutom föreslås att en utbyggnad av 

järnvägen till fyra spår ska inledas mellan Uppsala och länsgränsen Uppsala–Stockholm. På 

väg föreslås förbättringar på E18, E22 och väg 50 och 56. Nya slussar kommer att 

färdigställas i Södertälje och farleden i Mälaren kommer att få bättre kapacitet.  

Tabell 33 Namngivna investeringar i östra Mellansverige under planperioden. 

Namngivna investeringar under planperioden 

1 Uppsala, plankorsningar 

2 Ostlänken, nytt dubbelspår, Järna–Linköping 

3 Väg 56, Kvicksund–Västjädra 

4 E22, Förbi Söderköping 

5 Väg 56, Bie–St Sundby (Alberga), Räta linjen 

6 Godsstråket Hallsberg–Åsbro, dubbelspår 

7 Väg 50, Medevi–Brattebro (inkl. Nykyrka) 

8 Godsstråket Jakobshyttan–Degerön, dubbelspår 

9 Godsstråket Dunsjö–Jakobshyttan, dubbelspår 

10 E18, Köping–Västjädra, kapacitetsbrister 

11 Ostkustbanan, fyrspår (Uppsala–länsgränsen Stockholm) 

12 Laxå, bangårdsombyggnad 

13 Heby, mötesspår 

14 Högsjö västra, förbigångsspår 

15 Katrineholm, förbigångsspår 

16 Väg 56, Sala–Heby 

17 Väg 56, Katrineholm–Bie 

18 Frövi, bangårdsombyggnad 

19 Södertälje sluss, Mälaren 

20 Farleder i Mälaren 

21 ERTMS, Trafikledningscentral Hallsberg Norrköping 

22 ERTMS, Trafikledningscentral Stockholm Gävle 
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8.5.5. Förslag på ytterligare namngivna investeringar motsvarande en ökning av 

medlen för namngivna investeringar med 10 procent 

I tabell 34 redovisas enligt regeringens direktiv ytterligare namngivna investeringar som 

övervägts för planförslaget motsvarande en ökning av medlen för namngivna investeringar 

med 10 procent. 

Tabell 34 Ytterligare namngivna objekt i östra Mellansverige som övervägts för planförslaget, motsvarande en ökning av 
medlen för namngivna objekt med 10 procent.  

Ytterligare förslag på namngivna investeringar vid en utökad ram 10 procent, ej rangordnade 

E20, trafikplats Gröndal–Eskilstuna, 2+2 

Hjulsta, ny- eller ombyggnad av bro87 

87 Trafikverket har för avsikt att utreda förutsättningarna för alternativ finansiering av Hjulsta ny- 
eller ombyggnad av bro. 
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8.6. Stockholmsområdet och Gotland 

Regionen består av Stockholms och Gotlands län. I figur 37 nedan visas en karta över 

Stockholmsområdet och Gotland där siffror och bokstäver motsvarar åtgärder i tabellerna 

35–38 nedan. 

Figur 37 Åtgärder i Stockholmsområdet och Gotland. 
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8.6.1. Exempel på andra åtgärder än byggnadsåtgärder 

I det växande storstadsområdet är det inte möjligt att till fullo tillgodose efterfrågan på 

framkomlighet i vägnätet. Följden är trängsel och en högre störningskänslighet med stor 

samhällspåverkan. Ökande restider och restidsosäkerhet påverkar punktlighet och flera 

andra leveranskvaliteter negativt. Konflikter uppstår i ambitionen att uppnå såväl mål om 

god tillgänglighet som hänsyn till miljö och trafiksäkerhet.  

Ett bättre nyttjande av befintlig infrastruktur i kombination med andra effektiviseringar i 

samverkan med andra aktörer kan bidra till förbättrad framkomlighet och tillförlitlighet för 

person- och godstransporter samt ökad robusthet i transportsystemet. Det handlar bland 

annat om utvecklad trafikledning och prioriterad framkomlighet för kollektivtrafik. 

Trafikledning har en särskilt viktig roll i att hantera störningar. En fungerande 

operatörssamverkan om trafikledning inom ramen för Trafik Stockholm är en förutsättning 

för att minimera påverkan på viktiga samhällsfunktioner. Trafikstyrning har betydelse för 

framkomlighet, trafiksäkerhet, miljö och hälsa på de högst belastade storstadsvägarna. 

Utveckling av effektiva styrningsfunktioner som nyttjar vägsides-ITS (intelligenta 

transportsystem) och nya digitaliseringslösningar (uppkoppling, automatisering och 

elektrifiering) skapar förutsättningar för en mer effektiv användning av den befintliga och 

framtida väginfrastrukturen. 

I samverkan med regionala aktörer och transportsektorn, koordineras planerade 

trafikpåverkande åtgärder. Detta är ett effektivt verktyg för en minimerad samhällspåverkan 

vid genomförande av investeringsåtgärder och för att säkerställa och utveckla redundans i 

systemet. Vid genomförande av infrastruktursatsningar sker även samverkan för att 

underlätta hållbara resval. 

Den av Trafikverket upphandlade färjetrafiken till och från Visby har, tillsammans med 

flygförbindelserna, avgörande betydelse för Gotlands tillgänglighet. Färjan fyller viktiga 

funktioner för både godstrafik och persontrafik och påverkar förutsättningarna för såväl 

näringsliv som civilsamhälle. Det finns ett flertal hänsyn som behöver tas när det gäller 

färjetrafikens funktioner. Färjans ankomst- och avgångstider påverkar möjligheten att resa 

från och till hela ön med bil och kollektivtrafik under dygnets vakna timmar. De ger också 

viktiga förutsättningar för logistikkedjor för öns näringsliv.  
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8.6.2. Förslag på namngivna reinvesteringar 

De åtgärder som redovisas i tabell 35 är de med en kostnad över 300 miljoner kronor som 

planeras bli genomförda under planperioden. De kan komma att förskjutas i tid i om 

prioriteringarna ändras. I Trafikverkets fyraåriga underhållsplan, som uppdateras årligen, 

finns en mer fullständig reinvesteringsplan.88 

Tabell 35 Namngivna reinvesteringar i Stockholmsområdet och Gotland under planperioden. 

Exempel reinvesteringar under planperioden 

A E4, ITS Essingeleden 

B Väg 222, Skurubroarna 

C Väg 841, Stäketbron 

D Väg 263, Erikssundsbron 

E E18, länsgräns–trafikplats Jakobsberg, motorväg 

8.6.3. Exempel på trimnings- och miljöåtgärder 

De åtgärder som redovisas i tabell 36 kostar mindre än 100 miljoner kronor och planeras bli 

genomförda under planperiodens första halva. De kan komma att förskjutas i tid om 

prioriteringarna ändras. 

Tabell 36 Trimnings- och miljöåtgärder i Stockholmsområdet och Gotland under planperioden. 

Exempel trimnings- och miljöåtgärder under planperioden 

F E18, Stocksundsbron–trafikplats Danderyds kyrka, ITS och kollektivtrafikkörfält 

G E18, trafikplats Barkarby–trafikplats Jakobsberg, trafikstyrning 

H E4, komplettering av sido- och mitträcken på stamvägnätet, exempelvis vid Kista 

I Nynäsbanan Älvsjö–Nynäshamn, plankorsningar 

J Västra stambanan, Södertälje hamn godsbangård, ombyggnad 

K Västra stambanan, Stockholm, Huddinge, signalåtgärder 

L E4/väg 584, Bornsjön, vattenskyddsåtgärder 

M E20, Nykvarns trafikplats 

N Väg 143 och väg 147, Visby, vattenskyddsåtgärder 

88 Trafikverket (2021), Underhållsplan 2021–2024, Publikation 2021:081. 
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8.6.4. Förslag på namngivna investeringar 

Namngivna investeringar har en kostnad över 100 miljoner kronor. Sammanfattningsvis 

innebär förslagen i tabell 37 ett antal större förbättringar i vägar och järnvägar. Till exempel 

kommer E4 Förbifart Stockholm att färdigställas tillsammans med de 

kapacitetsförstärkningar i infartslederna som behövs. Arbetet med att förbereda byggstarten 

för Tvärförbindelse Södertörn pågår, och de stora satsningarna inom järnväg fortsätter 

mellan Tomteboda och Kallhäll. En anpassning av Stockholms central kommer också att 

göras. Farleden mellan Landsort och Södertälje föreslås också få bättre kapacitet och 

säkerhet.  

Tabell 37 Namngivna reinvesteringar i Stockholmsområdet och Gotland under planperioden. 

Namngivna investeringar under planperioden 

1 Farled Södertälje–Landsort 

2 Tvärspårväg Ost/Saltsjöbanan (statlig medfinansiering) (pågående) 

3 E4 Förbifart Stockholm (pågående) 

4 Kollektivtrafik Stockholm, tunnelbaneutbyggnad (statlig medfinansiering) (pågående) 

5 Barkarby, bytespunkt med anslutning till tunnelbana (pågående) 

6 Hagalund, bangårdsombyggnad 

7 E4/E20, Hallunda–Vårby, kapacitetsförstärkning till följd av E4 Förbifart Stockholm 

8 E4/E20, Södertäljebron, kapacitetsförstärkning till följd av E4 Förbifart Stockholm 

9 E4/väg 259, Tvärförbindelse Södertörn 

10 Tomteboda–Kallhäll, ökad kapacitet (pågående) 

11 Stockholms central och Karlberg, funktionsanpassningar efter Citybanan (pågående) 

12 Roslagsbanan, dubbelspår etapp 1+2 (statlig medfinansiering, pågående) 

13 E18, Danderyd–Arninge (pågående) 

14 Västra stambanan, Flemingsberg–Järna, upprustning av tunnlar 

15 Årstaberg–Flemingsberg, signalåtgärder optimering 

16 Essingeleden, riskreducerande åtgärder, upprättande av ledverk 

17 E4/E20, Tomteboda–Bredäng, ITS 

18 E18, Hjulsta–Jakobsberg, kapacitetsförstärkning till följd av Förbifart Stockholm 

19 Alvik–Ulvsunda–Solna station, snabbspårväg (statlig medfinansiering, öppnat för trafik) 

20 Stockholms central och Tomteboda bangård, utredning 

Sverigeförhandlingen 

Älvsjö–Fridhemsplan, tunnelbana och nya stationer 

Roslagsbanan till city, förlängning och nya stationer 

Stockholm, Spårväg syd, kapacitetsutökning för kollektivtrafik 

Hagalund, tunnelbanestation 

Stockholm, cykelobjekt 
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8.6.5. Förslag på ytterligare investeringar motsvarande en ökning av medlen för 

namngivna investeringar med 10 procent 

I tabell 38 redovisas enligt regeringens direktiv ytterligare namngivna investeringar som 

övervägts för planförslaget motsvarande en ökning av medlen för namngivna investeringar 

med 10 procent.  

Tabell 38 Ytterligare namngivna objekt i Stockholmsområdet och Gotland som övervägts för planförslaget, motsvarande 
en ökning av medlen för namngivna objekt med 10 procent. 

Ytterligare förslag på namngivna investeringar vid en utökad ram 10 procent, ej rangordnade 

E4, trafikplats Glädjen–trafikplats Rotebro, ITS 

E4, trafikplats Häggvik–trafikplats Rotebro, kapacitetsförstärkning till följd av Förbifart Stockholm 
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8.7. Västra Sverige 

Regionen består av Hallands, Värmlands och Västra Götalands län. 

I figur 38 nedan visas en karta över västra Sverige där siffror och bokstäver motsvarar 

åtgärder i tabellerna 39–42 nedan.  

Figur 38 Åtgärder i västra Sverige 
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8.7.1. Exempel på andra åtgärder än byggnadsåtgärder 

I västra Sverige förs en dialog med regioner, kommuner och andra offentliga aktörer när det  

gäller utvecklingen av ett hållbart transportsystem. Samhällsplanering för integrerad trafik- 

och bebyggelseplanering är ett viktigt verktyg, liksom trafikslagsövergripande 

störningshantering och koordinering av projekt under byggskedet, inklusive mobility 

management-åtgärder. Andra exempel är samplanering av cykel och kollektivtrafik, 

signalprioriteringar och tidtabellsplanering för bättre kapacitetsutnyttjande på järnvägen. 

Ytterligare exempel är ITS-åtgärder, där hastighetspåminnare i tätorter ger säkrare 

trafikmiljö och trafikinformationstavlor underlättar trafikledning.  

8.7.2. Förslag på namngivna reinvesteringar  

De åtgärder som redovisas i tabell 39 är de med en kostnad över 300 miljoner kronor som 

planeras bli genomförda under planperioden. De kan komma att förskjutas i tid om 

prioriteringarna ändras. I Trafikverkets fyraåriga underhållsplan, som uppdateras årligen, 

finns en mer fullständig reinvesteringsplan.89 

Tabell 39 Namngivna reinvesteringar i västra Sverige under planperioden. 

Namngivna reinvesteringar under planperioden 

A E6, Getinge–Falkenberg, motorväg (betongväg med körfält i två körriktningar) 

B Värmlandsbanan, Laxå–Kil, spår- och växelbyte 

C Västra stambanan, Alingsås–Olskroken, kontaktledning 

D Västra stambanan, Falköping–Alingsås, kontaktledning 

E Göteborg, Sävenäs rangerbangård 

F Norge/Vänerbanan, Åmål–Mellerud, spår- och växelbyte 

G Norge/Vänerbanan Åmål–Kil, kontaktledning 

H Bohusbanan, Uddevalla–Strömstad, kontaktledning 

I Älvsborgsbanan, Vänersborg, Trollhätte kanal, brobyte 

89 Trafikverket (2021), Underhållsplan 2021–2024, Publikation 2021:081. 
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8.7.3. Exempel på trimnings- och miljöåtgärder 

De åtgärder som redovisas i tabell 40 kostar mindre än 100 miljoner kronor och planeras bli 

genomförda under planperiodens första halva. De kan komma att förskjutas i tid om 

prioriteringarna ändras. 

Tabell 40 Trimnings- och miljöåtgärder i västra Sverige under planperioden. 

Exempel trimnings- och miljöåtgärder under planperioden 

J E45, Erikstad, Melleruds kommun, gång- och cykelväg 

K Värmlandsbanan, Kil–Charlottenberg, signalåtgärder (mellanblocksignaler) 

L E6.20, Älvsborgsbron, trafikledningsåtgärder (ITS) 

M E20, Hasslerör–Kallsjön, faunapassager 

N Viskadalsbanan, avvattningsåtgärder 

O Väg 40, Bollebygd, vattenskyddsåtgärder 

P Västkustbanan, Väröbacka, bangårdsåtgärder 

Q Västra Götaland, Värmland och Halland, stängselåtgärder vid järnväg 

R Västra stambanan, Falköping–Alingsås, stängning av plankorsningar 

S Värmlandsbanan, Edane, ny passage av järnvägen 

T Västra Götaland, Värmland och Halland, tillgänglighetsåtgärder på stationer 

U Väg 26, Skövde kommun, trafikplats Loringa 

V E45, Åmål, standard- och kapacitetshöjande åtgärder 

X Bohusbanan, Uddevalla, höjning av plattformar

Y Bohusbanan, Strömstad–Skee–Överby, hastighetshöjning

Z Norge/Vänerbanan, Bengtsfors kommun, ny terminal Bäckefors

8.7.4. Förslag på namngivna investeringar 

Namngivna investeringar har en kostnad över 100 miljoner kronor. Sammanfattningsvis 

innebär förslagen i tabell 41 ett antal större förbättringar i vägar och järnvägar. Till exempel 

kommer en av de återstående delsträckorna på Västkustbanan att byggas ut med dubbelspår 

i tunnel under Varberg, tillsammans med ny järnväg under Göteborg (Västlänken). 

Dessutom förstärks kapaciteten i stråket Göteborg–Stockholm på Västra stambanan mellan 

Göteborg och Laxå. Delsträckor på E45 tillsammans med hela E20 genom Västra Götaland 

kommer att bli mötesseparerade, undantaget delsträckan genom Alingsås. Delar av 

Göteborgs hamnbana byggs ut till dubbelspår, för ökad kapacitet, och farleden till Göteborgs 

hamn fördjupas och breddas för ökad kapacitet och sjösäkerhet. 
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Tabell 41 Namngivna investeringar i västra Sverige under planperioden. 

Namngivna investeringar under planperioden 

1 Västkustbanan, Varberg, dubbelspår (tunnel) inklusive resecentrum (pågående) 

2 Kattegattleden (pågående) 

3 Vänersjöfarten, Trollhätte kanal/Göta älv 

4 Värmlandsbanan, Kil–Laxå, mötesstationer (pågående) 

5 Värmlandsbanan, Laxå–Arvika, ökad kapacitet (pågående) 

6 E20, Tollered–Alingsås, (pågående) 

7 Västra stambanan, Göteborg–Skövde, kapacitetsförstärkning (pågående) 

8 E20, förbi Skara (pågående) 

9 E20, förbi Mariestad 

10 E20, Vårgårda–Vara (pågående) 

11 E20, Götene–Mariestad 

12 E20, förbi Vårgårda (pågående) 

13 Västkustbanan, Halmstad C/bangård 

14 Västsvenska paketet, järnväg (pågående) 

15 Västsvenska paketet, väg (pågående) 

16 
Göteborgs hamnbana och Marieholmsbron, ökad kapacitet och dubbelspår över Göta älv 
(pågående) 

17 E6.21, Göteborgs hamn/Lundbyleden (pågående) 

18 E6.20, Hisingsleden, södra delen (pågående) 

19 Göteborg, Olskroken, planskildhet (pågående) 

20 Norge/Vänerbanan, vändspår i Älvängen 

21 Göteborg och Västsverige, omloppsnära uppställningsspår 

22 Västra stambanan, Laxå–Alingsås, högre kapacitet 

23 E45, Tösse–Åmål 

24 E45, Säffle–Valnäs 

25 Farleden i Göteborgs hamn, kapacitetsåtgärd i farled 

26 Nya stambanor Göteborg–Borås 

27 Markarydsbanan, Knäred, mötesspår 

28 E45, Järnvågen, med överdäckning av E45 

29 Västkustbanan, Väröbacka station 

30 Lund–Göteborg–Öxnered, hastighetshöjning 250 km/tim på befintlig bana 

31 ERTMS, Trafikledningscentral Göteborg 

Sverigeförhandlingen 

Göteborg, spårväg Norra Älvstranden, centrala delen 

Göteborg, citybuss Backa-stråket 

Göteborg, citybuss Norra Älvstranden (västra delen) 

Göteborg, cykelobjekt 
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8.7.5. Förslag på ytterligare investeringar motsvarande en ökning av medlen för 

namngivna investeringar med 10 procent 

I tabell 42 redovisas enligt regeringens direktiv ytterligare namngivna investeringar som 

övervägts för planförslaget motsvarande en ökning av medlen för namngivna investeringar 

med 10 procent.  

Tabell 42 Ytterligare namngivna objekt i västra Sverige som övervägts för planförslaget, motsvarande en ökning av medlen 
för namngivna objekt med 10 procent. 

Ytterligare förslag på namngivna investeringar vid en utökad ram 10 procent, ej 
rangordnade 

E18, Valnäs–riksgränsen, etapp Bäckevarv–Årjäng, ombyggnad till 2+1 

E18, Valnäs–riksgränsen, etapp Töcksfors–Bäckevarv, ombyggnad till 2+1 

Väg 26, Halmstad–Oskarström, 2+1-väg 

E45, Vänersborg–Mellerud, etapp Liden–Frändefors, ombyggnad 2+1 
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8.8. Södra Sverige 

Regionen omfattar Blekinge, Jönköpings, Kalmar, Kronobergs och Skåne län. 

I figur 39 nedan visas en karta över södra Sverige där siffror och bokstäver motsvarar 

åtgärder i tabellerna 43–46 nedan. 

Figur 39 Åtgärder i södra Sverige. 
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8.8.1. Exempel på andra åtgärder än byggnadsåtgärder 

I södra Sverige förs en gemensam och aktiv diskussion om samhällsutveckling för 

infrastruktur och kollektivtrafik, bland annat inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige 

där Skåne, Blekinge, Hallands, Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län ingår. 

Transportsystemet i södra Sverige är integrerat och de många stråken fyller i normalfallet 

flera uppgifter. För ett effektivt utnyttjande krävs därför en god och kontinuerlig dialog med 

regionala utvecklingsansvariga, godstransportråd och regionala kollektivtrafikmyndigheter. 

Den goda dialogen resulterar i avstämda regionala systemanalyser, funktionellt prioriterade 

stråk, trafikförsörjningsprogram och tågstrategier. Dessutom tecknas breda 

överenskommelser om samverkan med de största städerna och flertalet övriga regionala 

aktörer när det gäller samhällsutveckling och infrastruktur, där fortsatt inriktning och 

ramverk läggs fast. Kapacitetsutnyttjandet av transportsystemet är högt i flera stråk, och 

avvägningen mellan internationella, nationella, regionala och lokala anspråk innebär 

utmaningar. Samverkan och diskussioner om nyttofördelning är viktiga verktyg för att 

uppnå god markanvändning, god framkomlighet för näringslivets transporter, effektiv och 

attraktiv kollektivtrafik samt bättre förutsättningar för gång och cykel. 

8.8.2. Förslag på namngivna reinvesteringar 

De åtgärder som redovisas i tabell 43 planeras bli genomförda under planperioden. De kan 

komma att förskjutas i tid om prioriteringarna ändras. I Trafikverkets fyraåriga 

underhållsplan, som uppdateras årligen, finns en mer fullständig reinvesteringsplan.90 

Tabell 43 Namngivna reinvesteringar i södra Sverige under planperioden. 

Namngivna reinvesteringar under planperioden de med en kostnad överstigande 300 
miljoner kronor 

A E22, Yttre ringvägen Malmö, motorväg (betongväg) 

B E4, Ölmstad–Huskvarna, motorväg (södergående körriktning) 

C Jönköpingsbanan, Falköping–Nässjö, kontaktledning 

D Kust till kust-banan, Hillared–Hestra, spår- och växelbyte 

E Södra stambanan, Älmhult–Hässleholm, kontaktledning 

F 
Stångådalsbanan och Tjustbanan, Linköping–Västervik, Bjärka-Säby–Rimforsa, 
radioblockeringssystem 

90 Trafikverket (2021), Underhållsplan 2021–2024, Publikation 2021:081. 
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8.8.3. Exempel på trimnings- och miljöåtgärder 

De åtgärder som redovisas i tabell 44 kostar mindre än 100 miljoner kronor och planeras bli 

genomförda under planperiodens första halva. De kan komma att förskjutas i tid om 

prioriteringarna ändras. 

Tabell 44 Trimnings- och miljöåtgärder i södra Sverige under planperioden. 

Exempel trimnings- och miljöåtgärder under planperioden 

G Västkustbanan, Helsingborg C, tillgänglighetsanpassning och uppgradering av stationsmiljö 

H E22, Ronneby Väst, ombyggnad trafikplats 

I Södra stambanan, Gamlarp, anslutning för längre tåg 

J Väg 25, Växjö–Tomeshult, faunaåtgärder 

K Nässjö–Vaggeryd, plankorsningsåtgärder 

L E22, Nygård–Bälö–Gladhammar, mötesseparering 

M E22/väg 34, Ålem, korsningsåtgärd 

8.8.4. Förslag på namngivna investeringar 

Namngivna investeringar har en kostnad över 100 miljoner kronor. Sammanfattningsvis 

innebär förslagen i tabell 45 ett antal större förbättringar i vägar och järnvägar. Till exempel 

kommer nya dubbelspår att färdigställas mellan Arlöv och Lund, liksom upprustning och 

elektrifiering av järnvägen mellan Jönköping/Nässjö och Värnamo. En etapp av nya 

stambanor för höghastighetståg kommer också att påbörjas mellan Lund och Hässleholm, 

tillsammans med en av de sista återstående dubbelspårsetapperna på Västkustbanan, den 

mellan Maria och Helsingborg. Dessutom sker ett stort antal förbättringar för att säkerställa 

god framkomlighet och trafiksäkerhet i de övergripande stråken. 
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Tabell 45 Namngivna investeringar i södra Sverige under planperioden. 

Namngivna investeringar under planperioden 

1 E65, Svedala–Börringe 

2 Ängelholm–Maria, dubbelspårsutbyggnad (inkl. Romaresväg, pågående) 

3 Flackarp–Arlöv, utbyggnad till flerspår (pågående) 

4 Lund (Högevall)–Flackarp, fyrspår (pågående) 

5 E4, Ljungby–Toftanäs (pågående) 

6 Kapacitetsåtgärder i Skåne (pågående) 

7 Superbussar i Skåne, åtgärder i statlig infrastruktur (pågående) 

8 E22, trafikplats Ideon 

9 E22, trafikplats Lund S 

10 E22, Fjälkinge–Gualöv 

11 E22, Lösen–Jämjö (pågående) 

12 E22, Gladhammar–Verkebäck 

13 Väg 25, Österleden i Växjö 

14 Väg 40, Nässjö–Eksjö 

15 Väg 40, förbi Eksjö 

16 Värnamo–Jönköping/Nässjö, elektrifiering och höjd hastighet 

17 Blekinge kustbana, mötesspår och hastighetshöjning (etapp 1) 

18 Ny stambana Hässleholm–Lund 

19 Hässleholm–Helsingborg, förlängt mötesspår och höjd hastighet 

20 Malmö godsbangård, utbyggnad av spår 58 

21 Maria–Helsingborg C, dubbelspår 

22 Alvesta, triangelspår 

23 Väg 25 Sjöatorp–Alvesta V (inklusive trafikplats, pågående) 

24 E22, Ronneby Ö–Nättraby 

25 E4, trafikplats Ljungarum, genomgående körfält 

26 Väg 26, Hedenstorp–Månseryd 

27 E22, förbi Bergkvara 

28 Väg 26, Mullsjö–Slättäng 

29 Sydostlänken (Älmhult–Olofström–Karlshamn), elektrifiering och ny bana 

30 Räppe, ny station 

31 Malmö bangård, planskild spårkorsning 

32 Malmö C, fler plattformsspår 

33 Malmö C–Östervärn, dubbelspår 

34 ERTMS, Trafikledningscentral Malmö 

Sverigeförhandlingen 

Helsingborg, kollektivtrafik 

Helsingborg, cykelobjekt 

Spårväg Lund C–European Spallation Source (ESS) 91 

Lund, cykelobjekt (cykelbanor och cykelgarage) 

Malmö, stadsbusslinje (EL-MEX och EL-bussar) 

Malmöpendeln, Lommabanan, etapp 2 

Malmö, cykelobjekt 

91 European Spallation Source, en sameuropeisk forskningsanläggning som är under uppförande i 
Lund. ESS kommer att användas för materialforskning. 
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8.8.5. Förslag på ytterligare investeringar motsvarande en ökning av medlen för 

namngivna investeringar med 10 procent 

I tabell 46 redovisas enligt regeringens direktiv ytterligare namngivna investeringar som 

övervägts för planförslaget motsvarande en ökning av medlen för namngivna investeringar 

med 10 procent.  

Tabell 46 Ytterligare namngivna objekt i södra Sverige som övervägts för planförslaget, motsvarande en ökning av medlen 
för namngivna objekt med 10 procent.  

Ytterligare förslag på namngivna investeringar vid en utökad ram 10 procent, ej rangordnade 

E4, Trafikplats Ekhagen 

Väg 26, Smålandsstenar–Gislaved 

Väg 40, Skogslid–Haga 

E22, genom Mönsterås 

Väg 25, Nybro, trafikplats Glasporten 

Väg 40, Toverum–Hyttan 

Väg 25,förbi Lessebo 

Väg 25, Norrleden i Växjö inkl. trafikplats 

E6, Trafikplats Alnarp–Trafikplats Lomma, additionskörfält 
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9 Planförslagets effekter 

I direktivet anges att Trafikverket ska redovisa analyser som visar i vilken utsträckning 

åtgärderna bidrar till att de transportpolitiska målen, inklusive klimatmålen, nås och vilka 

målkonflikter som uppstår. Detta kapitel svarar på detta genom att effekterna av 

planförslaget beskrivs.  

Vissa delar av planförslaget består av specificerade åtgärder, och för dessa delar kan 

effekterna beskrivas relativt detaljerat. Andra delar av planförslaget består av generella 

anslag och potter, och för dessa delar måste beskrivningen bli mer övergripande. Vissa delar 

av planförslaget ingår inte alls i effektbeskrivningen: redan pågående investeringar (totalt 

66 miljarder kronor under planperioden), räntor, bidrag och myndighetsutövning 

(50 miljarder kronor), länsplanerna (42 miljarder kronor) och medel till forskning och 

innovation (8,5 miljarder kronor). 

Avsnitt 9.1 beskriver planförslagets bidrag till det övergripande transportpolitiska målet, och 

avsnitt 9.2–9.4 bidragen till funktions- och hänsynsmålen (tillgänglighet, trafiksäkerhet, 

miljö och hälsa). I avsnitt 9.5 redovisas effekter på EU:s transportpolitiska mål. 

Känslighetsanalyser och analyser av målkonflikter och målsynergier redovisas i avsnitt 9.6. 

För varje avsnitt redovisas effekterna av planens olika delar på följande sätt:  

 Vidmakthållande omfattar underhåll och reinvesteringar av väg och järnväg

(197 respektive 165 miljarder kronor). Fördelning och användning av dessa medel

samt de förväntade effekterna beskrivs i kapitel 6, samt mer detaljerat i

underlagsrapporten om vidmakthållande. Nedan sammanfattas effekterna på en

övergripande nivå.

 Trimnings- och miljöåtgärder (42 miljarder kronor) respektive stadsmiljöavtal

(9 miljarder kronor) avser mindre investeringar och åtgärder som inte specificeras i

detalj i planförslaget. Hur medlen fördelas beskrivs i avsnitt 7.1 och 7.2. I detta

avsnitt beskrivs effekterna översiktligt. Mer detaljerade beskrivningar finns i

underlagsrapporten om trimnings- och miljöåtgärder.

 Namngivna investeringar är infrastrukturinvesteringar med en kostnad över

100 miljoner kronor. Effektbeskrivningen omfattar samtliga investeringar som

påbörjas under planperioden, även om de inte hinner färdigställas. Det betyder att

effektbeskrivningen omfattar 114 objekt med en total kostnad på 418 miljarder

kronor, varav 224 miljarder kronor under planperioden92. Regeringens direktiv

anger att effekterna av de tre etapperna av nya stambanor för höghastighetståg ska

redovisas separat. Effektbeskrivningen redogör därför dels för de tre

stambaneetappernas effekter (164 miljarder kronor, varav 104 miljarder kronor

under planperioden), dels för de övriga namngivna investeringar som påbörjas

under planperioden och vars effekter kunnat kvantifieras (70 objekt med en total

kostnad på 119 miljarder kronor, varav 67 miljarder kronor under planperioden).

För 41 namngivna investeringar kan inte effekterna kvantifieras utan bara beskrivas

översiktligt. Största delen av detta är ERTMS och relaterade järnvägstekniska

system som beskrivs närmare i avsnitt 7.9 (totalt drygt 61 miljarder kronor) samt

statlig medfinansiering av objekt i storstadsöverenskommelser (6 miljarder kronor

under planperioden).

92 Samlade effektbedömningar av varje enskild namngiven investering finns tillgängliga på 
www.trafikverket.se/samhallsekonomiskt beslutsunderlag  
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Figur 40 sammanfattar vad som ingår och inte ingår i effektbeskrivningen samt på vilket 

sätt. 

Figur 40 Typ av effektbeskrivning av planförslagets olika delar – översiktlig beskrivning, kvantifierad beskrivning, ingen 
effektbeskrivning. Tårtbitarna motsvarar respektive plandels totala kostnad; för namngivna investeringar ingår även 
kostnader efter planperioden. 

. 

De kvantifierade effektbeskrivningarna omfattar alltså enbart den svarta delen av 

diagrammet93, och det ska understrykas att detta bara motsvarar omkring en fjärdedel av 

planförslagets totala omfattning (medräknat investeringskostnader efter planperioden).  

De kvantifierade effekterna fördelar sig enligt figur 41, uttryckt som samhällsekonomiska 

nuvärden så att deras storleksordning kan jämföras, och uppdelat på effekter från järnvägs-, 

sjöfarts- och väginvesteringar (inklusive gång- och cykelvägar). I följande avsnitt beskrivs 

effekterna mer i detalj.  

93 I praktiken är inte alla effekter möjliga att kvantifiera varför det även för den mörkgrå delen av 
diagrammet kan finnas effekter eller delar av effekter som ej kvantifierats; huvuddelen av 
effekterna bedöms dock vara kvantifierade.  
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Figur 41 Kvantifierade nyttor av namngivna investeringar i planförslaget, uppdelade på typ av nytta och trafikslag, 
nuvärden i miljoner kronor. Total nettokostnad omfattar samhällsekonomisk nuvärdeskostnad för investering samt drift 
och underhåll.  

De klart största effekterna är förbättrad tillgänglighet för person- och godstrafik94, följt av 

trafiksäkerhetseffekter. För järnvägsinvesteringar är också nyttorna för transportföretag en 

betydande post. De totala nettokostnaderna i diagrammet avser den totala offentliga 

nettokostnaden, alltså nuvärdet av drift- och underhållskostnader, investeringskostnader 

och offentliga intäkter (skatter, subventioner, avgifter med mera).  

9.1. Övergripande transportpolitiska mål 

Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och 

långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet. Planens 

bidrag till en samhällsekonomiskt effektiv respektive långsiktigt hållbar 

transportförsörjning redovisas nedan. Hur planens effekter fördelas geografiskt och över 

olika befolkningsgrupper redovisas i den kommande systemanalysen, som publiceras den 31 

januari 2022.  

9.1.1. Samhällsekonomisk effektivitet 

En samhällsekonomiskt effektiv transportförsörjning betyder dels att användningen av 

transportsystemet ska vara samhällsekonomiskt effektiv, dels att de offentliga medlen till 

infrastrukturens utveckling och underhåll ska användas så att samhällsnyttorna som skapas 

blir så stora som möjligt i förhållande till åtgärdskostnaderna. Det är den andra delen som 

står i fokus för den nationella infrastrukturplanen. Den första delen, transportsystemets 

användning, styrs bland annat av skatter, regleringar och offentliga transporttjänster, vilka 

inte är en del av den nationella infrastrukturplanen och därför inte behandlas här.  

Anslagen till vidmakthållande av vägar och järnvägar ökades i infrastrukturpropositionen 

med 13 procent respektive 25 procent. Trafikverkets analyser visar att denna ökning är 

samhällsekonomiskt lönsam. Nyttorna består dels av att de totala långsiktiga underhålls- 

och reinvesteringskostnaderna minskar, eftersom det är långsiktigt billigare att underhålla i 

tid, dels av att anläggningens status blir bättre, vilket skapar nyttor för användarna i form av 

94 Tillgänglighet inkluderar bland annat restids- och reskostnadseffekter. 
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minskade störningar och hastighetsnedsättningar. Trafikverkets analyser visar att det hade 

varit samhällsekonomiskt effektivt att öka resurserna för vidmakthållande ytterligare. De 

samhällsekonomiska beräkningarna av vidmakthållande ger en nettonuvärdeskvot (NNK) 

på 0,7 för underhåll av järnväg och 2,8 för underhåll av belagd väg. Analyserna av 

byggnadsverk visar att det vore samhällsekonomiskt effektivt att investera i underhåll av 

byggnadsverk tidigt i planperioden för att på så sätt undvika merkostnaderna som följer av 

att förskjuta underhåll av till exempel broar och tunnlar på framtiden. Analyserna av 

bärighetssatsningar visar vidare att det är samhällsekonomiskt lönsamt att möjliggöra 

transporter med längre och tyngre fordon på väg. Totalt har satsningen för att möjliggöra 

tyngre fordon på väg en NNK på 2,5. Ett möjliggörande av längre fordon på väg skulle ha en 

NNK över 10.  

Nuvarande anslagsnivåer kommer inte att räcka för att upprätthålla anläggningens 

nuvarande funktionalitet, och det leder också till långsiktigt ökande underhållskostnader. 

Enligt analyserna som presenterades i Trafikverkets inriktningsunderlag95 skulle det 

behövas ytterligare 13 procent (26 miljarder kronor) högre anslag för järnväg respektive 

20 procent (50 miljarder kronor) högre anslag för väg för att upprätthålla dagens 

funktionalitet.  

Anslagen till trimnings- och miljöåtgärder bedöms ha hög kostnadseffektivitet baserat på 

de effektberäkningar av typåtgärder som Trafikverket tagit fram. Åtgärdskostnaderna är 

relativt låga och ger stora effekter. Exempelvis åtgärder som innebär hastighetshöjning och 

kapacitetsökning inom järnvägsnätet ger generellt stora nyttor. Bulleråtgärder är 

samhällsekonomiskt lönsamma redan vid låga trafikflöden. Trafiksäkerhetsåtgärder inom 

vägsystemet är generellt mycket samhällsekonomiskt lönsamma. Trafikverket bedömer att 

det skulle vara samhällsekonomiskt effektivt om dessa anslag kunde ökas ytterligare. 

Stambaneetappernas samhällsekonomiska lönsamhet är negativ. Nettonuvärdeskvoten 

(NNK) är -0,6 (nettonuvärde -85 miljarder kronor) för Ostlänken, -0,8 (nettonuvärde 

- 38 miljarder kronor) för Hässleholm–Lund och -0,8 (nettonuvärde -55 miljarder kronor)

för Göteborg–Borås. Att lönsamheten är så låg beror delvis på att etapperna inte används

fullt ut förrän systemet är färdigt. Givet att de första etapperna är byggda har de

sammanbindande etapperna (från Jönköping till Linköping, Borås respektive Hässleholm)

en NNK på -0,4, det vill säga fortfarande negativt men högre än de tidigare etapperna. Totalt

sett har hela systemet en NNK -0,5 (nettonuvärde -280 miljarder kronor). För närvarande

pågår ett arbete med kostnadsreducerande åtgärder, där flera åtgärder som avsevärt

minskar investeringskostnaderna även ger viss påverkan på systemets funktion och därmed

samhällsnyttorna. Effekterna av dessa förändringar är ännu inte medtagna i de beräknade

nyttorna. Bedömningen är att förändringarna kommer göra att vissa delnyttor förändras

medan de samlade nyttorna för systemet som helhet förväntas bli ungefär samma som i

aktuella bedömningar.

Övriga namngivna investeringar (vars effekter kan kvantifieras96) exklusive etapperna av 

de nya stambanorna har en genomsnittlig nettonuvärdeskvot på 0,2 och ett nettonuvärde på 

32 miljarder kronor. Inklusive stambaneetapperna blir genomsnittlig NNK -0,4 

(nettonuvärde -145 miljarder kronor). För järnvägsobjekten exklusive nya stambanor är 

genomsnittlig NNK -0,2 (nettonuvärde -26 miljarder kronor), för vägobjekten 0,9 

(nettonuvärde 47 miljarder kronor) och för sjöfartsobjekten 0,7 (nettonuvärde 11 miljarder 

kronor). Spridningen i lönsamhet är stor för både väg- och järnvägsobjekt. Majoriteten av 

95 Justerade för förändrat investeringsindex 2017–2021. 
96 Totalt 70 investeringar som har beräknade effekter. 
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vägobjekten (28 av 30)  är lönsamma men med varierande NNK, medan strax över hälften 

av järnvägsobjekten är olönsamma, även i det fallet med stor spridning. Det finns många 

mycket lönsamma objekt som inte kunnat inrymmas i planen, både väg- och järnvägsobjekt. 

Den genomsnittliga NNK för de nya objekt som föreslås för en 10 procent ökad ram är 0,9 

med ett nettonuvärde på 18 miljarder kronor.  

Figur 42 illustrerar nytto/kostnads-effektiviteten för investeringar i respektive kandidater 

utanför planförslaget.  

Figur 42 Nyttor och kostnader för namngivna investeringar i planförslaget respektive utanför planförslaget. Den streckade 
linjen visar samhällsekonomisk lönsamhet, det vill säga nytta/kostnad>1 vilket motsvarar NNK>0 (nyttan är större än 
kostnaden). 

Varje stapel är en investering, och dess totala yta är hur mycket nytta den skapar. Man bör 

alltså sträva efter så stor sammanlagd yta (nytta) som möjligt. Stapelns bredd är 

investeringens kostnad, det vill säga hur mycket plats den tar av det totala planutrymmet. 

Den sammanlagda bredden på alla staplarna är alltså den sammanlagda kostnaden, som 

inte får överstiga den tillgängliga budgeten. Höjden på varje stapel är nytto/kostnads-

kvoten, och som framgår av figuren så maximeras den totala nyttan givet en viss budget om 

man väljer investeringar som har så hög nytto/kostnads-kvot som möjligt. Därmed får man 

ett stort bidrag till den samlade nyttan (staplarnas totala yta) samtidigt som man inte tar så 

mycket av den totala budgeten (den sammanlagda stapelbredden) i anspråk. Objekt som 

inte når upp till den streckade linjen har lägre total nytta än kostnad, dvs NNK < 0, och är 

därmed samhällsekonomiskt olönsamma enligt kalkylen. 

Som synes finns många kandidater utanför planförslaget som har betydligt högre lönsamhet 

än objekten i planförslaget. Det är därför svårt att hävda att medlen till namngivna 

investeringar används samhällsekonomiskt effektivt, alltså så att de totala samhällsnyttorna 

blir så stora som möjligt. Se också figur 43 i kapitlet om känslighetsanalyser.  

Det förtjänar dock att understrykas att det även finns andra överväganden än 

samhällsekonomisk effektivitet att ta hänsyn till, samt att de samhällsekonomiska 

kalkylerna inte fångar alla effekter. I de samlade effektbedömningar som upprättas för varje 

investering bedöms de effekter som inte fångas i kalkylen kvalitativt, och en bedömning görs 

av objektens totala lönsamhet där de beräknade och de ej beräknade effekterna vägs 

samman. Inga objekt i planförslaget med positiv nettonuvärdeskvot har bedömts som 
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olönsamma, och inga objekt med negativ nettonuvärdeskvot har bedömts som lönsamma. 

För objekt där den samhällsekonomiska kalkylens resultat ligger nära noll har lönsamheten 

bedömts som osäker. Av nära 350 analyserade objekt är det färre än ett tiotal som har klart 

positiv eller negativ NNK, vars lönsamhet ändå bedöms som ”osäker”. Detta indikerar att de 

effekter som inte fångas i de beräknade effekterna endast undantagsvis är stora nog att 

ändra slutsatserna i kalkylresultatet.  

Landskaps- och barriäreffekter är den grupp av effekter som genomgående är bedömd 

kvalitativt i den samhällsekonomiska analysen. Dessa effekter kan vara både positiva och 

negativa och storleken beror bland annat på om åtgärderna innebär att tidigare orörd mark 

tas i anspråk, åtgärden anläggs i tunnel eller om åtgärden sker i befintlig sträckning. Detta 

gäller även barriärer som påverkar människors möjlighet att röra sig. I övrigt beror de ej 

beräknade effekterna på vilka effekter som är relevanta för respektive objekt samt till vilken 

grad de fångas i de beräknade effekterna. Restidsosäkerhet, vissa tillgänglighetseffekter för 

gång- och cykeltrafikanter, tillgänglighet för funktionsnedsatta och vattenkvalitet är 

exempel på effekter som inte fångas i kalkylerna. 

Den samhällsekonomiska effektiviteten hos namngivna investeringar vars effekter inte kan 

kvantifieras alls är svårbedömd. Större delen utgörs av moderniseringar och uppgraderingar 

av järnvägstekniska system (ERTMS med mera) som på sikt är nödvändiga för att 

upprätthålla järnvägens funktion. Trafikverkets bedömning är därför att dessa investeringar 

är samhällsekonomiskt effektiva.  

För några objekt som är delar av ett system, har effektberäkning gjorts för systemet, medan 

de enskilda objekten endast har verbala bedömningar. Det gäller exempelvis åtgärder för 

längre och tyngre godståg och godsstråket Hallsberg–Degerön. Ett antal åtgärder saknar 

kvantifierade effekter på grund av att effekterna är svåra att kvantifiera, till exempel 

bangårdsåtgärder och resecentrum. 

Trafikverket ska enligt direktivet redovisa hur planen påverkar sysselsättningen i hela 

landet. Trafikverket beräknar att planförslaget innebär att cirka 25 000 personer per år 

kommer att vara sysselsatta under planperioden. 

9.1.2. Långsiktig hållbarhet 

Agenda 2030 är FN:s globala utvecklingsmål för långsiktig hållbarhet. Regeringen har 

bedömt att Sverige ska vara ledande i arbetet med att genomföra denna agenda, såväl 

nationellt som internationellt97. 

En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Hållbar utveckling 

omfattar tre olika dimensioner: social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Det går inte att 

definiera en sektor som hållbar utan att ta hänsyn till helheten. Transportsystemet är en del 

av samhället. Därför kan inte ett hållbart transportsystem definieras, men det går att försöka 

definiera transportsystemet i ett hållbart samhälle.  

Planförslaget kan bidra till social hållbarhet genom att bidra till god tillgänglighet för alla 

medborgare och utjämna orättvisa skillnader i tillgänglighet mellan olika grupper och 

geografiska områden. I den kommande systemanalysen av planförslaget (publiceras den 31 

januari 2022) redovisas planförslagets fördelningseffekter.  

97 Proposition 2017/18:179, En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som 
håller ihop, s. 19. 
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Planförslaget kan bidra till ekologisk hållbarhet, bland annat genom att minska trafikens 

utsläpp, buller och intrång i naturmiljöer, samt genom att minska infrastrukturens påverkan 

på landskap, vatten och natur- och kulturmiljöer. Dessa aspekter redovisas och diskuteras i 

avsnitt 9.3. 

Planförslaget kan bidra till ekonomisk hållbarhet genom en god förvaltning av 

infrastrukturanläggningen, genom ett kostnadseffektivt genomförande av underhåll och 

investeringsåtgärder och genom att det innehåller åtgärder som är samhällsekonomiskt 

effektiva. Förvaltningen av infrastrukturanläggningen diskuteras i kapitel 6, och 

kostnadseffektivt genomförande i kapitel 10. Genom att utvecklad infrastruktur förbättrar 

transportsystemets funktion kan också tillgängligheten öka (avsnitt 9.2), vilket i 

förlängningen förbättrar arbets- och bostadsmarknader och stärker Sveriges 

konkurrenskraft. 

9.2. Tillgänglighet för person- och godstransporter 

Transportpolitikens funktionsmål innebär att transportsystemets utformning, funktion och 

användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet 

och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. God tillgänglighet betyder 

att det är lätt att nå ett rikt utbud av till exempel arbetsplatser, service, fritidsaktiviteter och 

leverantörer. Tillgänglighet är själva syftet med transportsystemet, och bibehållen eller ökad 

tillgänglighet är den överlägset största positiva effekten av infrastrukturplanen och är en 

förutsättning för sammanhållningen i landet.  

Planen bidrar till funktionsmålet på flera sätt. Inom järnvägssystemet bidrar planen till att 

minska problem med kapacitetsbrister och punktlighetsproblem, och satsningar på de 

tekniska systemen säkerställer funktionen på lång sikt. Inom vägsystemet fokuserar planen 

framför allt på underhåll av befintligt vägnät, men planen innehåller också 

bärighetssatsningar som har stor betydelse för näringslivets transporter samt investeringar 

för att minska vissa kapacitetsbrister i vägnätet. God tillgänglighet möjliggör också vidgade 

arbetsmarknadsregioner. Sammantaget bidrar dessa åtgärder till att stärka Sveriges 

konkurrenskraft.  

Med ett rätt utfört vidmakthållande av vägar och järnvägar minimeras störningar och 

hastighetsnedsättningar, vilket bidrar till god tillgänglighet för person- och godstransporter. 

De ökade anslagen till vidmakthållande jämfört med gällande plan betyder alltså ökad 

tillgänglighet. Anslagen är dock inte tillräckliga för att upprätthålla dagens funktionalitet, så 

på sikt kommer ökade störningar och hastighetsnedsättningar jämfört med idag att minska 

tillgängligheten, särskilt på vägnätet. 

Genom bärighetssatsningen på 10,5 miljarder kronor kommer 70–80 procent av de vägar 

som är viktigast för näringslivet att kunna öppnas för BK4 till år 2029, och uppemot 

90 procent under planperioden. Vidare satsas 6,5 miljarder kronor på att vägarna i så stor 

utsträckning som möjligt ska vara framkomliga för tung trafik året runt, det vill säga att 

minska så kallade tillfälliga bärighetsrestriktioner. Många av dessa vägar finns i de 

glesbefolkade delarna av landet. Bärighetsåtgärder är funktionshöjande åtgärder i 

vägsystemet som görs för att vägen ska klara en högre belastning genom förstärkning av 

broar eller vägar. Det kan också handla om att klimatanpassa vägnätet och bibehålla en god 

framkomlighet året runt för tung trafik genom att göra vägnätet mer robust mot högre 

vattenflöden och hantera ökade ras- och skredrisker. Ytterligare 1,5 miljarder kronor satsas 

på riskreducerande åtgärder i vägsystemet för att minska riskerna för större störningar i 

transportsystemet, och därmed öka tillförlitlighet och robusthet i vägsystemet. 
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Sammantaget bidrar dessa satsningar till att minska näringslivets transportkostnader och 

därmed till ökad svensk konkurrenskraft och bättre möjligheter till regional utveckling.  

Klimatanpassningsåtgärder i befintlig infrastruktur vidtas framför allt inom ramen för 

anslagen för vidmakthållande och trimning. I investeringsobjekt som är under planering 

eller som redan pågår ingår klimatanpassning som en förutsättning vid utformningen och 

genomförandet. Ökad kunskap om åtgärder för anpassning till ett förändrat klimat ingår 

också i området forskning och innovation.  

Åtgärderna har störst effekt och betydelse för det transportpolitiska funktionsmålet, men de 

har i många fall effekter även på hänsynsmålen. Åtgärdsområdet delas in i fem områden, av 

vilka klimatanpassning av järnväg är ett.  

Trimningsåtgärder omfattar cirka 17 miljarder kronor till åtgärder för ökad tillgänglighet 

med alla trafikslag och för både person- och godstransporter. Åtgärderna är oftast mycket 

kostnadseffektiva och kan därför ge en betydande ökning av tillgängligheten i förhållande 

till kostnaderna. Den särskilda cykelpotten möjliggör satsningar på cykelinfrastruktur. Inom 

trimningspotten föreslås den indikativa ramen för klimatanpassning vara 1,1 miljard kronor. 

Det saknas i dag en fullständig bild av behoven, men det är ett relativt eftersatt område som 

Trafikverket behöver prioritera under planperioden 2022–2033. Med den föreslagna nivån 

kan Trafikverket fortsätta arbetet i ungefär samma takt som idag. Förslaget innebär att 

åtgärder kan genomföras som ökar robustheten och tillförlitligheten i järnvägssystemet. 

Etapperna av de nya stambanorna innebär en stor tillgänglighetsökning, huvudsakligen för 

persontransporter mellan områden i och kring stationsorterna. Nuvärdet av 

tillgänglighetsökningen för samtliga tre etapper beräknas till 59 miljarder kronor.  

Övriga namngivna investeringar innebär också stora tillgänglighetsökningar. Huvuddelen 

av investeringarna berör järnvägen. Planen innehåller mycket stora kapacitetsökningar både 

genom helt nya banor som  Norrbotniabanan och genom kapacitetsförstärkningar av 

befintliga stråk. Uppgraderingar och moderniseringar av järnvägens tekniska system, genom 

bland annat ERTMS och förstärkt kraftförsörjning, säkerställer funktionen på sikt och kan i 

vissa fall öka kapaciteten. Även inom vägsystemet minskas vissa kapacitetsbrister. 

Nuvärdena av tillgänglighetsökningarna beräknas till  

 57 miljarder kronor för järnvägsobjekten (varav 40 miljarder kronor för

persontransporter och 18 miljarder kronor för godstransporter)

 75 miljarder kronor för vägobjekten inklusive gång- och cykelåtgärder (varav

58 miljarder kronor för persontransporter och 17 miljarder kronor för

godstransporter)

 19 miljarder kronor för sjöfartsobjekten (enbart godstransporter).

Till detta kommer tillgänglighetsökningar från de investeringar vars effekter inte har 

kvantifierats, bland annat åtgärder för längre och tyngre tåg, signaloptimeringar, 

bangårdsombyggnader och moderniserade signal- och kommunikationssystem för 

järnvägen. Flera av dessa åtgärder är särskilt viktiga för att stärka Sveriges konkurrenskraft. 

Huvuddelen av satsningarna som görs på TEN-T-näten bidrar till tillgänglighetsmålen som 

finns formulerade i TEN-T-förordningen. 

Direktivet anger även att effekter på bland annat bostadsbyggande ska redovisas; dessa 

kommer att redovisas mer i detalj i samband med systemanalysen, som publiceras den 31 

januari 2022. 
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9.3. Klimat- och miljömål 

9.3.1. Klimatpåverkande utsläpp 

Planförslaget bidrar till en liten minskning av transporternas koldioxidutsläpp. De 

namngivna investeringarna påverkar vägtrafikarbetet i mycket liten grad. 

Järnvägsinvesteringarna beräknas minska vägtrafikarbetet (antal fordonskilometer) med 

omkring en kvarts procent, medan väginvesteringarna beräknas öka vägtrafikarbetet med 

ungefär lika mycket. Totaleffekten på trafikarbetet är alltså nära noll.  

Det största bidraget från investeringarna till minskade koldioxidutsläpp är elektrifiering av 

banor med dieseldrift. Det finns dock en osäkerhet i antagandet kring huruvida fossila 

bränslen kommer att användas eller inte, eftersom bränslen som används inom 

järnvägssektorn inte omfattas av reduktionsplikten. 

Effekten av trafikminskningen på koldioxidutsläppen, räknat i ton, är olika stor för olika år, 

eftersom vägtrafikens koldioxidutsläpp per fordonskilometer minskar över tiden genom 

elektrifierade och effektivare fordon samt en högre andel biodrivmedel, och eftersom 

investeringarna färdigställs vid olika tidpunkter. 

Ett sätt att sammanfatta effekten på ackumulerade utsläpp över hela investeringarnas 

livslängder är att uttrycka effekten som ett samhällsekonomiskt nuvärde, där 

koldioxidutsläpp värderas till 7 kr/kg koldioxid. Värdet av den totala utsläppsminskningen 

över hela kalkylperioden blir då 8,7 miljarder kronor. Av denna ackumulerade effekt härrör 

1,7 miljarder kronor från stambaneetapperna, 5,2 miljarder kronor från övriga 

järnvägsinvesteringar och 2,2 miljarder kronor från sjöfartsinvesteringar. 

Väginvesteringarna ger ett negativt bidrag på 0,6 miljarder kronor. Huvuddelen av 

klimateffekten från järnvägsinvesteringarna kommer från elektrifiering av ett antal 

järnvägssträckor där trafiken ännu drivs med diesel. Klimateffekterna från vidmakthållande 

och trimningsåtgärder (inklusive cykelpott) är försumbara. 

Resultaten bekräftar den vanliga slutsatsen att infrastrukturinvesteringar har mycket små 

effekter på utsläppen av växthusgaser. I avsnitt 9.6 (Känslighetsanalyser) beläggs slutsatsen 

ytterligare genom en studie av hur klimateffekten förändras i hypotetiska urval av 

investeringar där ännu större vikt läggs vid investeringarnas klimateffekter. I extremfallet 

där man enbart bryr sig om investeringarnas klimateffekter, och inte överhuvudtaget 

värderar till exempel trafiksäkerhets- eller tillgänglighetseffekter, skulle planförslagets 

totala klimateffekt som mest kunna knappt fördubblas, till omkring en procent av 

transportsektorns totala utsläpp (varav en stor del av effekten kommer från elektrifiering av 

järnvägar – se ovan om osäkerheten i denna beräkning).  

9.3.2. Andra miljöeffekter 

Planförslaget bidrar positivt till landskapsanpassning av befintlig infrastruktur, samtidigt 

som namngivna investeringar medför att ny mark tas i anspråk och att landskapet påverkas. 

Namngivna investeringar i befintlig sträckning kan ofta förbättra en bristande situation, 

medan investeringar i ny sträckning har negativ påverkan, till exempel genom att de skapar 

barriärer och gör intrång.  

Det finns en genom åren uppbyggd miljöskuld avseende landskapsanpassning som är 

mycket stor. Anslaget i planen för trimnings- och miljöåtgärder bromsar något en negativ 

påverkan på biologisk mångfald. Den gröna infrastrukturen stärks och barriäreffekter 

minskar genom att vandringshinder undanröjs för både land- och vattenlevande djur. 

Antalen viltolyckor förväntas förbli ungefär vid dagens nivå. Planförslaget bedöms motverka 

en ökning av viltolyckor som annars skulle bli följden av ökat trafikarbete. 
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Den stegvisa utarmningen av kulturlandskapet och kulturvärden i eller i anslutning till 

infrastrukturen kommer att minska som en effekt av planförslaget. Genomförande av drift- 

och underhållsverksamhet inom vidmakthållande har potential att förbättra måluppfyllelse 

inom flera områden, men det är osäkert i vilken utsträckning den potentialen kommer att 

realiseras. På det lågtrafikerade vägnätet riskerar natur- och kulturvärden som exempelvis 

artrika vägkanter, alléer, faunapassager och kulturbroar att få en försämrad standard i slutet 

av planperioden till följd av ett minskat underhåll.  

Det positiva bidrag som planförslaget ger, till stor del från ofta kostnadseffektiva 

miljöåtgärder i befintlig infrastruktur, är litet i förhållande till identifierade behov, till 

exempel för biologisk mångfald, kulturmiljövärden, skydd av dricksvattenförsörjning och 

hantering av förorenade områden.  

Planförslaget bedöms minska vägtrafikens hälsopåverkan marginellt avseende luftkvalitet 

på nationell nivå. Däremot bedöms planförslaget kunna bidra till försämrad luftkvalitet  

regionalt och lokalt, främst i storstadsregionerna och i tätorter. Exponeringen av utsläpp till 

följd av bostadsutvecklingen är en osäkerhetsfaktor. Utvecklingen mot en renare 

fordonsflotta bedöms innebära att inga eller ett fåtal statliga vägar överskrider 

miljökvalitetsnormen för kvävedioxid år 2030. Däremot kan takdirektivet för kväveoxider 

bli svårt att uppnå. Emissioner, halter och exponering av slitagepartiklar (PM10) ökar till 

följd av trafikutvecklingen, och riskerar att miljökvalitetsnormer överskrids. Vägtrafikens 

emissioner bedöms fortsatt ha en omfattande negativ påverkan på människors hälsa. 

Planförslaget bedöms ha potential att bidra till att färre personer utsätts för de högsta 

buller- och vibrationsnivåerna. Vidmakthållande av befintlig infrastruktur, inklusive av 

befintliga bullerskydd, är avgörande för i vilken mån potentialen kommer att realiseras. 

Investeringar i cykelbanor och ökade krav på att tillgodose cykeltrafikens behov vid 

nybyggnation bedöms - tillsammans med en ökning av cykelåtgärder inom trimning och 

vidmakthållande samt åtgärder inom ramen för stadsmiljöavtal - ha en positiv påverkan på 

aktivt resande.  

Effekter på miljö och bidrag till måluppfyllelse redovisas mer ingående i rapporten 

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 

2022–2033.98  

9.4. Trafiksäkerhet 

De namngivna investeringarna förbättrar trafiksäkerheten. Enligt de beräknade effekterna 

ger de namngivna investeringarna en minskning med 1,999 dödsfall, 3,8 mycket allvarligt 

skadade och 15 allvarligt skadade i trafiken för år 2040. De exakta effekterna varierar över 

tid, dels eftersom fordonens trafiksäkerhetsegenskaper förbättras över tid, dels eftersom 

investeringarna färdigställs vid olika tidpunkter. Effekterna kan jämföras med att 

genomsnittet för åren 2017–2020 var 250 dödsfall och 4 000 allvarligt skadade, och att 

etappmålet för 2030 är en halvering av antalet döda och en minskning av antalet allvarligt 

skadade med en fjärdedel.  

Ett sätt att sammanfatta och jämföra de ackumulerade trafiksäkerhetseffekterna över hela 

investeringarnas livslängd är att uttrycka effekten som samhällsekonomiskt nuvärde. Hela 

effekten från de namngivna investeringarna motsvarar ett nuvärde på 33 miljarder kronor. 

98 Trafikverket (2021), Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022–2033. Publikation 2021:227. 
99 Här ingår effekter från väginvesteringar och plankorsningsåtgärder. 
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Huvuddelen av detta (27 miljarder kronor) kommer från väginvesteringar, men bidrag 

kommer också från etapperna av de nya stambanorna (2 miljarder kronor), övriga 

järnvägsinvesteringar (2,7 miljarder kronor) och sjöfartsinvesteringar (1,1 miljarder kronor). 

De nya objekt som föreslås vid 10 procents ökad ram har en sammanlagd kostnad på 

omkring 14 miljarder kronor, och skulle ge en ytterligare trafiksäkerhetseffekt motsvarande 

ett nuvärde på 20 miljarder kronor, alltså i samma storleksordning som effekten av samtliga 

namngivna investeringar i planförslaget. Objekten ger en minskning med 1100 dödsfall, 2,3 

mycket allvarligt skadade och 9,6 allvarligt skadade i trafiken, beräknat för år 2040. 

Vidmakthållande av vägarna är viktigt för trafiksäkerheten eftersom det bland annat 

upprätthåller funktionen hos vägmarkeringar, räcken och vägbanor. Det blir allt viktigare att 

infrastrukturen stöder fordonens trafiksäkerhetssystem, till exempel filhållningssystem. 

Högre standard för underhåll av vägmarkeringar kan ha en betydande trafiksäkerhetseffekt, 

särskilt när filhållningssystem och liknande blir vanligare.  

Trimningsåtgärder omfattar 12 miljarder kronor till åtgärder för ökad trafiksäkerhet. 

Åtgärderna är oftast mycket kostnadseffektiva och kan därför ge en betydande ökning av 

trafiksäkerheten i förhållande till kostnaderna.  

9.5. Effekter på EU:s transportpolitiska mål 

EU:s gemensamma transportpolitiska mål101 ligger väl i linje med de svenska 

transportpolitiska målen. Alla åtgärder i planen som ligger på TEN-T-nätet bidrar också till 

TEN-T-förordningens mål och krav, och huvuddelen av åtgärderna på TEN-T-näten bidrar 

både till de svenska målen och till EU-målen. Som nämnts i avsnitt 1.3.5 sker nu en översyn 

av förordningen och ett förslag till reviderad TEN-T-förordning förväntas finnas framme i 

december 2021 och beräknas träda i kraft 2023. Den kommer att baseras bland annat på 

EU-kommissionens nya vitbok för transporter – Strategi för hållbar och smart mobilitet 

(Sustainable and Smart Mobility Strategy)102. Där formuleras bland annat milstolpar för år 

2030, 2035 och 2050 för att visa transportsystemets väg mot målen om en hållbar, smart 

och motståndskraftig mobilitet och vilken ambitionsnivå som krävs för den framtida 

politiken. Införandet av ERTMS på TEN-T-nätet är ett av målen inom EU för att uppnå 

driftskompatibilitet inom unionen, och det kommer också bidra till bättre robusthet och 

lägre felfrekvens och därmed bidra till målen om effektivitet och kvalitet i 

transportsystemet. 

Åtgärderna för längre och tyngre godståg kommer att bidra till att uppfylla EU-kraven om 

att det ska vara möjligt att framföra 750 meter långa godståg på TEN-T:s stomnät för gods. 

Det finns också krav på utveckling av rastplatser på motorvägar på stomnätet, bland annat 

för parkering för yrkestrafikanter. EU har inte preciserat dessa krav, så enligt det som är 

känt idag anses Sverige uppfylla kraven. Trafikverket överväger dock kontinuerligt åtgärder 

för att skapa förutsättningar för mer trygga och säkra rastplatser i samverkan med 

branschen, andra myndigheter och övriga aktörer. Trimnings- och miljöåtgärder innefattar 

bland annat medel för åtgärder på rastplatser. 

När det gäller ny infrastruktur finns såväl Norrbotniabanan som nya stambanor Stockholm–

Göteborg/Malmö angivna i TEN-T-förordningen som planerad infrastruktur som ska vara 

100 Här ingår effekt från väginvesteringar. 
101 Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 1315/2013 om unionens riktlinjer för 
utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T). 
102 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0789  
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färdigställd 2030 respektive 2050. Planförslaget innebär att genomförandet påbörjas. Enligt 

principerna i förordningen är genomförandet av nätet dock beroende av bland annat 

tillgängliga ekonomiska resurser på nationell nivå. Det innebär att det inte är förordningen 

som styr tidpunkten för genomförandet av dessa nya banor, även om medlemsstaterna har 

åtagit sig att sträva efter att slutföra arbetet till målåren. 

9.6. Känslighetsanalyser 

Enligt direktivet ska Trafikverket redovisa om urvalet av infrastrukturåtgärder är robust i 

förhållande till hur olika omvärldsfaktorer och styrmedel utvecklas, samt andra relevanta 

faktorer. Dessutom ska eventuella målkonflikter och synergier analyseras. 

Hur urvalet av infrastrukturåtgärder skulle påverkas av alternativa antaganden om 

omvärldsfaktorer och styrmedel är svårt att svara på av två skäl. För det första är det inte 

möjligt att kvantifiera alla överväganden som styr urvalet av åtgärder och investeringar, och 

därmed är det svårt att exakt ange hur detta urval skulle påverkas av andra antaganden. 

Prognoser, effektberäkningar och kalkyler omfattar många effekter men inte alla, och 

baseras också i viss utsträckning på schabloner och förenklingar. För det andra är det inte 

trivialt att ange vad ”urvalet” i föreliggande planförslag omfattar. Som redovisats i avsnitt 1.2 

så räcker inte den angivna utvecklingsramen till allt som anges i direktivet. Planförslaget 

innehåller därför ett mycket begränsat antal nya investeringar. Frihetsgraderna i 

planförslaget är med andra ord begränsade av att regeringens direktiv anger att gällande 

plan ska fullföljas, så det är inte självklart vad som egentligen ska avses med Trafikverkets 

”urval av infrastrukturåtgärder” i detta planförslag.  

Icke desto mindre är frågorna om robusthet och målkonflikter principiellt viktiga. I detta 

avsnitt belyses därför dessa frågor genom att studera hur ett hypotetiskt ”planförslag” skulle 

se ut med två förenklande antaganden: för det första att de samhällsekonomiska kalkylerna 

fångar investeringarnas samtliga effekter rättvisande, och för det andra att det går att välja 

fritt mellan de (ej pågående) investeringar som ligger i gällande plan samt de investeringar 

som Trafikverket identifierat som kandidater till att läggas in i plan.  

I verkligheten avgörs valet av investeringar av många andra överväganden och effekter än de 

som fångas i de samhällsekonomiska kalkylerna. Men genom att studera hur 

investeringarnas rangordning enligt kalkylerna beror på olika antaganden och viktningar av 

effekter, kan man belysa i vilken utsträckning som urvalet av investeringar är robust. Även 

målkonflikter och synergier kan belysas och hur stora bidrag till olika delar av funktions- 

och hänsynsmålen som är teoretiskt möjliga att uppnå genom investeringar.  

9.6.1. Investeringsurvalets känslighet för osäkerheter i effekterna 

Analyserna i detta avsnitt utgår från de 179 investeringsobjekt som har beräknade effekter i 

form av samhällsekonomiska kalkyler. Det är 98 järnvägsobjekt (totalt 220 miljarder 

kronor), 75 vägobjekt (totalt 61 miljarder kronor) och 6 sjöfartsobjekt (totalt 17 miljarder 

kronor). Av investeringarna ingår 62 i gällande plan, med en total kostnad på 99 miljarder 

kronor. I analysen ingår därmed inte de investeringar som saknar kvantifierade effekter, till 

exempel ERTMS. Etapperna på de nya stambanorna för höghastighetståg lämnas också 

utanför analysen, eftersom de är så stora att de annars dominerar alla resultat.  

Frågan är hur ett urval efter strikt samhällsekonomisk lönsamhet ser ut givet samma totala 

budgetram, och framför allt hur detta urval förändras om vikterna på olika effekter ändras.  

Om urvalet av objekt hade gjorts efter strikt samhällsekonomisk lönsamhet, givet samma 

budgetram, hade 42 av de ursprungliga 62 objekten funnits kvar i planförslaget, medan 20 

hade utgått och 65 andra hade lagts till. Den beräknade totalnyttan hade ökat med drygt 
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40 procent, från 202 miljarder kronor till 286 miljarder kronor, se figur 43 nedan. Samtliga 

typer av nyttor ökar. Störst är ökningen för trafiksäkerhetsnyttorna, som fördubblas. 

Andelen av budgetramen som går till väginvesteringar ökar från en tredjedel till hälften.  

Figur 43 Nyttor av namngivna investeringar i planförslaget respektive urval strikt efter beräknad samhällsekonomisk 
lönsamhet (nuvärden, miljoner kronor). 

Det strikt samhällsekonomiska urvalet av investeringar används som referens för de 

fortsatta analyserna av urvalets robusthet. Frågan är hur detta urval förändras om 

viktningen av olika typer av effekter ändras, jämfört med de vikter som finns i 

grundkalkylen. För att undersöka detta femdubblas vikterna i tur och ordning för tre olika 

effekter: godstransportnyttor, trafiksäkerhet och koldioxidutsläpp. För varje sådant 

extremscenario rangordnas investeringarna återigen efter samhällsekonomisk lönsamhet, 

men med en femdubblad vikt för respektive effekt, och de högst rankade objekten väljs ut 

upp till samma budgetram som förut.  

Att ge vissa av effekterna i grundkalkylen en större vikt kan tolkas på flera sätt, och är därför 

en användbar metod för att representera flera olika osäkerheter i samma analys. Till 

exempel beror de beräknade klimateffekterna på antaganden om fordonens framtida 

egenskaper, vilka är osäkra. Om fordonens utsläpp av koldioxid per kilometer i verkligheten 

blir dubbelt så höga jämfört med vad som antagits i kalkylerna, motsvarar det att 

klimateffekternas vikt borde vara dubbelt så hög. På samma sätt kan en analys med andra 

vikter på effekterna representera andra osäkerheter i prognoser och effektberäkningar som 

systematiska under- eller överskattningar av olika effekter, till exempel fordonens framtida 

trafiksäkerhetsegenskaper eller framtida godstransportkostnader. Analysen kan också 

representera ändrade urvalskriterier i form av politiska prioriteringar – om man till exempel 

vill vikta godstransporter eller trafiksäkerhet högre än vad standardkalkylen gör. 

Tabell 47Tabell 46 visar hur urvalet av investeringar inom budgetramen förändras när vissa 

nyttoposter får en femdubblad vikt jämfört med ett urval utifrån strikt samhällsekonomisk 

lönsamhet.  
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Tabell 47 Förändring av urvalet investeringar (enligt strikt samhällsekonomisk lönsamhet) om vikten för en viss effekt 
femdubblas. 

Femdubblad vikt för… 
Av 107 objekt i 
referensurvalet 

ut ur urvalet 

Av 107 objekt i 
referensurvalet 

in i urvalet 

Av referensurvalets 
ram på 99 mdkr kr 

ut ur/in i urvalet (mdkr) 

Godstransporter 14 9 8,2 

Trafiksäkerhet 6 9 6,1 

Utsläpp av koldioxid 1 4 5,7 

En femdubbling av vikten för en viss nytta är ett extremt antagande när det gäller 

storleksordningen på osäkerheten i beräkningar och värderingar av effekterna i de 

samhällsekonomiska kalkylerna. Trots det förändras urvalet av objekt endast måttligt. Ett 

fåtal objekt byts ut i urvalet, motsvarande 6–8 procent av budgetramen. Motsvarande analys 

har även gjorts där vikten för respektive effekt istället fördubblats, vilket också är en stor 

förändring, men det påverkar urvalet ytterst marginellt.  

Analysen kan även visa hur urvalets totala nyttor förändras när en viss effekt får en högre 

vikt. Ett urval av investeringar där till exempel trafiksäkerhetseffektens vikt femdubblats 

kommer förstås att innehålla fler objekt med (relativt sett) höga trafiksäkerhetsnyttor. 

Därmed blir ett sådant urvals totala trafiksäkerhetseffekt större i referensurvalets, medan 

övriga nyttor blir lägre. Resultaten visas i figur 44.  

Figur 44 Nyttor av namngivna investeringar i planförslaget, i ett urval strikt efter samhällsekonomisk lönsamhet, samt i 
urval utifrån femdubblade vikter för godsnyttor, klimatnyttor respektive trafiksäkerhetsnyttor. 

Om urvalet görs utifrån en femdubblad vikt för godseffekterna blir de totala godsnyttorna 

11 procent högre i urvalet av investeringar jämfört med referensurvalet. I urvalet utifrån 

femdubblad vikt för klimat är klimatnyttorna 9 procent högre, och i urval utifrån 

femdubblad trafiksäkerhetsvikt är trafiksäkerhetsnyttorna 7 procent högre än i 

referensurvalet. Skillnaderna i totala nyttor mellan de fyra urvalen är förvånansvärt små, 
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med tanke på den tämligen extrema analysen med femdubblade vikter för gods, klimat 

respektive trafiksäkerhet.  

Slutsatsen av denna analys är att rangordningen av investeringar, och därmed urvalet givet 

en viss budget, är robust även för mycket stora variationer i hur effekter viktas. Än mer 

robusta är de uppnådda totala nyttorna, som ändras mycket måttligt trots den tämligen 

extrema omviktningen.  

Det intuitiva skälet till detta är att det är så stor skillnad på investeringarnas lönsamhet – de 

mest lönsamma objekten är oerhört mycket mer lönsamma än de minst lönsamma (se 

stapeldiagrammet i figur 44). Det gör att även stora omviktningar av en enskild nytta inte 

har så stor effekt på rangordningen. 

Urvalsprincipen i analyserna ovan är givetvis en förenkling av verkligheten, eftersom den 

enbart tar hänsyn till beräknad samhällsekonomisk lönsamhet och antar att man fritt kan 

välja bland objekten i gällande plan och de nya kandidaterna. Men detta ger ändå en god 

bild av hur olika objekts relativa kostnadseffektivitet förändras när olika typer av nyttor 

viktas om.  

9.6.2. Osäkerheter i investeringskostnad, trafiktillväxt, godsprognos och 

tidsvärderingar 

I avsnittet ovan analyserades hur urvalet av investeringar ändrades om olika typer av 

effekter fick högre vikt. Det finns även andra typer av osäkerheter i prognoser och kalkyler. I 

detta avsnitt beskrivs och effekterna på investeringsurval och genomsnittlig lönsamhet av 

några av dessa osäkerheter: investeringskostnad, trafiktillväxt, godstransporttillväxt samt 

relativ värdering av restid i bil respektive tåg. 

Investeringskostnaden har en stor påverkan på lönsamheten och därför görs en 

känslighetsanalys med en högre investeringskostnad för samtliga analyserade objekt. I 

känslighetsanalysen används 85 procents konfidensintervall i de successiva 

kostnadskalkylerna, eller en schablonökning av kostnaden med 30 procent för de objekt där 

ingen successiv kalkyl finns. Med en generellt högre investeringskostnad minskar 

genomsnittlig NNK för namngivna investeringar (exklusive nya stambanor) i planförslaget 

från 0,2 till 0,0 (nettonuvärde 2,8 miljarder kronor). Fyra objekt går från svagt lönsamma 

till svagt olönsamma vid högre investeringskostnad. Eftersom investeringskostnaden i 

känslighetsanalysen ökar i stort sett lika mycket för alla objekt ändras inte urvalet av 

investeringar. 

För de flesta103 objekten i planförslaget görs också känslighetsanalyser med annan 

trafiktillväxt, dels 50 procent högre trafiktillväxt än i basprognosen och dels utan någon 

trafiktillväxt alls jämfört med basåret 2017. Antagandena i dessa känslighetsanalyser är 

ganska extrema. Som jämförelse beräknade Trafikverket i inriktningsunderlaget 2020 att 

osäkerhetsintervallet för vägtrafiktillväxten med avseende på osäkra 

omvärldsförutsättningar (bränslepris, befolkning osv) var 21–38 procent, jämfört med 

basprognosens beräknade vägtrafiktillväxt på 27 procent till år 2040.  

För sjöfartsobjekten, vars genomsnittliga NNK i huvudanalysen är 0,8104, sjunker NNK till 

0,6  i känslighetsanalysen med högre investeringskostnad, nettonuvärde sjunker från cirka 

11 till 9 miljarder kronor). Samtliga objekt är fortsatt lönsamma. Vid antagande om 0 

procents trafiktillväxt sjunker genomsnittlig NNK till 0,1 (nettonuvärde 1 miljard kronor) 

103 Känslighetsanalys med 0 procent trafiktillväxt finns för 69 av 70 och känslighetsanalys med +50 
procent trafiktillväxt för 67 av 70 analyserade objekt. 
104 Baserat på samtliga 4 objekt, för alla objekt finns alla känslighetsanalyser. 
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och 3 av 4 sjöfartsobjekt blir olönsamma. Vid antagande om 50 procents högre trafiktillväxt 

ökar istället NNK till 1,6 (nettonuvärde 24 miljarder kronor). 

Den genomsnittliga NNK för järnvägsobjekten (exklusive nya stambanor) vid antagande om 

0 procents trafiktillväxt är -0,4105 (nettonuvärde -44 miljarder kronor) jämfört med 

huvudanalysens NNK på -0,3106. Ett av 36 objekt går från lönsamt till olönsamt vid detta 

antagande. Genomsnittlig NNK ökar till - 0,1107 och nettonuvärdet till -7,8 miljarder kronor 

vid 50 procents högre trafiktillväxt, fem objekt går från olönsamma till lönsamma. 

Känslighetsanalysen med högre investeringskostnad ger en NNK på -0,4 och har gjorts för 

alla järnvägsobjekt. Endast ett järnvägsobjekt byter tecken med känslighetsanalysen av 

högre investeringskostnad. 

För vägobjekten, vars genomsnittliga NNK i huvudanalysen är 1,1108, sjunker den 

genomsnittliga NNK till 0,7 (nettonuvärde 39 miljarder kronor) med högre 

investeringskostnad (3 objekt går från lönsamma till olönsamma). Vid antagande om 0 

procents trafiktillväxt sjunker NNK till 0,1 (nettonuvärde 5,7 miljarder kronor) och till följd 

av det går 7 objekt från lönsamma till olönsamma. Vid antagande om 50 procents högre 

trafiktillväxt blir NNK 1,0.109 Med ett nettonuvärde på 55 miljarder kronor. De objekt som 

var olönsamma i huvudanalysen är fortsatt olönsamma även med högre trafiktillväxt, dock 

nära 0. 

Som noterades i avsnitt 2.2.2 innebär godstransportprognoserna en väsentlig ökning av 

godstransporternas tillväxttakt jämfört med den historiska trenden. Det är därför motiverat 

att undersöka hur mycket de beräknade nyttorna ändras om godstransporterna växer som 

den historiska trenden i stället för som i prognosen. Effekten visar sig vara mycket liten. 

Genomsnittlig NNK ändras knappast alls (motsvarande avrundningsfel). Urvalet av 

investeringar ändras obetydligt: 1 objekt lämnar urvalet och ersätts av 7 andra mindre 

investeringar. Andelen av ramen som går till vägobjekt ökar från 50 till 52 procent.  

I kalkylerna värderas inbesparad restid ombord på tåg något lägre än inbesparad restid i bil. 

Värderingarna kommer från studier av resenärers val mellan olika alternativ, och kan tolkas 

som att restid ombord på tåg är bekvämare eller mer produktiv än motsvarande restid som 

bilförare, och tågrestid innebär därmed ett mindre resmotstånd per minut än vad bilrestid 

gör. En minskning av tiden som man behöver vänta på tåg värderas däremot betydligt högre 

än såväl bil- som tågrestid ombord. Att differentiera restidsmotståndet med avseende på 

färdmedel uppfattas dock ibland som kontroversiellt, och det är därför av intresse att 

undersöka hur urvalet av investeringar påverkas om tidsbesparingar ombord på tåg och bil 

värderas lika högt. Ett överslag erhålls om hela tågtidsbesparingarna räknas upp med en 

faktor motsvarande kvoten mellan tåg- och bilrestid. Detta ger dock en överskattning av 

effekten, eftersom en stor del av tågtidsbesparingarna utgörs av kortare väntetider, som ju 

redan är högt värderade. Att separera tidsvinsterna i ombordtid och väntetid är dock ett 

betydande arbete, så det har inte gjorts. Beräkningarna visar ändå att effekten på urvalet av 

investeringar är liten. Två objekt lämnar urvalet (som omfattar 107 objekt) och ersätts av 

fyra andra. Andelen av ramen som går till väginvesteringar minskar från 49,9 procent till 

49,4 procent (som jämförelse är andelen 33 procent i det faktiska planförslagets urval).   

105 Baserat på 35 objekt (finns ej för Luleå C flytt av personvagnsuppställning (etapp 1). 
106 Baserat på 36 objekt. 
107 Baserat på 35 objekt (finns ej för Luleå C flytt av personvagnsuppställning (etapp 1). 
108 Baserat på 30 objekt.  
109 Baserat på 28 objekt (finns ej för E22 Trafikplats Lund S och E4 Trafikplats Ljungarum, 
genomgående körfält). 
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9.6.3. Målkonflikter och -synergier 

I stort sett alla investeringar innebär en grundläggande målkonflikt mellan nyttor och 

investerings- och driftkostnader. Eftersom samhällets medel är begränsade har en 

infrastrukturinvestering alltid en alternativkostnad: pengarna som används till en 

investering hade kunnat användas till något annat. Det är denna målkonflikt som avspeglas i 

nettonuvärdeskvoten – ju högre kvoten är, desto mer nyttor skapas per krona, och desto 

lägre är risken att alternativkostnaden överstiger investeringens nettonytta.  

Investeringar kan också innebära målkonflikter mellan olika typer av nyttor. En järnväg 

eller väg i ny sträckning kan till exempel skapa ökad tillgänglighet men innebära intrång i 

natur- eller boendemiljöer. En annan typ av målkonflikt som kan uppstå är mellan 

tillgänglighetseffekter och externa effekter, huvudsakligen utsläpp och trafiksäkerhet – men 

i många fall finns också synergier mellan dessa mål, det vill säga att en investering kan bidra 

positivt till alla dessa mål. Figur 45 illustrerar målkonflikter och målsynergier. Varje prick är 

en investering, gröna för objekt i plan och röda för kandidater till ny plan. På x-axeln finns 

total tillgänglighetseffekt per krona (person, gods och transportföretag), och på y-axeln finns 

totala externa effekter per krona. Längst upp till höger finns investeringar med starka 

målsynergier, som ger positiva bidrag till både tillgänglighet och externa effekter. Längst 

ned till höger och längst upp till vänster finns investeringar med målkonflikter, som 

antingen förbättrar tillgängligheten men ger negativa externa effekter (nere till höger) eller 

minskar de externa effekterna men också försämrar tillgängligheten (uppe till vänster). Om 

summan av tillgänglighetseffekterna och de externa effekterna per krona är större än 1 är 

objektet lönsamt, vilket visas med den streckade linjen. Ju längre avstånd från linjen (uppåt 

höger) desto mer lönsamt är projektet.  

Figur 45 Investeringars målkonflikter och -synergier 

282



193 (224) 

Som framgår av diagrammet är det betydligt vanligare att investeringar har synergier, det 

vill säga har positiva effekter på flera mål. Det är framför allt väginvesteringarna som har 

väsentliga synergieffekter, eftersom det är vanligt att de ger betydande bidrag både till 

tillgänglighet och till minskade externa effekter, framför allt ökad trafiksäkerhet. 

Järnvägsinvesteringarna skapar huvudsakligen nyttor i form av ökad tillgänglighet. Men det 

finns också exempel på investeringar med inneboende målkonflikter mellan externa effekter 

och tillgänglighet. Längst upp till vänster i diagrammet, strax till vänster om y-axeln, finns 

ett grönt kryss som visar en väginvestering som minskar tillgängligheten men ökar 

trafiksäkerheten.  

I andra sammanhang än investeringar är det vanligare med målkonflikter mellan 

tillgänglighet (funktionsmål) och externa effekter (hänsynsmål). Sänkt hastighetsgräns ger 

till exempel oftast ökad trafiksäkerhet men minskad tillgänglighet, och ökad bränsleskatt ger 

minskade utsläpp men också oftast minskad tillgänglighet.  

För investeringar är det däremot vanligt med synergier mellan funktions- och hänsynsmål. 

De flesta väginvesteringar ger både ökad trafiksäkerhet och ökad tillgänglighet. Däremot 

kan väginvesteringar göra att trafiken och därmed utsläppen ökar, men som framgår av 

diagrammet ovan är denna negativa effekt oftast mycket mindre än den positiva 

trafiksäkerhetseffekten, så nettoeffekten blir positiv. För järnvägsinvesteringar är visserligen 

bidragen till minskade utsläpp och olyckor vanligen små, men å andra sidan är bägge 

vanligen positiva. Däremot är det relativt vanligt med målkonflikter mellan infrastruktur 

och intrång i natur-, kultur- och boendemiljöer. Särskilt infrastrukturinvesteringar i ny 

sträckning kan innebära betydande intrång. 
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10 Kostnadsstyrning och produktivitet 

Regeringen har i direktivet gett Trafikverket i uppdrag att redovisa ett förslag till upplägg 

och tidplan för hur arbetet med en ökad effektivisering och kostnadskontroll ska 

genomföras. Trafikverket har under lång tid arbetat för att utveckla och stärka 

kostnadskontrollen och effektiviteten i verksamheten. Trafikverket ska verka för en intern 

effektivitet i genomförandet av uppdraget. I uppdraget ligger även att verka för en ökad yttre 

effektivitet genom rollen som stor beställare på anläggningsmarknaden. Trafikverket har ett 

flertal verktyg för att åstadkomma detta. Ett sådant verktyg är förmågan att hantera 

avvägningen mellan tid, kostnad och innehåll i investerings- och underhållsåtgärder.  

I detta kapitel redovisas först en analys av de kostnadsförändringar som skett sedan den 

gällande planen fastställdes. Sedan följer en beskrivning av åtgärder som Trafikverket 

genomför eller redan har slutfört gällande styrning av kostnadsstyrning, effektivitet och 

produktivitet. Slutligen redovisas, under rubriken ”Upplägg för att stärka kostnadsstyrning, 

effektivitet och produktivitet” hur Trafikverket avser fortsätta arbetet med ökad 

effektivisering och kostnadskontroll.  

10.1. Trafikverkets erfarenheter av kostnadsutveckling 

Trafikverket följer utvecklingen och utfallet av kostnader i pågående och slutförda åtgärder. 

Detta redovisas i årsredovisningen, men också vid andra tillfällen som i 

byggstartsrapporteringen. Vid dessa tillfällen redovisas också vilka orsaker som ligger 

bakom förändring av kostnader. Det kan till exempel vara att omfattningen av projektet har 

förändrats. I avsnitt 1.2 framgår hur mycket av den nationella planen 2018–2029 som 

genomförts samt hur många av de namngivna objekten som följt med till förslaget till 

nationell plan 2022–2033, det vill säga de objekt som är pågående samt de beslutade objekt 

som ännu inte har startat. Av avsnitt 1.2 framgår också att kostnaden för pågående samt ej 

startade objekt har ökat. Ur ett kostnadsstyrningsperspektiv är det viktigt att närmare 

analysera utvecklingen av kostnaderna bland dessa åtgärder.  

Generellt sett har bygg- och anläggningskostnaderna i Sverige ökat realt sedan lång tid 

tillbaka. Trafikverkets kostnader för väg- och banhållning har också ökat trendmässigt, 

vilket sammanfattas i indexen (se figur 46). Kostnadsindex är uppdelat i drift- respektive 

investeringsindex för väg respektive bana, och avser hur den genomsnittliga kostnaden för 

en representativ korg av åtgärder har utvecklats över tid. 
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Figur 46 Kostnadsindex för investering respektive drift av bana respektive väg. Index 100 = 1990 års nivå.  

Kostnaderna i gällande plan uttrycks i 2017 års priser, medan föreliggande planförslag 

uttrycks i 2021 års priser. Under denna period har investeringsindex ökat med 10 procent 

för bana och 15 procent för väg, medan driftindex har ökat med 12 procent för bana och 

11 procent för väg. Konsumentprisindex (KPI) har under samma period ökat med 6 procent. 

Uttryckt i fasta priser (rensat för KPI) har alltså drift- och investeringsindex i genomsnitt 

ökat med omkring 6 procent sedan föregående plan. De följande kostnadsjämförelserna är 

uttryckta i fasta priser, det vill säga enbart justerade för KPI, inte för investerings- eller 

driftindex. 

10.1.1. Utveckling 

Vad gäller den verksamhet som finansieras via utvecklingsanslaget framgår av tabell 48 

kostnadsökningen för namngivna objekt110 som finns såväl i gällande plan 2018–2029111 som 

i underlaget för planförslaget 2022–2033.  

110 Etapperna av nya stambanor för höghastighetståg är exkluderade från analysen eftersom de 
annars helt skulle dominera resultaten. Den sammanlagda kostnaden för etapperna som finns med i 
gällande plan har ökat med 48 procent, från 110 till 163 miljarder kronor (prisnivå 2021), sedan 
gällande plans fastställelse. Kostnadsutveckling, kostnadsreducerande åtgärder och 
kostnadsstyrning avseende nya stambanor behandlas i avsnitt 7.5.  
111 Justerat till prisnivå 2021 med KPI. Observera dock att investeringsindex ökat snabbare än KPI 
under perioden.  
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Tabell 48 Kostnadsökning mellan plan 2018–2029 och plan 2022–2033. Procent. 

Status i plan 2018–2029 
Kostnadsökning 

från plan 2018–2029 till plan 2022–2033 

Pågående 16 

Bundna 45 

Ej bundna 51 

Alla 33 

Notering: Pågående avser objekt där avtal har tecknats med entreprenör. Bundna avser objekt som har ett byggstartsbeslut 
eller som ingår i trafikverkets senaste byggstartsrapportering. Ej bundna avser övriga objekt som ingår i gällande plan. 

Av kostnaderna under planperioden för objekten i planförslaget utgörs omkring 40 procent 

av pågående investeringar, 20 procent av bundna investeringar och 40 procent av ej bundna 

investeringar. Kostnaderna för dessa objekt har i genomsnitt ökat nära 40 procent – minst 

för de pågående objekten, mest för de ej bundna.  

Om objekten delas upp efter status i den gällande planen för 2018–2029 syns mönstret 

ännu tydligare (se tabell 49) – objekt som inte är pågående i någon av planerna har den 

genomsnittligt högsta kostnadsökningen (52 procent). De objekt som introducerats i planen 

för 2018–2029 och som startats direkt har något högre kostnadsökning (33 procent) än de 

som legat i plan sedan tidigare innan de påbörjats (20 procent).  

Tabell 49 Kostnadsökning uppdelat efter status i planen 2018–2029. Procent. 

Status i plan 2018–2029
Status i plan 

2022–2033

Kostnadsökning 
från plan 2018–2029 till 

plan 2022–2033 

Pågående Pågående 15 

I plan sedan tidigare (men ej pågående) Pågående 20 

I plan sedan tidigare (men ej pågående) Ej pågående 52 

Ny i planen Pågående 33 

Ny i planen Ej pågående 47 

Som framgår av tabellerna är det alltså inte främst de redan pågående projekten som har 

stora kostnadsökningar, utan de som ännu inte påbörjats. Pågående investeringar som avser 

vägar och järnvägar (inklusive bangårdar) har i genomsnitt 7 procent respektive 12 procent 

ökade kostnader sedan föregående plan, vilket är något lägre än ökningen av 

investeringsindex. Kostnaderna för pågående investeringar i järnvägssystem (varav 

majoriteten är ERTMS-objekt) har i genomsnitt ökat med 38 procent sedan föregående 

plan.  

De stora kostnadsökningarna ligger alltså framför allt i de projekt som ännu inte påbörjats. 

De beräknade kostnaderna för dessa har i genomsnitt ökat med 50 procent, och det är inga 

större skillnader mellan vägar och järnvägar. De beräknade kostnaderna för 

järnvägstekniksystemen har ökat mer, med nära 80 procent (se tabell 50).  
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Tabell 50 Kostnadsökning mellan plan 2018–2029 och plan 2022–2033. Typ av objekt. Procent. 

Status i plan 2018–2029 Alla Järnväg (bana) 
Järnväg 
(system) 

Väg 

Pågående 23 12 38 7 

Ej pågående 
(bundna + ej bundna) 

53 49 78 52 

Alla 38 29 77 29 

Notering: Kostnaderna för gällande plan (2018 – 2029) är omräknade till prisnivå 2021 med KPI. 

Infrastrukturplanen revideras normalt varje mandatperiod. Investeringsobjekt läggs ofta in 

med lång framförhållning, och då är investeringskostnad, omfattning och effekter relativt 

osäkra. I perioderna mellan planrevideringarna utreds objekten vidare. En del av 

kostnadsökningarna i investeringsprojekten förklaras av dyrare insatsvaror och en generell 

ökning av bygg- och anläggningskostnader. Ytterligare en del förklaras av förändringar av 

investeringarnas omfattning eller utformning. Slutligen förklaras en del av omständigheter 

som inte varit kända i tidigare utredningsskeden. Vartefter infrastrukturplanen revideras så 

är det meningen att objektens utformning, och om de ska vara kvar i planen, ska omprövas 

vartefter man får mer information om nyttor och kostnader.   

I princip är det alltså inte oväntat att vissa investeringar visar sig vara avsevärt dyrare än 

vad Trafikverket trott, efter att de utretts noggrannare. Eftersom planprocessen bygger på 

att objekt läggs in i plan i relativt tidiga skeden så är det närmast oundvikligt att vissa objekt 

visar sig vara sämre, eller ge lägre nyttor, än Trafikverket bedömt i tidigt skede. Men det 

uppstår problem om kostnadsökningarna visar sig i ett så sent skede i planeringsprocessen 

att det är förenat med stora kostnader att ompröva objektet – det kan till exempel vara en 

förutsättning för andra objekt, eller för bebyggelseplaneringen. Det är också ett problem att 

de beräknade kostnaderna inte bara ökat för några få av de ej påbörjade objekten, utan för 

de flesta. För två tredjedelar av objekten (räknat i kronor) har den beräknade 

investeringskostnaden ökat mer än 30 procent, och för en tredjedel mer än 60 procent. 

Samtidigt är det en mindre andel av objekten som står för den största delen av den totala 

kostnadsökningen. Det är mindre än en fjärdedel av objekten (räknat i kronor) som ökat 

mer än 80 procent i kostnad, men dessa står tillsammans för mer än hälften av den totala 

kostnadsökningen. 

En slutsats av detta är att det inte räcker med att ha god kostnadskontroll i pågående 

projekt, eller att göra goda kostnadsbedömningar innan objekt läggs in i plan, även om 

bägge delarna också är nödvändigt. Det måste också vara möjligt att ompröva objekt, och 

detta måste ske så pass tidigt i planeringsprocessen att det fortfarande är möjligt att ändra 

utformning eller låta objektet utgå ur planen.  

Figur 47 visar fördelningen av kostnadsökningen i samma grupp objekt som i tabellen ovan. 

Objekt som ligger på eller nära den röda linjen har i stort sett samma kostnad mellan 

planerna. För objekt som ligger ovanför linjen har det inträffat en kostnadsökning mellan 

planerna. 
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Figur 47 Fördelning av kostnadsökning mellan plan 2018-2029 och plan 2022-2033. Miljoner kronor. 

Av figuren framgår att ganska många punkter ligger nära linjen, det vill säga att de har 

ungefär samma kostnad som förut. I stort sett inga ligger under linjen, det vill säga att 

nästan inga objekt har fått minskad kostnad. En skara punkter ligger tydligt över linjen – 

det är de som orsakar den stora genomsnittliga kostnadsökningen. Det är alltså tydligt att 

vad som händer inte är en stor generell kostnadsökning som drabbar alla objekt, utan det är 

en delmängd (dock ganska stor) av objekten som drabbas av betydande kostnadsökningar. 

Däremot, om hänsyn också tas till objektens storlek, framgår att det framför allt är stora 

objekt som har stora kostnadsökningar. 

Ovanstående analys kan också kompletteras med vanliga orsaker till avvikelser, till exempel 

innehållsförändringar eller andra osäkerhetsfaktorer som påverkar kostnadsutvecklingen112. 

I detta sammanhang syftar analysen till att peka ut vilken del av planering och 

genomförande som uppvisar särskilt stora kostnadsavvikelser. Detta ger en vägledning till 

vilka delar i Trafikverkets processer som behöver stärkas ytterligare. Hur Trafikverket avser 

att hantera de iakttagelser som framgår behandlas närmare i avsnitt 10.3. 

10.1.2. Vidmakthållande 

Den verksamhet som finansieras via anslagen inom vidmakthållande har över tid uppvisat 

ökande kostnader. Tabell 51 visar kostnadsökningarna mellan den gällande nationella 

planen 2018–2029 och förslaget till plan 2022–2033. 

Tabell 51 Vidmakthållande - ekonomiska behov och ramar. Miljoner kronor. 

Behov 
2018–2029 

Ramar i plan 
2018–2029 

Behov 
2022–2033 

Ramar i plan 
2022–2033 

Eftersatt 
underhåll 

Väg 209 000 174 000 238 000 197 000 24 000 

Järnväg 141 000 133 000 180 000 165 000 46 000 

112 Detta beskrivs närmare i Trafikverket (2021) Namngivna investeringar – Underlagsrapport till 
Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033. Publikation 2021:224. 
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Kostnaderna för vidmakthållande inom väg har ökat mer än den generella prisökningen. 

Utöver kostnadsökningar har såväl anläggningsmassan som transportarbetet ökat. 

Väganläggningen utökas och blir mer komplex och det beräknas öka behovet av 

vidmakthållande med 5 miljarder kronor för den kommande 12-årsperioden. Det förändrade 

vägtransportarbetet enligt Basprognos 2040, uttryckt i fordonskilometer, ger upphov till 

ökade drift- och underhållskostnader på nästan 8 miljarder kronor för 12-årsperioden. Det 

handlar då om merkostnader i tidsfönstret 2022–2033 jämfört med 2018–2029. 

Även för vidmakthållande av järnväg ökar kostnaderna mer än den generella prisökningen. 

Utöver detta påverkas ökningen av flertalet faktorer. Den större volymen av 

anläggningsmassa som uppnår sin livslängd genererar den största ökningen. Förutom den 

ökade volymen anläggningsmassa har även entreprenörsmarknaden och råvarupriser ökat. 

Exempelvis ökade stålpriset med mer än 10 procent på fyra månader under 2021. Att en 

större volym av anläggningen generellt är ålderstigen ökar också behovet av basunderhåll 

men även tillgången till tider i spår för att utföra arbetet påverkar kostnadsutvecklingen. 

Den prognosticerade trafikökningen bidrar också till de ökade kostnaderna men inte i lika 

stor omfattning. Även nya krav påverkar. Det handlar bland annat om digitalisering av 

produktionshjälpmedel, lagkrav på kvalitetsavgifter och regress för ekonomisk skada samt 

ökade miljökrav för hantering av förorenade massor och bekämpning av invasiva arter. 

Lägger man till detta ökade krav också inom områden som trafikledning och it-förvaltning, 

där inte minst digitaliseringen innebär initiala investeringar, så finns det sammantaget 

flertalet faktorer som tillsammans genererar ökade kostnader. 

En potential för att motverka denna utveckling ligger i ökad produktivitet och innovation 

samt effektivare tillgångsförvaltning (se även kapitel 5). Rätt använd kan den potentialen 

påverka såväl kostnaderna som resultatet av insatserna, och därmed effekterna i 

transportsystemet. Vilka åtgärder Trafikverket vidtar och planerar med anledning av denna 

utveckling behandlas i nedanstående avsnitt. 

10.2. Pågående arbete för att utveckla kostnadsstyrning och 
effektivitet 

Utveckling av system, processer och rutiner pågår kontinuerligt i Trafikverkets verksamhet. 

Däribland också sådant som är förknippat med styrning av kostnader och förutsättningar för 

en god effektivitet och produktivitet. Detta arbete sker bland annat mot bakgrund av att 

inköpsvolymen har ökat i snabb takt. En ökad produktivitet är också nödvändig eftersom 

investeringsindex har ökat snabbare än den generella prisutvecklingen i samhället. Det finns 

flera områden, där Trafikverket löpande inför resultat av utvecklingen i verksamheten. Till 

exempel gäller detta affärsstrategier för entreprenader och projektering, kontraktshantering 

och effektiva upphandlingsunderlag, uppföljning av avtal samt rutiner för tids- och 

kostnadskontroll. 

Vad gäller vidmakthållande av anläggningen, fortsätter arbetet med att införa en strategi för 

tillgångsförvaltning. Strategin omfattar bland annat effektiva prioriteringar som ska göras 

utifrån hur kritiska tillgångarna är. Tillgångarna ska också hanteras på ett långsiktigt 

hållbart sätt. Ett exempel på tillämpning av strategin är att säkerställa en grundläggande 

framkomlighet och robusthet, särskilt på det lågtrafikerade vägnätet. Åtgärder som syftar till 

att utveckla tillståndsmätning, underhållsstandarder och åtgärdsstrategier för 

teknikområdet vägkropp är särskilt motiverade. Vägkroppen är det område som är mest 

resurskrävande att vidmakthålla. På järnvägsområdet är ett annat exempel utveckling av 

tillgångsstrategier för respektive delsystem inom järnväg. Detta ger förutsättningar för 

prioritering av åtgärder samt en effektiv förvaltning ur ett livscykelperspektiv. 
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10.3. Fortsatt utveckling behövs 

Trafikverket ansvarar för att åstadkomma en god hushållning med statens medel och en 

effektiv verksamhet. Styrning och kontroll ska bygga på en ansvarsfördelning med tydligt 

beslutsfattande och transparenta prioriteringar. Detta ska understödjas av välgrundade 

kalkyler och en strukturerad uppföljning. Trafikverket bedömer dock att det finns ett fortsatt 

behov av att utveckla och se över kostnadsstyrning, produktivitet och effektivitet i 

verksamheten. Centrala punkter i detta arbete handlar om att utveckla systematiken vad 

gäller att följa upp orsaker till förändring av kostnader. Trafikverket har därför vidtagit vissa 

åtgärder under arbetet med planförslaget, men har också beslutat om ett antal åtgärder som 

särskilt ska prioriteras på kort sikt. 

10.3.1. Vidtagna åtgärder under planarbetet 

Under arbetet med att ta fram planförslaget har Trafikverket uppdaterat många av de 

kalkyler som ligger till grund för de kostnadsbedömningar som redovisas i förslaget. Denna 

uppdatering resulterade i slutsatsen att en översyn av kostnader var nödvändig. Som en tidig 

åtgärd med avseende på kostnadsstyrning genomfördes därför en aktivitet som syftade till 

att säkerställa ambitionsnivå för och avgränsningar av åtgärder. De parametrar som ingick i 

översynen avsåg omfattning av åtgärden, optimering av tekniska lösningar och utformning, 

effektivt genomförande i termer av till exempel utbyggnadsordning samt effektiv 

tidsplanering i syfte att uppnå kostnadsoptimering. Målet är således både att hitta möjliga 

alternativ för att nå samma funktion och att hitta effektiva genomförandeformer. Resultatet 

av översynen visade på flera besparingsmöjligheter som Trafikverket har genomfört i 

planförslaget. Översynen har också gett viktiga erfarenheter i det fortsatta arbetet med att 

utveckla kostnadsstyrningen.  

Trafikverket har även genomfört ett fördjupat arbete för att identifiera kostnadsreducerande 

åtgärder i investeringsskedet gällande de nya stambanorna. Detta arbete har tidigare 

beskrivits under avsnitt 7.6.2. 

10.3.2. Upplägg för att stärka kostnadsstyrning, effektivitet och produktivitet 

Trafikverket har beslutat att prioritera ett antal åtgärder avseende kostnadsstyrning och 

effektivitet. Prioriteringen har skett utifrån principen att en effekt av vidtagna åtgärder ska 

kunna erhållas förhållandevis snabbt. Effekten ska också vara bestående. Valet av åtgärder 

baseras på Trafikverkets analyser och erfarenheter från planarbetet, iakttagelser i tidigare 

regeringsuppdrag samt rekommendationer från Riksrevisionen. Slutsatsen är att det finns 

ett antal områden där ytterligare utveckling behövs. Trafikverket bedömer att förbättringar 

inom dessa områden sammantaget kommer att innebära positiva effekter för styrningen av 

kostnader och effektivitet. Utöver detta bedömer Trafikverket att det också finns potential 

att öka produktiviteten inom såväl projektering som byggande och underhåll.  

10.3.2.1. Utvecklade kalkyler för säkrare och effektivare kostnadsbedömningar 

De kalkylmetoder som Trafikverket tillämpar under planering och genomförande av objekt 

kan utvecklas. De effekter som åtgärden syftar till handlar om att åstadkomma säkrare och 

effektivare kostnadsbedömningar i ett tidigt skede samt minskade kostnadsökningar under 

genomförandefasen. De delåtgärder som ingår beaktar kalkylmetodik i olika faser – från 

grova kostnadsindikationer (GKI) till anläggningskostnadskalkyler (AKK). Detta inkluderar 

även vidareutveckling av metoder för att hantera risk och osäkerhet i kalkylerna. Ytterligare 

ett viktigt perspektiv som omfattas är kvalitetssäkring av underlag samt bättre 

ingångsvärden i kalkylerna genom olika metoder för erfarenhetsåterföring. Exempelvis 

kommer ett upplägg för att samla in bättre information om prisutvecklingen på 

290



201 (224) 

anläggningsmarknaden att tas fram. Arbetet inom området pågår och Trafikverket planerar 

att genomföra återstående delar på förhållandevis kort sikt under 2022. 

10.3.2.2. Förbättrad kostnadsstyrning i tidiga skeden 

Under planering och genomförande av en åtgärd ökar kunskapen om förutsättningar och 

krav stegvis. Innehåll och utformning preciseras successivt vilket också påverkar kalkylerade 

kostnader och slutprodukt. Trafikverkets egna erfarenheter och analyser, men även 

iakttagelser från Riksrevisionen, pekar på att styrningen av kostnader i tidiga skeden 

behöver ses över. Detta omfattar bland annat att förstärka systematiken för beslut om 

förändringar av innehåll och omfattning. Erfarenheter från framtagandet av planförslaget 

kommer att ingå i detta arbete (se avsnitt 10.3.1). För att förbättra transparensen och 

erfarenhetsåterföringen kommer arbetet också att omfatta metodiken för dokumentation av 

förändringar under hela planeringsflödet. Trafikverket planerar att genomföra dessa 

åtgärder under 2022.  

10.3.2.3. Arbetssätt, styrformer och affärsperspektivet 

Det sker en mängd förändringar under planeringen och genomförandet av objekt. 

Trafikverket utvecklar därför arbetssätt och styrformer för att hantera detta. Av vikt är också 

hur arbetssätten fungerar relativt anläggningsmarknaden. Syftet med åtgärderna inom 

området är att utveckla hur Trafikverket proaktivt kan hantera förändringar innan de 

resulterar i konsekvenser i form av till exempel kostnadsökningar. Där en förändrad kostnad 

är motiverad ska detta vara förankrat i ett tydligt beslut. Till exempel kommer 

arbetsformerna för styrgrupper i stora och komplexa projekt att utvecklas (så kallade project 

review boards). 

Trafikverket har vidare målsättningen att stärka beredningen av förändringshantering för 

tekniska krav, planeringsförutsättningar och utformningsfrågor. Resultatet ska vara en 

utvecklad process för ändrings- och avstegshantering av krav samt en tydlig styrning för hur 

nya krav förs in i åtgärder. Sammantaget innebär dessa åtgärder att beslut har välgrundade 

underlag, där också konsekvenserna av nya eller ändrade krav framgår.  

Det affärsmässiga perspektivet kommer även fortsättningsvis att vara centralt i 

verksamheten. Detta gäller särskilt rollen som beställare. Arbetet bedrivs utifrån 

målsättningen att olika aktörer på marknaden ska uppfatta Trafikverket som 

värdeskapande, aktiva och tydliga. Viktiga delåtgärder är riskhantering och 

samverkansformer. Åtgärderna inom fokusområdet kommer att genomföras under 2022. 

10.3.2.4. Produktivitet och innovation i bygg- och anläggningssektorn 

Trafikverket handlar upp all projektering, byggnation och underhåll av vägar och järnvägar 

av konsultbolag och entreprenadföretag. Förväntningen är att företagen tar ett stort ansvar 

för utveckling av metoder, it-system och maskiner samt material för att öka produktiviteten, 

eftersom det skulle öka deras konkurrenskraft. Produktivitetsförbättringen inom branschen 

har dock varit betydligt sämre än inom tillverkningsindustrin. En utmaning inom 

projektering, byggande och underhåll av vägar och järnvägar är att privata bolag har svårt 

att överblicka om och när investeringarna i innovationer ger avkastning. Större 

investeringar som krävs för att verkligen göra skillnad för produktiviteten går sällan att 

räkna hem i enskilda entreprenader. De är dessutom förenade med risker eftersom 

Trafikverket och andra upphandlande organisationer skulle kunna ändra detaljeringsgraden 

i styrningen. Näringslivet i stort och inte minst tillverkningsindustrin har lättare att 

överblicka avkastningen på tänkta investeringar, eftersom de säljer direkt till enskilda 

kunder som enbart intresserar sig för lösningen och inte produktionsmetoderna. 
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Trafikverkets bedömning är att det finns potential att öka produktiviteten inom såväl 

projektering som byggande och underhåll genom implementering av nya tekniker inom 

digitalisering, automatisering och elektrifiering. Det finns några bra exempel på att sådant 

har skett. Inom vinterväghållningen har Trafikverket låtit utveckla digitala system för 

prognoser, planering och uppföljning. Med indata från avancerade vägväderprognoser, 

sensorer längs vägar och uppkopplade bilar kan sedan entreprenörerna vidareutveckla sin 

förmåga. Exempelvis kan detta ske genom optimering av rutter, så att antalet salt- och 

plogtillfällen på vägarna minskar med cirka 30 procent. Uppkopplade bilar kan även 

användas för att kontrollera de funktionskrav som är ställda i kontrakten för 

vinterväghållning. (Trafikverket har för närvarande avtal med Volvo och Volkswagen-

koncernen). 

Andra exempel på försöksstadiet är lastbilar som kommunicerar med grävmaskiner när 

flaket är exakt fullt för att optimera masstransporterna. Moderna maskiner för 

asfaltläggning och vältning rapporterar utförd kvalitet till entreprenörer och beställare. 

Detta förbättrar entreprenörens egenkontroll och kompetens och ger bättre vägar och 

järnvägar. Samtidigt ökar Trafikverkets möjligheter att ställa funktionella krav. 

Takten i denna utveckling behöver dock snabbas på och breddas. Trafikverket menar att 

kontrakt med funktionella krav kan vara en viktig del i att ge konsulter och entreprenörer 

ökade incitament att investera i utveckling och ny teknik. Men för att detta ska bli verklighet 

krävs också utveckling av kontraktsformerna. Trafikverket avser därför att i ett antal 

utpekade nybyggnads- och underhållsentreprenader nyttja olika typer av 

innovationsupphandlingar för att pröva olika affärsupplägg och gränssnitt mellan beställare 

och utförare. Entreprenörer och konsulter ges i dessa utpekade entreprenader incitament att 

investera i nya tekniska lösningar. Innovationsupphandlingarna kommer initialt att medföra 

en viss merkostnad eftersom tekniken delvis kan vara oprövad. Dokumentation och 

utvärdering av både affärsformerna, de tekniska framstegen och effekter på produktiviteten 

görs i form av följeforskning.  

Trafikverket identifierar också löpande vilka hinder som finns i Trafikverkets regelverk och i 

lagstiftningen för att leverantörerna ska ges utrymme att introducera nya lösningar. 
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11 Ekonomisk ram och finansiering 

I detta kapitel sammanfattas Trafikverkets förslag till nationell plan i ekonomiska termer. 

Tabell 52 visar hur planeringsramen har fördelats på olika poster. Kapitlet beskriver också 

tillkommande medel utöver den anslagsfinansierade planeringsramen och vad de används 

till. 

11.1. Ekonomisk ram 

Den statliga planeringsramen för åtgärder i transportinfrastrukturen uppgår till 

799 miljarder kronor för perioden 2022–2033. Ramarna är uttryckta i 2021 års prisnivå. 

165 miljarder kronor ska avsättas till vidmakthållande av statliga järnvägar, 197 miljarder 

kronor till vidmakthållande av statliga vägar, inklusive bärighet och tjälsäkring samt statlig 

medfinansiering till enskilda vägar, och 437 miljarder kronor ska gå till utveckling av 

transportsystemet.  

Regeringen anger också att planeringsramen för investeringar i vissa väg- och 

järnvägsobjekt, för de delar där kapitalkostnaden finansieras med inkomster från 

trängselskatt eller infrastrukturavgifter, ska uppgå till 52 miljarder kronor för perioden 

2010–2033 i 2021 års priser.  
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Tabell 52 Planeringsram åren 2022–2033. Miljoner kronor. 

Statlig ram för planperioden (prisnivå 202102) Belopp 

Vidmakthållande av transportsystemet 

Vidmakthållande väg, 
varav: 

197 000 

Drift och underhåll vägar 162 500 

Bärighet vägar 18 200 

Bidrag till enskilda vägar 14 000 

Forskning och innovation inom vidmakthållande väg 2 300 

Vidmakthållande järnväg, 
varav: 

165 000 

Vidmakthållande järnväg 163 700 

Forskning och innovation inom vidmakthållande järnväg 1 300 

Summa Vidmakthållande av transportsystemet 362 000 

Utveckling av transportsystemet 

Större investeringar i nationell plan (> 100 miljoner kronor), 
varav: 

289 000 

Nya stambanor 104 000 

Övriga större investeringar järnväg 128 500 

Större investeringar väg 46 000 

Större investeringar sjöfart 10 500 

Trimnings- och miljöåtgärder (< 100 miljoner kronor) 42 000 

Stadsmiljöavtal 9 000 

Regional plan 42 000 

Övrig verksamhet, 
varav: 

28 200 

Planering, stöd och myndighetsutövning 17 000 

Forskning och innovation inom utveckling 4 900 

Bidrag till Öresund och Inlandsbanan AB 6 300 

Räntor och amorteringar 25 700 

Summa Utveckling av transportsystemet 435 900 

Driftbidrag till icke statliga flygplatser 1 100 

Summa utveckling av transportsystemet inklusive icke statliga 
flygplatser 

437 000 

Total 799 000 
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För vidmakthållande avsätts i enlighet med direktivet 197 miljarder kronor till väg och 

165 miljarder kronor till järnväg under planperioden. Regeringen har i budgetpropositionen 

föreslagit en extra satsning på totalt 1,75 miljarder kronor för vidmakthållande – 

750 miljoner kronor för vägunderhåll och 1 miljard kronor för järnvägsunderhåll år 2022.113 

I Trafikverkets förslag till fördelning av medel för vidmakthållande ingår inte dessa medel.  

Forskning och innovation är en egen anslagspost under vidmakthållande som egentligen 

inte är fördelad mellan väg och järnväg. I förslaget har ramen för forskning och innovation 

om vidmakthållande fördelats med utgångspunkt i de tilldelade ramarna för 

vidmakthållande väg respektive järnväg i infrastrukturpropositionen. De avsatta medlen för 

vidmakthållande är större i planförslaget än i den gällande planen. Användningen av medlen 

för vidmakthållande beskrivs närmare i kapitel 6.  

För utveckling avsätts 437 miljarder kronor under planperioden, i enlighet med direktivet. I 

Trafikverkets förslag till fördelning av medel för utvecklingsanslag ingår inte extra medel för 

utveckling om 500 miljoner kronor för trimnings- och miljöåtgärder och 200 miljoner 

kronor för stadsmiljöavtal under 2022 som regeringen föreslog i budgetpropositionen.114  

Innehållet i de olika posterna för utveckling av transportsystemet beskrivs närmare i 

kapitel 7. Fördelningen av medel har i hög utsträckning styrts av prioriteringen att fullfölja 

gällande plan, se avsnitt 1.6. Utökningen av medel till namngivna investeringar används i 

hög utsträckning för moderniseringar av järnvägen samt kostnadseffektiva 

trafiksäkerhetsinvesteringar. Förslaget innehåller också utökade medel till trimnings-och 

miljöåtgärder.  

Enligt direktivet ska Trafikverkets förslag till nationell plan koordineras med och beakta den 

redovisning av prioriterade åtgärder för att utveckla krisberedskap och uppgifter vid höjd 

krisberedskap som Trafikverket enligt regeringens uppdrag ska lämna senast den 30 

november 2021.  

Trafikverket förutsätter att anslagsposten civilt försvar inte ingår i den utvecklingsram som 

myndigheten har tilldelats inför arbetet med nationell plan. Skälet är att anslagsposten civilt 

försvar har bestämts i en annan beslutsprocess. Den föreslogs i den försvarspolitiska 

propositionen som antogs av riksdagen, och därefter följde ett regeringsbeslut. I det skedet 

beslutades hur mycket medel som samlat skulle gå till transportmyndigheterna under åren 

2022–2025. Den slutliga fördelningen, det vill säga hur mycket respektive myndighet får, är 

ännu inte beslutad men i regeringens budgetproposition finns förslag till fördelning för åren 

2022–2024. Medlen gäller således inte hela planperioden. Sammantaget tolkar Trafikverket 

detta som att anslagsposten civilt försvar ska tas från försvarsbudgeten och inte från 

utvecklingsanslaget i nationell plan. En utökad verksamhet inom området civil beredskap 

bör finansieras med en utökning av anslagsposten civilt försvar.  

Trafikverket bedömer att det finns ett betydligt större behov av åtgärder för civil beredskap 

än vad som kan finansieras via föreslagen omfattning av anslagsposten civilt försvar. Idag 

finansierar Trafikverket åtgärder som bedöms bidra till området civil beredskap för i 

storleksordningen 250 miljoner kronor per år med medel från vidmakthållandeanslaget i 

nationell plan, vilket motsvarar 3 miljarder kronor under planperioden. Trafikverket 

föreslår fortsatt finansiering från den nationella planen i motsvarande omfattning under 

2022–2033. 

113 Proposition 2021/22:1, Budgetpropositionen. 
114 Ibid 
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Försvarsmaktens behov av utvecklad infrastruktur är en viktig del när den militära 

förmågan ska höjas och totalförsvaret förstärkas. För den infrastruktur som Trafikverket 

förvaltar sker en dialog kring de behov av åtgärder som Försvarsmakten inkommer med. 

Trafikverket bistår med utredningar för att bland annat ta fram underlag i form av lösningar 

och kostnadsberäkningar för åtgärderna. Behovet av åtgärder i transportsystemet är stort 

och de åtgärder som i stort sett enbart Försvarsmakten har nytta av har Trafikverket inte 

möjlighet att finansiera.  

Räntor och amorteringar omfattar de finansiella kostnaderna för Trafikverkets lån hos 

Riksgälden. Lånen avser finansiering av ett antal olika infrastrukturinvesteringar och 

återbetalas med anslag. Trafikverket har utgått ifrån de nya nivåerna åren 2022–2028 och 

för åren 2029–2033 enligt den långsiktiga jämviktsräntan.  

Driftbidrag till icke statliga flygplatser beskrivs närmare i avsnitt 7.11.4. 

11.2. Tillkommande medel utöver planeringsram 

Planeringsramen om 799 miljarder kronor finansieras med anslag. Utöver detta tillkommer 

vissa medel. Med tillkommande medel avses huvudsakligen trängselskatter, lån, 

infrastrukturavgifter, banavgifter och olika former av medfinansiering. Det bör dock 

påpekas att intäktskällor som trängselskatt och infrastrukturavgifter helt och hållet är 

kopplade till några investeringar som har särskild finansieringslösning (exempelvis 

E4 Förbifart Stockholm och övriga investeringar inom Stockholmsöverenskommelsen, 

Västsvenska paketet och Skurubron) och därför inte kan intecknas för andra behov och 

brister i den nationella planen. På motsvarande sätt kan de banavgifter som anges i tabell 53 

endast användas för att finansiera järnvägsunderhåll. Ytterligare information om 

banavgifter finns i avsnitt 6.2.8. 

Tabell 53 Tillkommande finansiering utöver planeringsram åren 2022–2033. Miljoner kronor. 

11.2.1. Trängselskatt och infrastrukturavgift 

Trängselskatt, som har införts i Stockholm och Göteborg, ska bidra till att minska trängseln 

och förbättra miljön i de båda storstäderna. Efter avdrag för drift och administration av 

systemen får intäkterna användas i enlighet med de avtal som tecknats. Avtalen omfattar 

åtgärdspaket där upplåning görs för att finansiera delar av genomförandet, som inte direkt 

kan finansieras med trängselskatt. Därefter betalas amorteringar och räntor med intäkterna 

från trängselskattesystemet. Intäkterna i Stockholm finansierar på detta sätt E4 Förbifart 

Stockholm tillsammans med medel som avsatts i den nationella planen, och ytterligare ett 

Tillkommande finansiering utöver planeringsram Belopp i miljoner kronor 

Banavgifter 26 900 

Trängselskatteobjekt avgiftsintäkt (för produktion) 22 200 

Trängselskatteobjekten lånedel (för produktion) 17 400 

Infrastrukturavgift som återbetalar lån (Skurubron) 290 

Medfinansiering 15 200 

Summa tillkommande medel 81 990 
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tjugotal väginvesteringar i länet samt bidrag till tunnelbana enligt 2013 års 

Stockholmsförhandling och Sverigeförhandlingens storstadsavtal. 

Västsvenska paketet är en likartad konstruktion, där tillskott från regionala och kommunala 

parter tillsammans med intäkterna från trängselskattesystemet finansierar överenskomna 

åtgärder upp till femtio procent. Paketet omfattar åtgärder i väg- och järnvägssystemet samt 

gatu- och kollektivtrafikanläggningar, bland annat Marieholmsbron, Västlänken och en del 

av Götaälvbron.  

Investeringsbeloppet för statliga investeringar som finansieras med trängselskatt, lån och 

infrastrukturavgift beräknas uppgå till 40 miljarder kronor. Finansieringen av dessa 

investeringar, fördelat på finansieringskällor, framgår av tabell 54. I tabellen ingår inte 

drifts- och administrationskostnader för betalsystemen eller kapitalkostnader. 

Tabell 54 Finansieringskällor för investeringar som till del ska finansieras av trängselskatt och infrastrukturavgifter åren 
2022–2033. Prisnivå 2021. Miljoner kronor. 

Objekt 

Finansiering 
med 

trängsel-
skatt, direkt-
finansiering 

Lån som 
återbetalas 

med 
trängsel-

skatt 

Lån som 
återbetalas 
med infra-
struktur-

avgift 

Summa 

Förbifart Stockholm 1 682 14 253 0 15 935 

Övriga objekt i Stockholm som finansieras 
med trängselskatt (inklusive tunnelbana)  

16 189 1 427 0 17 616 

Västsvenska paketet 4 296 1 716 0 6 012 

Skurubron 0 0 286 286 

Summa 22 167 17 396 286 39 849 

Notering: Gällande övriga objekt i Stockholm: Fördyringen av tunnelbaneutbyggnaden är inkluderad. 

11.2.1.1. Lånebehov 2022–2033 

Regeringen har i propositionen (2020/21:151) Framtidens infrastruktur – hållbara 

investeringar i hela Sverige föreslagit att planeringsramen för investeringar i vissa väg- och 

järnvägsprojekt, för de delar där kapitalkostnaden finansieras med inkomster från 

trängselskatt eller infrastrukturavgift, ska uppgå till 52 miljarder kronor i 2021 års priser för 

perioden 2010–2033.  

För åren 2022–2033 bedöms Trafikverkets lånebehov för vissa väg- och 

järnvägsinvesteringar som finansieras med trängselskatt eller infrastrukturavgifter uppgå 

till 18 miljarder kronor. Lånen tas upp via Riksgälden. Trafikverket bedömer att behovet av 

lån fördelas enligt tabell 55. Lånen används för att täcka produktionskostnader och 

kapitalkostnader. Lånen kommer att amorteras med framtida trängselskatter respektive 

infrastrukturavgifter. 
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Tabell 55 Lånebehov under planperioden 2022–2033. Prisnivå 2021. Miljoner kronor. 

Objekt Belopp 

Förbifart Stockholm samt övriga objekt i Stockholm som finansieras 
med trängselskatter 

15 680 

Västsvenska paketet 1 716 

Skurubron 286 

Summa 17 682 

11.2.2. Medfinansiering 

Medfinansiering innebär att en annan part, till exempel kommun eller företag, finansierar 

eller delfinansierar statlig infrastruktur. Totalt beräknas 15 miljarder kronor medfinansiera 

genomförande av åtgärder under åren 2022–2033. I det här sammanhanget räknas inte 

finansiering från regionala planer som medfinansiering. Medfinansiering genom bidrag från 

andra aktörer kan resultera i effektiva lösningar i transportsystemet och innebär ett 

gemensamt ansvarstagande för finansiering och genomförande av infrastrukturobjekt. De 

transportpolitiska målen ska vara utgångspunkt för prioritering av objekt oberoende av om 

det förekommer medfinansiering eller inte. Medfinansiärens och samhällets nytta av 

åtgärden är en viktig utgångspunkt för att medfinansieringen kommer till stånd och bör 

också återspegla den andel medfinansiering som blir aktuell i det enskilda fallet. Möjlighet 

till medfinansiering och samverkan (inklusive annan parts finansiering av egen 

infrastruktur) kan förekomma i de fall då staten å ena sidan och kommuner och 

kommersiella intressen å andra sidan möts, vad gäller utveckling av noderna i 

transportsystemet och i tätbebyggda områden. Det handlar om att hitta effektiva lösningar 

som tillgodoser såväl behovet av trafik som önskemål om stadsutveckling och bebyggelse. 

Syftet med medfinansiering är att få ut ett högre värde av den samlade åtgärden än om var 

och en av finansiärerna agerade självständigt. 

I Trafikverkets förslag ingår bland annat ett antal nya investeringar som förutsätter 

100 procents medfinansiering (se vidare avsnitt 7.3.4). 

11.2.3. Övriga medel 

11.2.3.1. Förskottering 

Genom förskottering (lån) från kommuner, landsting eller enskilda kan byggandet av statlig 

infrastruktur tidigareläggas, om åtgärderna genomförs enligt den nationella planen för 

transportinfrastruktur och de regionala transportinfrastrukturplanerna. Under 

planperioden förväntas medfinansiering genom räntefria lån, så kallad förskottering, med 

cirka 3 miljarder kronor. 

11.2.3.2. Medel från EU 

Utöver medel i den ekonomiska ramen för perioden 2022–2033 kan Trafikverket få bidrag 

från fonden för ett sammanhållet Europa (CEF), för projekt inom de transeuropeiska 

transportnäten. Detta under förutsättning att EU anordnar bidragsutlysningar, att 

Trafikverket har lämpliga projekt och att utlysningarnas kriterier kan uppfyllas av projekten. 

Det är i nuläget svårt att göra en bedömning av storleken av dessa bidrag, eftersom 

Trafikverket upprättar ansökningar i konkurrens med andra medlemsländers 

infrastrukturförvaltare. 
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Under de senaste åren har bidragen från CEF som Trafikverket kunnat tillgodoräkna sig 

uppgått till mellan cirka 100 och 400 miljoner kronor per år (år 2020: 150 miljoner kronor, 

år 2019: 114 miljoner kronor, år 2018: 104 miljoner kronor, år 2017: 215 miljoner kronor, år 

2016: 383 miljoner kronor). Medlen har exempelvis avsett tunnelprojekten i Hallandsås, 

ERTMS, dubbelspår mellan Hallsberg och Motala (sträckan Stenkumla–Dunsjö) och 

Göteborgs hamnbana. Bidragen betalas ut till Riksgälden och tillförs Trafikverket genom ett 

särskilt anslag. Kommande medel är avsatt för bland annat Norrbotniabanan. 

11.3. Osäkerheter i kostnader för genomförande av planen 

Den nationella planen täcker en lång tidsperiod. Objekten som ingår i planen har kommit 

olika långt i planering och genomförande. Ny kunskap om till exempel geologiska 

förutsättningar tillkommer och omprövningar och avvägningar av innehåll i objekten 

behöver göras under resans gång. Det är en viktig anledning till att innehållet i den 

nationella planen normalt uppdateras vart fjärde år, och också behöver kunna omprövas om 

väsentlig ny kunskap framkommit. 

I beräkningen och prioriteringen av vad ramen i planen för 2022–2033 bör användas till har 

uppdaterade kostnadsuppskattningar använts. Dessa kostnadsuppskattningar bör i 

praktiken ses som en representation av ett intervall för kostnaden för respektive objekt, 

intervall som är bredare ju tidigare i planeringen som ett objekt befinner sig. Trafikverket 

arbetar med uppföljning, kostnadskontroll och kostnadsstyrning för att så väl som möjligt 

kunna spegla den aktuella kunskapen om investeringsobjekten i samband med 

uppdateringar av den nationella planen och inför regeringens byggstartsbeslut. 

Den slutliga kostnaden för objekten kan komma att påverkas av förändrade krav, lagar och 

regler och av marknadsförutsättningar såsom tillgång till olika insatsvaror och kompetens, 

som inte fullt ut är kända i dag. Trafikverket ser framför sig ett ökat behov av resurser och 

kompetens inom infrastrukturbranschen mot bakgrund av ökade insatser för 

vidmakthållande och investeringar och pågående teknikutveckling. Redan nu upplever 

många aktörer svårigheter att rekrytera rätt kompetens, detta gäller inte minst 

järnvägsbranschen. Företrädare för de olika trafikslagen uppger att attraktiviteten för 

branschen är relativt låg. Brist på kompetens innebär risker för utvecklingen mot ett hållbart 

samhälle och för möjligheterna att genomföra beslutade och planerade åtgärder i gällande 

planer. Nya innovativa lösningar behövs för att möta framtidens transportbehov inom 

hållbarhetens ramar. Trafikverket vill i detta sammanhang lyfta de förslag till åtgärder som 

återges i underlagsrapporten om kompetensförsörjning i infrastrukturbranschen.115  

Behov av och krav på snabbare klimatomställning kan också komma att leda till 

merkostnader. Kostnadsökningen är ökad materialkostnad för att få fossilfria material, 

främst cement/betong, stål, asfalt och drivmedel. Det finns stora osäkerheter i antaganden 

för merkostnader till följd av höjda reduktionskrav för utsläpp av växthusgaser i 

investeringsprojekt, men bedömningen är att merkostnaden för att nå fossilfrihet är högst 

för cement, följt av stål och asfalt. 

Ekonomistyrningsverket (ESV) har på regeringens uppdrag gjort en översyn av den 

finansiella styrningen av Trafikverket, som redovisades till regeringen i sin helhet den 15 

april 2021. Trafikverket har i åtgärdsplaneringen utgått från befintliga anslag, ändamål och 

struktur och avvaktar eventuella beslut från regering och riksdag om justeringar som 

föranleds av ESV:s uppdrag. Om ESV:s förslag i sin helhet skulle genomföras, kan det 

115 Trafikverket (2021), Kompetensförsörjning i infrastrukturbranschen – Underlagsrapport till 
Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033. Publikation 2021:220. 
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innebära förändringar även i den nationella planen och uppföljningen av densamma. Det 

kan bland annat påverka vilka utgifter som ska ligga inom respektive utanför 

planeringsramen samt kompletteringar av uppgifter kopplat till investeringsplanen. 
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Bilaga 1, Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033

2022-2033 Total 2022-2033 Total

Vidmakthållande 362 000 362 000 388 883 388 883

Väg  Hela Landet Hela landet Vidmakthållande väg 149 900 149 900 149 900 149 900

Väg  Hela Landet Hela landet
Vidmakthållande större 

reinvestering väg (>300 mnkr)
12 600 12 600 12 600 12 600

Väg  Hela Landet Hela landet Vidmakthållande bärighet 18 200 18 200 18 200 18 200

Väg  Hela Landet Hela landet
Statlig medfinansiering av 

enskilda vägar
14 000 14 000 14 000 14 000

Järnväg  Hela Landet Hela landet Vidmakthållande järnväg 134 900 134 900 161 783 161 783

Järnväg  Hela Landet Hela landet
Vidmakthållande större 

reinvestering järnväg (>300 mnkr)
28 800 28 800 28 800 28 800

Alla  Hela Landet Hela landet
Forskning och innovation inom 

vidmakthållande
3 600 3 600 3 600 3 600

Övrig verksamhet 54 901 54 901 54 913 54 913

Väg  Hela Landet Hela landet
Räntor och amortering för 

investering, väg
3 409 3 409 3 409 3 409

Järnväg  Hela Landet Hela landet
Ränta, Avskrivning och Hyra, 

järnväg
22 263 22 263 22 263 22 263

Järnväg  Hela Landet Hela landet
Bidrag till inlandsbanan & 

Öresundskonsortiet
6 248 6 248 6 248 6 248

Alla  Hela Landet Hela landet
Planering och stöd (inkl. 

myndighetsutövning)
17 041 17 041 17 053 17 053

Alla  Hela Landet Hela landet
Forskning och innovation 

utveckling
4 885 4 885 4 885 4 885

Luftfart  Hela Landet Hela landet
Driftbidrag Icke statlig flygplatser 
(1) 1 056 1 056 1 056 1 056

Övriga investeringar 51 000 51 000 54 002 54 002

Alla  Hela Landet Hela landet
Kollektivtrafiksatsning 

(Stadsmiljöavtal) 
(2) 9 000 9 000 9 000 9 000

varav övriga investeringar (<100 mnkr) 42 000 42 000 45 002 45 002

Alla  Hela Landet Hela landet Trimning / tillgänglighetsåtgärder 16 900 16 900 19 902 19 902

Alla  Hela Landet Hela landet Säkerhetsåtgärder 12 000 12 000 12 000 12 000

Alla  Hela Landet Hela landet Miljöåtgärder 13 100 13 100 13 100 13 100

Investeringar i regional plan 42 026 42 026 51 006 51 006

Alla  Hela Landet Hela landet Regionala planer övriga 39 427 39 427 48 407 48 407

Väg Skåne
Malmö, Stadsbusslinje (EL-MEX-

och EL-bussar), samfinans
264 264 264 264

Järnväg Skåne Malmö närområde
Malmöpendeln Lommabanan - 

etapp 2, samfinans
55 55 55 55

Järnväg Stockholm
Stockholms 

närområde

Älvsjö-Fridhemsplan, tunnelbana 

och nya stationer, samfinans
878 878 878 878

Järnväg Stockholm

Stockholm, Spårväg syd, 

kapacitetsutökning för 

kollektivtrafik, samfinans

957 957 957 957

Järnväg Stockholm
Stockholms 

närområde

Roslagsbanan till City, 

förlängning och nya stationer, 

samfinans

59 59 59 59

Järnväg
Västra 

Götaland

Göteborg, Spårväg Bunnsbo-

Linné (Älvstranden, centrala 

delen), samf.

290 290 290 290

Väg
Västra 

Götaland

Göteborg, Citybuss Backa-

stråket, samfinans
34 34 34 34

Väg
Västra 

Götaland

Göteborg, Citybuss Norra 

Älvstranden (västra delen), 

samfinans

62 62 62 62

Större investeringar i nationell plan (>100 mnkr) 289 073 620 071 371 344 784 201

04-Avslut 

med smärre 

reståtgärder/

kostnader

Öppet för 

trafik
Järnväg  Hela Landet Hela landet

Avslutade namngivna 

järnvägsobjekt med restarbete 

eller utbetalningar under 

planperiod

-167 47 900 -151 56 136

04-Avslut 

med smärre 

reståtgärder/

kostnader

Öppet för 

trafik
Järnväg  Hela Landet Hela landet

Statlig medfinansiering till 

regionala spårfordon
278 4 557 278 9 239

04-Avslut 

med smärre 

reståtgärder/

kostnader

Öppet för 

trafik
Väg  Hela Landet Hela landet

Avslutade namngivna vägobjekt 

med restarbete eller utbetalningar 

under planperiod

24 15 666 31 19 247

05-Pågående Pågående Järnväg  Hela Landet Hela landet ERTMS utveckling 1 789 5 552 1 789 5 599 25% 4 199 6 999

05-Pågående Pågående Järnväg  Hela Landet Hela landet Fjärrstyrning av järnväg 196 1 448 196 1 448

05-Pågående Pågående Järnväg  Hela Landet Hela landet Kraftförsörjning 3 878 7 598 3 878 7 674

05-Pågående Pågående Järnväg  Hela Landet Hela landet
LTS; Hallsberg-Malmö/Göteborg, 

åtgärder för långa godståg
736 758 736 758

05-Pågående Pågående Järnväg  Hela Landet Hela landet Nationellt tågledningssystem 412 1 764 412 1 764
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Kostnad Nationell plan

Total objektkostnad 
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tillkommande 

finansieringar utöver 

planeringsramObjektKategori
Planerad 

byggstart

Trafik-

slag
Län

Järnvägsstråk / 

Vägnummer / 

Farled

05-Pågående Pågående Järnväg  Hela Landet Hela landet

Ny optoanläggning för ökad 

kapacitet i kommunikationsnät 

inkl. vägklassifisering

3 719 7 590 3 719 7 590

05-Pågående Pågående Järnväg  Hela Landet Hela landet Teletransmissionsanläggning 1 635 3 635 1 635 3 882 30% 2 717 5 046

05-Pågående Pågående Väg  Hela Landet Hela landet Elväg, pilotsträcka 544 600 544 600

07-Ej bundna

namngivna
2022-2024 Järnväg  Hela Landet Hela landet

FRMCS 

(Järnvägskommunikationssystem) 

tunnel

451 451 451 451 30% 316 586

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2022-2024 Järnväg  Hela Landet Hela landet

Förtätning av GSM-R 

(Järnvägskommunikationssystem)
759 759 759 759 30% 531 986

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Järnväg  Hela Landet Hela landet

Införande av FRMCS 

(Järnvägskommunikationssystem)
2 163 4 191 2 163 4 191 30% 2 934 5 449

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Järnväg  Hela Landet Hela landet

LTS; Övrigt stomnät, åtgärder för 

långa godståg, etapp 1
1 173 1 194 1 173 1 205 30% 843 1 566 - -

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Järnväg  Hela Landet Hela landet

LTS; Övrigt stomnät, åtgärder för 

långa godståg, etapp 2
629 629 629 629 30% 440 818 - -

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Järnväg  Hela Landet Hela landet

LTS; Övrigt stomnät, åtgärder för 

långa godståg, etapp 3
284 284 284 284 30% 198 369 - -

SEB.pdf

10-NTP nya

kandidater
2028-2033 Järnväg  Hela Landet Hela landet

Lund-Göteborg-Öxnered, 

hastighetsh. 250 km/h på befintlig 

bana

712 1 198 712 1 198 30% 838 1 557 0,54 1 019

SEB.pdf

10-NTP nya

kandidater
2028-2033 Järnväg  Hela Landet Hela landet

Stockholm-Skellefteå, 

hastighetsh. 250 km/h på befintlig 

bana

151 961 151 961 30% 673 1 250 0,73 1 147

SEB.pdf

10-NTP nya

kandidater
Utveckling Järnväg  Hela Landet Hela landet ERTMS vidareutveckling 3 000 7 041 3 000 7 041 25% 5 281 8 802 - -

SEB.pdf

05-Pågående Pågående Väg Blekinge E22 E22 Lösen -Jämjö 779 851 779 851

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Järnväg Blekinge Blekinge kustbana

Blekinge kustbana, mötesspår 

och hastighetshöjning (Etapp1)
66 68 133 137 30% 96 178 0,70 138

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Väg Blekinge E22 E22 Ronneby Ö - Nättraby 

(5) 509 1 039 509 1 039 15% 887 1 192 2,15 3 031

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Järnväg

Blekinge 

Kronoberg

Älmhult - 

Olofström

Sydostlänken (Älmhult-Olofström-

Karlshamn), elektrifiering och ny 

bana

1 915 5 227 1 970 5 287 30% 3 701 6 874 < 0 -389

SEB.pdf

05-Pågående Pågående Järnväg Dalarna Dalabanan

Uppsala-Borlänge, 

hastighetshöjande åtgärder och 

ökad kapacitet etapp 1

190 558 190 582

05-Pågående Pågående Väg Dalarna E16 E16 Borlänge-Djurås 29 832 29 845

05-Pågående Pågående Väg Dalarna E45/Rv70 E45/Rv70 genom Mora steg 1-3 93 219 156 371

05-Pågående Pågående Väg Dalarna Rv 50
Rv 50 genom Ludvika, 

Bergslagsdiagonalen
23 280 113 385

07-Ej bundna

namngivna
2025-2027 Järnväg Dalarna Bergslagsbanan

Borlänge-Falun, Kapacitets- och 

hastighetshöjande åtgärder
170 175 170 175 30% 123 228 < 0 -33

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2025-2027 Järnväg Dalarna Dalabanan

Dalabanan, åtgärder för ökad 

turtäthet och kortare restid 
225 272 225 273 30% 191 355 3,30 1 246

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2025-2027 Väg Dalarna E45 E45 Vattnäs-Trunna 378 403 378 403 20% 324 483 0,80 434

SEB.pdf

05-Pågående Pågående Järnväg Gävleborg Ostkustbanan Gävle hamn, järnvägsanslutning 301 517 301 588

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Järnväg Gävleborg Ostkustbanan

Ostkustbanan, etapp Gävle-

Kringlan, kapacitetshöjning 
(5) 684 7 237 684 7 326 13% 6 390 8 263

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Väg Gävleborg E4 E4 Kongberget-Gnarp 

(5) 1 504 2 103 1 504 2 103 15% 1 788 2 419

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Järnväg

Gävleborg 

Dalarna

Godsstråket 

genom Bergslagen

Godsstråket, Kapacitetshöjande 

åtgärder
112 115 112 115 30% 81 150 < 0 -28

SEB.pdf

05-Pågående Pågående Järnväg Halland Västkustbanan
Varberg, dubbelspår (tunnel) 

inklusive resecentrum
3 281 6 059 3 390 6 912

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Järnväg Halland Västkustbanan Halmstad C/bangård 

(5) 526 730 713 922 30% 645 1 198

08-NTP nya

kandidater 

från 

utpekade 

brist

2028-2033 Järnväg Halland Västkustbanan Väröbacka_station 153 153 30% 107 199

10-NTP nya

kandidater
2028-2033 Järnväg Halland Markarydsbanan

Markarydsbanan/Knäred 

mötesspår
58 58 124 124 30% 87 162 9,18 1 218

SEB.pdf
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https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Regionoverskridande/Regions%C3%B6verskridande/3. Investering/VTR1801a F%C3%B6rt%C3%A4tning av gsm-r/vtr1801a_fortatning_av_gsm-r_jarnvagskommunikationssystem.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Regionoverskridande/Regions%C3%B6verskridande/3. Investering/VTR1801 Inf%C3%B6rande av FRMCS/vtr1801_inforande_av_frmcs_jarnvagskommunikationssystem.pdf
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/langsiktig-planering-av-infrastruktur/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/?tree=%2fTrvSeFiler%2fSamhallsekonomiskt_beslutsunderlag%2fRegionoverskridande%2fRegions%c3%b6verskridande
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/langsiktig-planering-av-infrastruktur/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/?tree=%2fTrvSeFiler%2fSamhallsekonomiskt_beslutsunderlag%2fRegionoverskridande%2fRegions%c3%b6verskridande
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/langsiktig-planering-av-infrastruktur/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/?tree=%2fTrvSeFiler%2fSamhallsekonomiskt_beslutsunderlag%2fRegionoverskridande%2fRegions%c3%b6verskridande
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/langsiktig-planering-av-infrastruktur/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/?tree=%2fTrvSeFiler%2fSamhallsekonomiskt_beslutsunderlag%2fRegionoverskridande%2fRegions%c3%b6verskridande
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Regionoverskridande/Regions%C3%B6verskridande/3. Investering/JTR2201 Befintliga banor, hastighetsh%C3%B6jning 250/jtr2201b_stockholm-skelleftea_250_km_h_bef_bana.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Regionoverskridande/Regions%C3%B6verskridande/3. Investering/ERTMS/4_jtr2209_ertms_vidareutveckling_211006.pdf
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/langsiktig-planering-av-infrastruktur/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/?tree=%2fTrvSeFiler%2fSamhallsekonomiskt_beslutsunderlag%2fRegion_Syd%2fRegion+Syd%2f3+Investering%2fJSY1801+Blekin
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Syd/Region Syd/3 Investering/JSY202 Sydostl%C3%A4nken/jsy202_sydostlanken_(almhult-olofstrom-karlshamn),_elektrifiering_och_ny_bana.pdf
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/langsiktig-planering-av-infrastruktur/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/?tree=%2fTrvSeFiler%2fSamhallsekonomiskt_beslutsunderlag%2fRegion_Mitt%2fRegion+Mitt%2f3+Investering%2fJM1812+Borl%25
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/langsiktig-planering-av-infrastruktur/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/?tree=%2fTrvSeFiler%2fSamhallsekonomiskt_beslutsunderlag%2fRegion_Mitt%2fRegion+Mitt%2f3+Investering%2fJM1806+%c3%258
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Mitt/Region Mitt/3 Investering/VM001 E45 Vattn%C3%A4s-Trunna/vm001_e45_vattnas-trunna.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Mitt/Region Mitt/3 Investering/JM1808 Godsstr%C3%A5ket genom Bergslagen/jm1808_godsstraket,_kapacitetshojande_atgarder.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Vast/Region V%C3%A4st/3 Investering/JVA2222 MarkarydsbananKn%C3%A4red m%C3%B6tessp%C3%A5r/jva2222_markarydsbanan_knared_motesspar.pdf
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Belopp i mnkr - Fastpris 202102 från år 2022

Kostnad Nationell plan

Total objektkostnad 

inklusive 

tillkommande 

finansieringar utöver 

planeringsramObjektKategori
Planerad 

byggstart

Trafik-

slag
Län

Järnvägsstråk / 

Vägnummer / 

Farled

04-Avslut 

med smärre 

reståtgärder/

kostnader

Öppet för trafikVäg Halland Skåne Cykelled Kattegattleden 6 69 6 189

07-Ej bundna

namngivna
2025-2027 Väg Jämtland E45 E45 Rengsjön-Älvros 208 245 208 245 18% 201 289 4,44 1 314

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2025-2027 Järnväg

Jämtland 

Västernorrland
Mittbanan

Ånge-Östersund, Kapacitets- och 

hastighetshöjande åtgärder
183 185 183 185 30% 130 241 < 0 -26

SEB.pdf

06-Bundna 

Namngivna
2022-2024 Väg Jönköping Rv 40 Rv 40 Nässjö-Eksjö 339 380 339 380 10% 342 418 2,73 1 651

SEB.pdf

06-Bundna 

Namngivna
2025-2027 Väg Jönköping Rv 40 Rv 40 förbi Eksjö 280 296 311 327 15% 278 376 1,28 570

SEB.pdf

06-Bundna 

Namngivna
2028-2033 Järnväg Jönköping

Jönköping gbg - 

Vaggeryd

Värnamo – Jönköping/Nässjö, 

elektrifiering o höjd hast
1 981 2 267 2 528 2 818 30% 1 973 3 663 0,53 2 348

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2025-2027 Väg Jönköping Rv 26 Rv 26 Mullsjö - Slättäng 216 232 216 232 30% 162 301 3,02 1 566

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Väg Jönköping E4

E4 Trafikplats Ljungarum, 

genomgående körfält
673 677 803 807 12% 710 904 3,08 3 227

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Väg Jönköping Rv 26 Rv 26 Hedenstorp - Månseryd 

(5) 102 322 102 322 12% 283 361 1,59 769

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Väg Kalmar E22 E22 Förbi Bergkvara 400 411 429 440 30% 308 572 0,74 466

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Väg Kalmar E22 E22 Gladhammar-Verkebäck 342 349 342 349 27% 254 443 1,11 515

SEB.pdf

05-Pågående Pågående Väg Kronoberg E4 E4 Ljungby- Toftanäs 244 1 050 244 1 050

05-Pågående Pågående Väg Kronoberg Rv 25
Rv 25 Sjöatorp - Alvesta V (inkl 

trafikplats)
139 204 139 224

06-Bundna 

Namngivna
2022-2024 Väg Kronoberg Rv 25 Rv 25 Österleden i Växjö 270 303 362 395 6% 371 419 1,57 811

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Järnväg Kronoberg Södra Stambanan Alvesta, triangelspår 139 295 139 295 30% 207 384 < 0 -60

SEB.pdf

08-NTP nya

kandidater 

från 

utpekade 

brist

2028-2033 Järnväg Kronoberg Kust till kustbanan Räppe, ny station 37 37 102 102 30% 72 133 < 0 -323

SEB.pdf

04-Avslut 

med smärre 

reståtgärder/

kostnader

Öppet för 

trafik
Väg Norrbotten E10 E10 Kiruna inklusive Lv 870 0 1 0 854

05-Pågående Pågående Järnväg Norrbotten Malmbanan
Malmbanan, 

bangårdsförlängningar m.m.
435 1 307 435 1 314

05-Pågående Pågående Väg Norrbotten E4 E4 Salmis - Haparanda 72 268 72 268

06-Bundna 

Namngivna
2022-2024 Sjöfart Norrbotten 763

Luleå hamn kapacitetsåtgärd 

farled
1 358 1 389 3 628 3 681 12% 3 247 4 116 1,40 5 459

SEB.pdf

06-Bundna 

Namngivna
2022-2024 Väg Norrbotten E10 E10, Avvakko–Lappeasuando 594 652 594 652

06-Bundna 

Namngivna
2022-2024 Väg Norrbotten E10 E10, Morjärv - Svartbyn 701 745 701 745 17% 618 871 < 0 -234

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2025-2027 Järnväg Norrbotten Malmbanan

Malmbanan Nattavaara 

bangårdsförlängning
223 233 223 233 16% 196 270 < 0 -148

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2025-2027 Järnväg Norrbotten Malmbanan

Malmbanan Sikträsk 

bangårdsförlängning
174 188 174 188 15% 160 215 < 0 -51

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Väg Norrbotten E10

E10 Kauppinen-Kiruna 

mötesseparering 
(5) 391 396 391 396 30% 277 514

08-NTP nya

kandidater 

från 

utpekade 

brist

2028-2033 Järnväg Norrbotten
Stambanan genom 

övre Norrland

Luleå C flytt av 

personvagnsuppställning (etapp 

1)

88 146 111 170 30% 119 221 < 0 -142

SEB.pdf

08-NTP nya

kandidater 

från 

utpekade 

brist

2028-2033 Järnväg Norrbotten
Stambanan genom 

övre Norrland

Luleå C ombyggnad av 

personbangård (etapp 2)
106 337 106 337 30% 236 438 < 0 -127

SEB.pdf

08-NTP nya

kandidater 

från 

utpekade 

brist

2028-2033 Järnväg Norrbotten Malmbanan
Malmbanan Kiruna-Riksgränsen 

Stax 32.5 ton
243 405 243 405 30% 284 527 0,29 132

SEB.pdf
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https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Mitt/Region Mitt/3 Investering/VM051 E45 f%C3%B6rbifart Sveg/vm051_e45_rengsjon-alvros_seb_210615.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Mitt/Region Mitt/3 Investering/JM1814 %C3%85nge-%C3%96stersund/jm1814_ange-ostersund,_kapacitets-_och_hastighetshojande_atgarder.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Syd/Region Syd/3 Investering/VSO032 Rv 40 Nässjö-Eksjö/vso032_rv_40_nassjo_-_eksjo.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Syd/Region Syd/3 Investering/VSO033 Rv 40 förbi Eksjö/vso033_rv_40_forbi_eksjo.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Syd/Region Syd/3 Investering/JSY1802 V%C3%A4rnamo- J%C3%B6nk%C3%B6ping-N%C3%A4ssj%C3%B6/jsy1802_varnamo-jonkoping_nassjo_elektrifiering_o_hojd_hast_211006.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Syd/Region Syd/3 Investering/YSY007 Rv 26 Mullsjö-Slättäng/ysy007__rv_26_mullsjo_-_slattang.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Syd/Region Syd/3 Investering/VSY1803 E4 Trafikplats Ljungarum/vsy1803_e4_trafikplats_ljungarum,_genomgaende_korfalt.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Syd/Region Syd/3 Investering/YSY004 E22 förbi Bergkvara/ysy004_e22_forbi_bergkvara.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Syd/Region Syd/3 Investering/VSO016 E22 Gladhammar-Verkeb%C3%A4ck/vso016_e22_gladhammar_-_verkeback.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Syd/Region Syd/3 Investering/VSO020 Rv 25 Österleden Växjö/vso020_rv_25_osterleden_i_vaxjo.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Syd/Region Syd/3 Investering/JSY1820 Alvesta triangelsp%C3%A5r/jsy1820_alvesta_triangelspar_210906.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Syd/Region Syd/3 Investering/JSY2204 R%C3%A4ppe, ny station/jsy2204__rappe,_ny_station.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Nord/Region Nord/3 Investering/XSN300  Luleå hamn kapacitetsbrist farled/xsn300_lulea_hamn_kapacitetsatgard_farled_201124.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Nord/Region Nord/3 Investering/VSN206 E10 Morjärv-Svartbyn/vsn206_e10_morjarv_svartbyn_seb_200602_g.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Nord/Region Nord/3 Investering/XSN301c Malmbanan-Nattavaara/xsn301c_malmbanan_nattavaara_bangardsforlangning.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Nord/Region Nord/3 Investering/XSN301f Malmbanan-Sikträsk/xsn301f_malmbanan_siktrask_bangardsforlangning.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Nord/Region Nord/3 Investering/JN1801 Lule%C3%A5 C flytt personvagnsuppst%C3%A4llning/jn1801_lulea_c_flytt_av_personvagnsuppstallning_(etapp_1).pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Nord/Region Nord/3 Investering/JN1802 Lule%C3%A5 C ombyggnad personbang%C3%A5rd/1_jn1802_lulea_c_ombyggnad_av_personbangard_etapp2_seb_210910.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Nord/Region Nord/3 Investering/JN2203 Malmbanan Kiruna-Riksgr%C3%A4nsen/jn2203_malmbanan_kiruna-riksgransen_stax_32.5_ton.pdf
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Belopp i mnkr - Fastpris 202102 från år 2022

Kostnad Nationell plan

Total objektkostnad 

inklusive 

tillkommande 

finansieringar utöver 

planeringsramObjektKategori
Planerad 

byggstart

Trafik-

slag
Län

Järnvägsstråk / 

Vägnummer / 

Farled

08-NTP nya

kandidater 

från 

utpekade 

brist

2028-2033 Järnväg Norrbotten Malmbanan
Malmbanan Svappavaara-Kiruna 

Stax 32.5 ton
150 250 150 250 30% 175 325 0,01 4

SEB.pdf

08-NTP nya

kandidater 

från 

utpekade 

brist

2028-2033 Järnväg Norrbotten Norrbotniabanan
Norrbotniabanan Skellefteå - 

Luleå ny järnväg 
(5) 3 000 23 269 3 000 23 269 16% 19 546 26 992

08-NTP nya

kandidater 

från 

utpekade 

brist

2028-2033 Järnväg Norrbotten
Stambanan genom 

övre Norrland

SgöN Sävastklinten-Norra 

Sunderbyn ny mötesstation och 

partiellt dubbelspår

171 286 171 286 30% 200 371 < 0 -210

SEB.pdf

10-NTP nya

kandidater
2028-2033 Järnväg Norrbotten Malmbanan

Kiruna ny järnvägsstation, alt Väst 

till nya centrum 
1 352 1 371 15% 1 165 1 577 < 0 -1 072

SEB.pdf

04-Avslut 

med smärre 

reståtgärder/

kostnader

Öppet för 

trafik
Järnväg Skåne

Godsstråket 

genom Skåne

Malmö Fosieby-Trelleborg, 

hastighetsanpassning (160 

km/tim), mötesstation mm

86 465 86 694

04-Avslut 

med smärre 

reståtgärder/

kostnader

Öppet för 

trafik
Järnväg Skåne Västkustbanan Tunneln genom Hallandsås 10 11 682 10 11 682

04-Avslut 

med smärre 

reståtgärder/

kostnader

Öppet för 

trafik
Väg Skåne E22

E22 Hurva-Vä etapp Linderöd - 

Vä;  Sätaröd-Vä och förbi 

Linderöd

0 1 175 0 1 175

05-Pågående Pågående Järnväg Skåne Skånebanan Åstorp-Hässleholm, 160 km/tim 11 54 11 54

05-Pågående Pågående Järnväg Skåne Södra Stambanan
Flackarp-Arlöv, utbyggnad till 

flerspår
349 3 711 510 4 199

05-Pågående Pågående Järnväg Skåne Skånebanan Kapacitetsåtgärder i Skåne 82 484 156 684

05-Pågående Pågående Järnväg Skåne Södra Stambanan
Lund (Högevall) - Flackarp, 

fyrspår
505 1 136 576 1 274

05-Pågående Pågående Järnväg Skåne Västkustbanan

Ängelholm-Maria, 

dubbelspårsutbyggnad ( inkl. 

Romaresväg)

1 523 2 417 1 594 2 906

05-Pågående Pågående Väg Skåne
Superbussar i Skåne, åtgärder i 

statlig infrastruktur
85 202 85 219

05-Pågående Pågående Järnväg Skåne

Godsstråket 

genom Skåne och 

Marieholmsbanan

Åstorp-Teckomatorp, etapp 2 och 

3 och Marieholmsbanan
25 706 35 1 085

06-Bundna 

Namngivna
2022-2024 Väg Skåne E22 E22 Trafikplats Ideon 311 338 359 393 11% 350 436 - -

SEB.pdf

06-Bundna 

Namngivna
2022-2024 Väg Skåne E22 E22 Trafikplats Lund S 367 393 367 393 11% 350 436 1,81 929

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2022-2024 Väg Skåne E22 E22 Fjälkinge–Gualöv 504 554 504 554 12% 485 623 4,14 3 472

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2025-2027 Väg Skåne E65 E65 Svedala-Börringe 462 499 462 499 10% 447 551 1,40 1 003

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Järnväg Skåne Skånebanan

Hässleholm-Helsingborg, förlängt 

mötesspår och höjd hastighet
859 862 1 039 1 043 30% 730 1 355 < 0 -440

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Järnväg Skåne Södra Stambanan

Malmö godsbangård, utbyggnad 

av spår 58
393 398 393 398 30% 279 518 < 0 -161

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Järnväg Skåne Västkustbanan

Maria - Helsingborg C, 

dubbelspår 
(5) 898 4 092 898 4 692 30% 3 284 6 100 < 0 -2 842

04-Avslut 

med smärre 

reståtgärder/

kostnader

Öppet för 

trafik
Järnväg

Skåne 

Kronoberg

Södra stambanan, 

Kust till kustbanan 

, Skånebanan, 

Blekingekustbana, 

Markarydbanan

Pågatåg Nordost 110 446 110 752

04-Avslut 

med smärre 

reståtgärder/

kostnader

Öppet för 

trafik
Järnväg Stockholm Stockholm övrigt

Alvik-Ulvsunda-Solna station, 

snabbspårväg (statlig 

medfinansiering)

285 689 285 2 716

04-Avslut 

med smärre 

reståtgärder/

kostnader

Öppet för 

trafik
Väg Stockholm E18

E18 Statlig följdinvestering, 

Arninge hållplats
9 251 10 436

04-Avslut 

med smärre 

reståtgärder/

kostnader

Öppet för 

trafik
Väg Stockholm E20 E20 Norra Länken 119 7 834 121 8 856

04-Avslut 

med smärre 

reståtgärder/

kostnader

Öppet för 

trafik
Väg Stockholm E4 E4 Tomteboda-Haga södra 9 644 46 3 333

307

https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Nord/Region Nord/3 Investering/JN2204 Malmbanan Svappavaara-Kiruna/jn2204_malmbanan_svappavaara-kiruna_stax_32,5_ton_.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Nord/Region Nord/3 Investering/JN2206 SgöN Sävastklinten-Norra Sunderbyn/jn2206_sgon_savastklinten-norra_sunderbyn_ny_motesstation_och_partiellt_dubbelspar.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Nord/Region Nord/3 Investering/JN1804 Kiruna ny j%C3%A4rnv%C3%A4gsstation/jn1804a_kiruna_ny_jarnvagsstation,_alt_vast_till_nya_centrum.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Syd/Region Syd/3 Investering/VSK042 Trafikplats Ideon/vsk042_e22_trafikplats_ideon.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Syd/Region Syd/3 Investering/VSK038 Trafikplats Lund s%C3%B6dra/vsk038_e22_trafikplats_lund_s.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Syd/Region Syd/3 Investering/VSY202 E22 Fj%C3%A4lkinge-Gual%C3%B6v/vsy202_e22_fjalkinge_-_gualov_210615.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Syd/Region Syd/3 Investering/VSK050 E65 Svedala-B%C3%B6rringe/vsk050_e65_svedala_-_borringe.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Syd/Region Syd/3 Investering/JSY1810 H%C3%A4ssleholm-Helsingborg/jsy1810_hassleholm-helsingborg,_forlangt_motesspar_och_hojd_hastighet.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Syd/Region Syd/3 Investering/JSY1812 Malm%C3%B6 godsbang%C3%A5rd utbyggnad sp%C3%A5r 58/jsy1812_malmo_godsbangard,_utbyggnad_av_spar_58.pdf
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Belopp i mnkr - Fastpris 202102 från år 2022

Kostnad Nationell plan

Total objektkostnad 

inklusive 

tillkommande 

finansieringar utöver 

planeringsramObjektKategori
Planerad 

byggstart

Trafik-

slag
Län

Järnvägsstråk / 

Vägnummer / 

Farled

05-Pågående Pågående Järnväg Stockholm
Stockholms 

närområde

Barkarby bytespunkt med 

anslutning till tunnelbana
182 218 324 459

05-Pågående Pågående Järnväg Stockholm
Stockholms 

närområde

Kollektivtrafik Stockholm, 

tunnelbaneutbyggnad (statlig 

medfinansiering)

2 764 4 924 22 991 33 649

05-Pågående Pågående Järnväg Stockholm Stockholm övrigt
Roslagsbanan, dubbelspår etapp 

1+2 (statlig medfinsiering)
426 510 426 3 680

05-Pågående Pågående Järnväg Stockholm
Stockholms 

närområde

Stockholm Central och Karlberg, 

funktionsanpassningar efter 

Citybanan

241 1 036 241 1 036

05-Pågående Pågående Järnväg Stockholm Mälarbanan
Tomteboda-Kallhäll, ökad 

kapacitet
13 248 23 106 15 269 25 489

05-Pågående Pågående Järnväg Stockholm Stockholm övrigt
Tvärspårväg Ost/Saltsjöbanan 

(statlig medfinansiering)
210 370 429 749

05-Pågående Pågående Väg Stockholm E18 E18 Danderyd-Arninge 67 355 67 355

05-Pågående Pågående Väg Stockholm E4 E4 Förbifart Stockholm 883 7 385 16 838 41 668

05-Pågående Pågående Väg Stockholm E4/E20 E4/E20 Tomteboda-Bredäng, ITS 37 103 65 236

06-Bundna 

Namngivna
2022-2024 Järnväg Stockholm

Stockholms 

närområde

Årstaberg-Flemingsberg, 

signalåtgärder optimering 
234 274 234 275 1,06 353

SEB.pdf

06-Bundna 

Namngivna
2025-2027 Väg Stockholm E4/Lv 259

E4/Lv 259 Tvärförbindelse 

Södertörn
13 338 14 613 14 331 15 788 17% 13 104 18 472 0,44 11 399

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2025-2027 Järnväg Stockholm Stockholm övrigt Hagalund, bangårdsombyggnad 192 344 192 349 30% 244 454 - -

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2025-2027 Järnväg Stockholm Västra stambanan

Västra stambanan, Flemingsberg-

Järna, upprustning tunnlar
194 199 194 199 30% 139 258 - -

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2025-2027 Sjöfart Stockholm 511 Farled Södertälje-Landsort 220 238 270 311 18% 255 367 1,03 400

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2025-2027 Väg Stockholm E4/E20

E4/E20 Hallunda-Vårby, 

Kapacitetsförstärkning till följd av 

Förbifart Stockholm

2 399 2 547 2 399 2 547 19% 2 063 3 031 - -

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2025-2027 Väg Stockholm E4/E20

E4/E20 Södertäljebron, 

Kapacitetsförstärkning till följd av 

Förbifart Stockholm

580 609 580 609 19% 493 724 0,82 754

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Väg Stockholm E4/E18

E4/E18 Hjulsta-Jakobsberg, 

Kapacitetsförstärkning till följd av 

Förbifart Stockholm

682 759 682 759 11% 675 842 2,08 3 155

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Väg Stockholm E4

Essingeleden, riskreducerande 

åtgärder upprättande av ledverk
262 265 262 265 30% 186 345 - -

SEB.pdf

08-NTP nya

kandidater 

från 

utpekade 

brist

Utredning Järnväg Stockholm Mälarbanan
Stockholm C och Tomteboda 

bangård, kapacitet mm
280 280 280 280 19% 228 332 - -

SEB.pdf

05-Pågående Pågående Sjöfart Södermanland 901 Södertälje Sluss, Mälaren 2 848 4 499 2 858 4 990

05-Pågående Pågående Väg Södermanland Rv 56 Rv 56 Katrineholm - Bie 123 165 123 173

05-Pågående Pågående Väg Södermanland Rv 56
Väg 56 Bie- St Sundby (Alberga), 

Räta linjen
452 549 452 549

07-Ej bundna

namngivna
2025-2027 Järnväg Södermanland Västra stambanan Högsjö västra, förbigångsspår 227 248 227 248 13% 216 280 0,54 210

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2025-2027 Järnväg Södermanland Västra stambanan Katrineholm, förbigångsspår 240 256 240 256 17% 212 300 < 0 -5

SEB.pdf

06-Bundna 

Namngivna
2025-2027 Järnväg Uppsala Ostkustbanan Uppsala, Plankorsningar 346 482 474 613 10% 550 675 < 0 -599

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2025-2027 Järnväg Uppsala Dalabanan Heby Mötesspår 156 165 156 165 30% 116 215 1,80 410

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Järnväg Uppsala Ostkustbanan

Ostkustbanan, fyrspår (Uppsala – 

länsgränsen Uppsala/Stockholm) 
(5)

2 279 12 891 2 279 13 347 30% 9 343 17 351 - -

07-Ej bundna

namngivna
2022-2024 Väg

Uppsala 

Västmanland
Rv 56 Rv 56 Sala - Heby 2+1 189 206 247 264 17% 220 309 1,38 600

SEB.pdf

05-Pågående Pågående Järnväg Värmland Värmlandsbanan Laxå – Arvika, ökad kapacitet 404 767 404 783

07-Ej bundna

namngivna
2025-2027 Väg Värmland E45 E45 Säffle - Valnäs 

(5) 652 688 652 689 19% 558 819

05-Pågående Pågående Järnväg
Värmland 

Örebro
Värmlandsbanan Kil-Laxå, mötesstationer 152 465 178 494

04-Avslut 

med smärre 

reståtgärder/

kostnader

Öppet för 

trafik
Väg Västerbotten E4 E4 Djäkneboda-Bygdeå 6 282 6 282

308

https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Stockholm/Region Stockholm/3 Investering/JST1811 Årstaberg-Flemingsberg/jst1811_vsb_arstaberg-flemingsberg_seb_200204_g.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Stockholm/Region Stockholm/3 Investering/VST005 E4 Lv 259 Tv%C3%A4rf%C3%B6rbindelse S%C3%B6dert%C3%B6rn/vst005_e4_lv259_tvarforbindelse_sodertorn_.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Stockholm/Region Stockholm/3 Investering/JST201 Hagalund bang%C3%A5rdsombyggnad/jst201_hagalund,_bangardsombyggnad.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Stockholm/Region Stockholm/3 Investering/JST1810 V%C3%A4stra Stambanan-Tullinge tunnlar/jst1810_vastra_stambanan,_flemingsberg-jarna,_upprustning_tunnlar.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Stockholm/Region Stockholm/3 Investering/XST301 Farled 511 S%C3%B6dert%C3%A4lje hamn- Landsort/xst301_farled_sodertalje_-_landsort.pdf
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/langsiktig-planering-av-infrastruktur/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/?tree=%2fTrvSeFiler%2fSamhallsekonomiskt_beslutsunderlag%2fRegion_Stockholm%2fRegion+Stockholm%2f3+Investering%2fVS
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/langsiktig-planering-av-infrastruktur/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/?tree=%2fTrvSeFiler%2fSamhallsekonomiskt_beslutsunderlag%2fRegion_Stockholm%2fRegion+Stockholm%2f3+Investering%2fVS
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Stockholm/Region Stockholm/3 Investering/VST001d E4 E18 Hjulsta-Jakobsberg/vst001d_e4_e18_hjulsta-jakobsberg,_kapac_till_foljd_av_forbifart_stockholm.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Stockholm/Region Stockholm/3 Investering/VST1807 Essingeleden/vst1807_essingeleden,_riskreducerande_atgarder_upprattande_av_ledverk_210601.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Stockholm/Region Stockholm/3 Investering/JST2206 Stockholm C och Tomteboda bang%C3%A5rd/jst2206_stockholm_c_och_tomteboda_bangard.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Ost/Region %C3%96st/3 Investering/JO1809 F%C3%B6rbig%C3%A5ngssp%C3%A5r H%C3%B6gsj%C3%B6 v%C3%A4stra/jo1809_hogsjo_vastra,_forbigangsspar.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Ost/Region %C3%96st/3 Investering/JO1810 Katrineholm f%C3%B6rbig%C3%A5ngssp%C3%A5r/jo1810_katrineholm,_forbigangsspar.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Ost/Region %C3%96st/3 Investering/JSO201 J%C3%A4rnv%C3%A4gsinfart Uppsala/jso201_uppsala_plankorsningar_seb_210607.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Ost/Region %C3%96st/3 Investering/JO1802 M%C3%B6tessp%C3%A5r Heby/jo1802_motesspar_heby.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Ost/Region Öst/3 Investering/VO1802 Rv 56 Sala-Heby 2plus1/vo1802_vag_56_sala_heby.pdf
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Belopp i mnkr - Fastpris 202102 från år 2022

Kostnad Nationell plan

Total objektkostnad 

inklusive 

tillkommande 

finansieringar utöver 

planeringsramObjektKategori
Planerad 

byggstart

Trafik-

slag
Län

Järnvägsstråk / 

Vägnummer / 

Farled

05-Pågående Pågående Järnväg Västerbotten Norrbotniabanan
Norrbotniabanan Umeå-Dåva ny 

järnväg
1 018 1 555 1 072 1 689

05-Pågående Pågående Väg Västerbotten E4
E4 Sikeå-Gumboda 

mötesseparering
293 350 293 355

05-Pågående Pågående Väg Västerbotten E4/E12 E4/E12 Umeå -105 2 419 145 2 696

07-Ej bundna

namngivna
2025-2027 Järnväg Västerbotten Norrbotniabanan

Norrbotniabanan (Umeå) Dåva-

Skellefteå ny järnväg
10 250 15 467 10 283 15 748 14% 13 543 17 953  < 0 -16 627

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2025-2027 Väg Västerbotten E4

E4 Gumboda-Grimsmark 

mötesseparering
489 521 489 527 17% 437 617 0,45 338

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Väg Västerbotten E4

E4 Broänge-Daglösten 

mötesseparering 
(5) 375 391 375 395 20% 318 473

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Väg Västerbotten E4

E4 Daglösten-Ljusvattnet 

mötesseparering 
(5) 325 329 325 329 30% 231 428

10-NTP nya

kandidater
2028-2033 Väg Västerbotten E4 E4 förbifart Skellefteå 471 1 429 471 1 429 30% 1 000 1 857 0,98 1 877

SEB.pdf

04-Avslut 

med smärre 

reståtgärder/

kostnader

Öppet för 

trafik
Järnväg Västernorrland Ådalsbanan

Sundsvall, resecentrum, statlig 

medfinansiering
12 71 23 169

04-Avslut 

med smärre 

reståtgärder/

kostnader

Öppet för 

trafik
Väg Västernorrland E14 E14, Sundsvall–Blåberget 5 482 5 607

05-Pågående Pågående Järnväg Västernorrland Ådalsbanan

Sundsvalls hamn, 

Tunadalsspåret, Malandstriangeln 

m.m.

299 1 125 301 1 191

05-Pågående Pågående Väg Västernorrland E4 E4 Sundsvall 105 3 710 172 5 313

07-Ej bundna

namngivna
2025-2027 Järnväg Västernorrland Ostkustbanan

Sundsvall C–Dingersjö, 

dubbelspårsutbyggnad
2 644 2 744 2 644 2 744 12% 2 406 3 081 < 0 -2 167

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2025-2027 Järnväg Västernorrland

Sundsvall resecentrum, 

tillgänglighet och plattformar m.m.
908 996 908 996 30% 697 1 294 - -

SEB.pdf

10-NTP nya

kandidater
2028-2033 Järnväg Västernorrland Ådalsbanan

Ådalsbanan, Västeraspby 

vändslinga
67 67 122 122 30% 85 159 < 0 -210

SEB.pdf

10-NTP nya

kandidater
2028-2033 Väg Västernorrland E14 E14 Blåberget-Matfors 364 377 364 381 14% 327 436 1,02 550

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2025-2027 Järnväg

Västernorrland 

Jämtland
Mittbanan

Sundsvall-Ånge, kapacitets- och 

hastighetshöjande åtgärder - inkl 

säkerhetshöjande åtg

343 344 343 345 30% 241 448 < 0 -189

SEB.pdf

05-Pågående Pågående Väg Västmanland Rv 56 Rv 56 Kvicksund-Västjädra 87 288 87 288

05-Pågående Pågående Väg Västmanland E18
E18 Köping-Västjädra, 

kapacitetsbrister
1 211 1 388 1 211 1 388

04-Avslut 

med smärre 

reståtgärder/

kostnader

Öppet för 

trafik
Väg

Västra 

Götaland
E20 E20 Alingsås - Vårgårda 9 977 9 1 157

05-Pågående Pågående Järnväg
Västra 

Götaland

Göteborgs 

närområde

Göteborgs hamnbana och 

Marieholmsbron, ökad kapacitet 

och dubbelspår över Göta älv

1 158 3 476 1 158 3 823

05-Pågående Pågående Järnväg
Västra 

Götaland

Göteborgs 

närområde
Olskroken, Planskildhet 1 288 4 349 1 288 4 349

05-Pågående Pågående Järnväg
Västra 

Götaland
Västra Stambanan

Västra stambanan, Göteborg-

Skövde, kapacitetsförstärkning.
809 2 376 809 2 380

05-Pågående Pågående Järnväg
Västra 

Götaland

Göteborgs 

närområde
Västsvenska paketet järnväg 5 905 12 918 9 233 26 381

05-Pågående Pågående Väg
Västra 

Götaland
E20 E20 Förbi Skara -3 172 82 467

05-Pågående Pågående Väg
Västra 

Götaland
E20 E20 Förbi Vårgårda 50 94 134 280

05-Pågående Pågående Väg
Västra 

Götaland
E20 E20 Tollered-Alingsås 25 688 25 688

05-Pågående Pågående Väg
Västra 

Götaland
E20 E20 Vårgårda - Vara 649 949 649 1 209

05-Pågående Pågående Väg
Västra 

Götaland
E6 E6.20 Hisingsleden, Södra delen 580 972 664 1 176

05-Pågående Pågående Väg
Västra 

Götaland
E6

E6.21 Göteborgs 

hamn/Lundbyleden
1 120 1 576 1 936 2 501

05-Pågående Pågående Väg
Västra 

Götaland

Göteborgs 

närområde
Västsvenska paketet väg 2 966 8 746 6 048 16 197

06-Bundna 

Namngivna
2022-2024 Väg

Västra 

Götaland
E45 E45 Tösse-Åmål 258 266 258 267 14% 230 304 1,41 472

SEB.pdf

06-Bundna 

Namngivna
2025-2027 Väg

Västra 

Götaland
E20 E20 Förbi Mariestad 1 785 1 866 1 811 1 892 11% 1 684 2 100 0,32 834

SEB.pdf

06-Bundna 

Namngivna
2025-2027 Väg

Västra 

Götaland
E20 E20 Götene - Mariestad 522 587 1 309 1 373 17% 1 140 1 607 0,39 790

SEB.pdf

309

https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Nord/Region Nord/3 Investering/YSN001a Norrbotniabanan Umeå Dåva Skellefteå/ysn001a_norrbotniabanan_(umea)_dava-skelleftea_ny_jarnvag.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Nord/Region Nord/3 Investering/VN1803 E4 Gumboda-Grimsmark/vn1803_e4_gumboda-grimsmark_motesseparering.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Nord/Region Nord/3 Investering/VN1801 E4 F%C3%B6rbifart Skellefte%C3%A5/vn1801_e4_forbifart_skelleftea.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Mitt/Region Mitt/3 Investering/JSM215 SundsvallC- Dingersjö dubbelspårsutbyggnad/jsm215_sundsvall_c–dingersjo,_dubbelsparsutbyggnad.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Mitt/Region Mitt/3 Investering/BVGV007 Sundsvall resecentrum/bvgv007_sundsvall_resecentrum,_tillganglighet_210211.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Mitt/Region Mitt/3 Investering/JM2209 %C3%85dalsbanan V%C3%A4steraspby v%C3%A4ndslinga/jm2209_adalsbanan,_vasteraspby_vandslinga.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Mitt/Region Mitt/3 Investering/VM1801 E14 Bl%C3%A5berget-Matfors/vm1801_e14_blaberget-matfors.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Mitt/Region Mitt/3 Investering/JM1807 Sundsvall-%C3%85nge/jm1807_sundsvall-ange,_kapacitets-_och_hastighetshojande_atgarder_-_inkl_sakerhetshojande_atg.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Vast/Region Väst/3 Investering/VVA1816 E45 Tosse-Åmål/vva1816_e45_tosse-amal.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Vast/Region V%C3%A4st/3 Investering/VVA204 E20 f%C3%B6rbi Mariestad/vva204_e20_forbi_mariestad_seb_210615.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Vast/Region V%C3%A4st/3 Investering/VVA015 E20 G%C3%B6tene-Mariestad/vva015_e20,_gotene-mariestad.pdf
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Belopp i mnkr - Fastpris 202102 från år 2022

Kostnad Nationell plan

Total objektkostnad 

inklusive 

tillkommande 

finansieringar utöver 

planeringsramObjektKategori
Planerad 

byggstart

Trafik-

slag
Län

Järnvägsstråk / 

Vägnummer / 

Farled

07-Ej bundna

namngivna
2025-2027 Järnväg

Västra 

Götaland
Västra stambanan

Göteborg och Västsverige 

Omloppsnära uppställningsspår 
(5) 1 528 1 610 1 528 1 610 16% 1 354 1 866

07-Ej bundna

namngivna
2025-2027 Sjöfart

Västra 

Götaland
161

Farleden i Göteborgs hamn, 

Kapacitetsåtgärd farled
1 077 1 103 2 180 2 207 20% 1 765 2 648 0,62 1 793

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Järnväg

Västra 

Götaland

Norge/Vänerbana

n med Nordlänken

Norge-Vänerbanan, vändspår i 

Älvängen 
198 200 198 200 30% 140 260 4,74 1 316

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Järnväg

Västra 

Götaland
Västra stambanan

Västra stambanan Laxå-Alingsås 

högre kapacitet
490 796 490 796 30% 557 1 035 4,41 4 933

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Sjöfart

Västra 

Götaland
955

Vänersjöfarten, Trollhätte 

kanal/Göta älv 
(5) 5 000 5 395 5 000 5 416 19% 4 387 6 445

10-NTP nya

kandidater
2028-2033 Väg

Västra 

Götaland
E45

Järnvågen med överdäckning av 

E45
261 263 30% 184 342

05-Pågående Pågående Järnväg Örebro
Godsstråket 

genom Bergslagen

Godsstråket Dunsjö-

Jakobshyttan, dubbelspår
303 561 303 561

07-Ej bundna

namngivna
2022-2024 Järnväg Örebro

Godsstråket 

genom Bergslagen

Godsstråket Hallsberg – Åsbro, 

dubbelspår
4 431 4 822 4 431 4 822 10% 4 340 5 304 - -

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2025-2027 Järnväg Örebro Västra stambanan Laxå, bangårdsombyggnad 332 341 332 342 30% 239 444 0,60 273

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Järnväg Örebro

Godsstråket 

genom Bergslagen
Frövi bangårdsombyggnad 105 109 136 141 30% 99 183 - -

SEB.pdf

05-Pågående Pågående Järnväg

Örebro 

Gävleborg 

Dalarna 

Västmanland

Godsstråket 

genom Bergslagen

Godsstråket Storvik-Frövi, 

kapacitetspaket 1+2 samt 

Sandviken-Kungsgården 

mötesstation 

598 953 598 953

05-Pågående Pågående Järnväg
Örebro 

Östergötland

Godsstråket 

genom Bergslagen

Hallsberg-Degerön, dubbelspår, 

etapp 1
124 2 066 124 2 067

07-Ej bundna

namngivna
2025-2027 Väg

Örebro 

Östergötland
Rv 50

Rv 50 Medevi-Brattebro (inkl 

Nykyrka)
706 746 706 746 14% 644 847 2,23 2 486

SEB.pdf

05-Pågående Pågående Järnväg Östergötland
Godsstråket 

genom Bergslagen

Godsstråket Jakobshyttan-

Degerön, dubbelspår
612 865 612 865

06-Bundna 

Namngivna
2025-2027 Väg Östergötland E22 E22 Förbi Söderköping 1 456 1 525 1 496 1 564 26% 1 158 1 971 2,36 4 931

SEB.pdf

varav

- Nya stambaneetapper 104 000 165 964 104 000 166 006

10-NTP nya

kandidater
Utredning Järnväg  Hela Landet Hela landet

Nya stambanor, utredning för 

kvarstående etapper
3 000 3 000 3 000 3 000

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Järnväg Skåne

Hässleholm-Lund, del av nya 

stambanor 
(5) 15 900 28 070 15 900 28 070 22% 21 895 34 245

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Järnväg

Västra 

Götaland
Kust till kustbanan

Göteborg-Borås, del av nya 

stambanor 
(5) 17 300 43 531 17 300 43 572 17% 36 165 50 979

05-Pågående Pågående Järnväg Östergötland Ostlänken
Ostlänken nytt dubbelspår Järna-

Linköping, del av nya stambanor
67 800 91 363 67 800 91 364 17% 75 832 106 896

- ERTMS införande 25 986 50 915 25 986 50 915

05-Pågående Pågående Järnväg  Hela Landet Hela landet ERTMS, TC Hallsberg Norrköping 4 586 8 835 4 586 8 835

05-Pågående Pågående Järnväg  Hela Landet Hela landet ERTMS, TC Malmö 7 415 10 790 7 415 10 790

07-Ej bundna

namngivna
2025-2027 Järnväg  Hela Landet Hela landet ERTMS, TC Göteborg 

(5) 1 734 8 661 1 734 8 661 15% 7 362 9 960

10-NTP nya

kandidater
2025-2027 Järnväg  Hela Landet Hela landet ERTMS, TC Stockholm Gävle 

(5) 4 796 11 655 4 796 11 655 15% 9 907 13 403

05-Pågående Pågående Järnväg Norrbotten Malmbanan ERTMS, Nord, Malmbanan 3 315 5 258 3 315 5 258

10-NTP nya

kandidater
2025-2027 Järnväg Norrbotten Hela landet ERTMS, TC Boden Ånge 

(5) 4 140 5 716 4 140 5 716 15% 4 859 6 573

- Storstadsförhandling 7 850 11 493 32 870 41 062

04-Avslut 

med smärre 

reståtgärder/

kostnader

Öppet för 

trafik
Järnväg Skåne Spårväg Lund C - ESS 79 781

05-Pågående Pågående Väg Skåne Helsingborg cykelobjekt 66 75 141 292

05-Pågående Pågående Väg Skåne Helsingborg, Kollektivtrafik 137 189 311 374

05-Pågående Pågående Väg Skåne
Lund cykelobjekt (cykelbanor och 

cykelgarage)
43 44 43 167

05-Pågående Pågående Väg Skåne Malmö cykelobjekt 149 155 594 619

310

https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Vast/Region Väst/3 Investering/SVA1801 Farleden Göteborgs hamn/sva1801_farleden_i_goteborgs_hamn,_kapacitetsatgard_farled.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Vast/Region V%C3%A4st/3 Investering/JVA1805 Norge V%C3%A4nerbanan/jva1805_norge-vanerbanan,_vandspar_i_alvangen.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Vast/Region Väst/3 Investering/JVA1810 Västra stambanan Laxå-Alingsås/jva1810_vastra_stambanan_laxa-alingsas_hogre_kapacitet.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Ost/Region Öst/3 Investering/BVST030c Hallsberg-Åsbro/bvst030c_godsstraket_hallsberg-asbro,_dubbelspar.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Ost/Region %C3%96st/3 Investering/JO1801 Lax%C3%A5 bang%C3%A5rdsombyggnad/jo1801_laxa_bangardsombyggnad.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Ost/Region %C3%96st/3 Investering/YO002 Fr%C3%B6vi bang%C3%A5rdsombyggnad/yo002_frovi_bangardsombyggnad_210923.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Ost/Region %C3%96st/3 Investering/VMN096 Nykyrka-Brattebro/vmn096_rv_50_medevi-brattebro_(inkl_nykyrka).pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Ost/Region %C3%96st/3 Investering/VSO004 E22 f%C3%B6rbi S%C3%B6derk%C3%B6ping/vso004_e22_forbi_soderkoping.pdf
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Belopp i mnkr - Fastpris 202102 från år 2022

Kostnad Nationell plan

Total objektkostnad 

inklusive 

tillkommande 

finansieringar utöver 

planeringsramObjektKategori
Planerad 

byggstart

Trafik-

slag
Län

Järnvägsstråk / 

Vägnummer / 

Farled

05-Pågående Pågående Väg Skåne
Malmö, Stadsbusslinje (EL-MEX-

och EL-bussar)
904 1 442 3 014 3 449

06-Bundna 

Namngivna
2025-2027 Järnväg Skåne

Godsstråket 

genom Skåne

Malmöpendeln Lommabanan - 

etapp 2
62 97 192 215

05-Pågående Pågående Järnväg Stockholm Hagalund, tunnelbanestation 127 214 557 1 256

05-Pågående Pågående Väg Stockholm Stockholm, cykelobjekt 115 129 352 507

06-Bundna 

Namngivna
2025-2027 Järnväg Stockholm

Stockholms 

närområde

Älvsjö-Fridhemsplan, tunnelbana 

och nya stationer
3 245 3 990 13 054 13 641

06-Bundna 

Namngivna
2028-2033 Järnväg Stockholm

Stockholms 

närområde

Roslagsbanan till City, 

förlängning och nya stationer
162 1 590 4 690 7 687

06-Bundna 

Namngivna
2028-2033 Järnväg Stockholm

Stockholm, Spårväg syd, 

kapacitetsutökning för 

kollektivtrafik

875 1 001 4 244 4 547

05-Pågående Pågående Väg
Västra 

Götaland
Göteborg cykelobjekt 63 65 196 257

06-Bundna 

Namngivna
2022-2024 Väg

Västra 

Götaland
Göteborg, Citybuss Backa-stråket 130 180 399 431

06-Bundna 

Namngivna
2022-2024 Väg

Västra 

Götaland

Göteborg, Citybuss Norra 

Älvstranden (västra delen)
256 316 707 757

06-Bundna 

Namngivna
2022-2024 Järnväg

Västra 

Götaland

Göteborg, Spårväg Bunnsbo-

Linné (Norra Älvstranden, 

centrala delen)

1 516 1 928 4 375 6 080

- Öresundsförbindelsen kapacitet 1 194 1 194

10-NTP nya

kandidater
2028-2033 Järnväg Skåne Malmö närområde

Malmö bangård, planskild 

spårkorsning
643 643

10-NTP nya

kandidater
2028-2033 Järnväg Skåne Malmö närområde Malmö C - Östervärn, dubbelspår 328 328

10-NTP nya

kandidater
2028-2033 Järnväg Skåne Malmö närområde Malmö C, fler plattformsspår 148 148

14-NTP nya

kandidater 

trimning>50 

mnkr

2028-2033 Järnväg Skåne Malmö närområde
Svågertorp, förlängning av 

förbigångsspår
 (3) 75 75

799 000 1 129 998 920 149 1 333 006

Större investeringar som övervägts som motsvarar en ökning av medlen för namngivna investeringar med 10 procent

14 608 14 675 15 326 15 400

Väg Dalarna Rv 71 E 16/66 Förbi Yttermalung 446 457 446 457 24% 349 564 0,05 30 SEB.pdf

Väg Dalarna E16
E16 Lönnemossa - Klingvägen, 

mötesseparering
107 107 107 107 30% 75 139 1,09 148

SEB.pdf

Väg Dalarna Rv 50 RV 50 Förbi Grängesberg 189 191 189 196 12% 173 219 0,09 23 SEB.pdf

Väg Gävleborg Rv 56
Väg 56 Hedesunda-Valbo/Gävle, 

Räta linjen
1 106 1 120 1 106 1 120 17% 934 1 307 0,61 949

SEB.pdf

Väg Halland Rv 26
Väg 26 Halmstad - Oskarström, 

2+1-väg
376 376 376 376 30% 263 489 1,82 894

SEB.pdf

Väg Jämtland E14
E14 Lockne - Optand/Förbi 

Brunflo
725 743 725 743 14% 638 847 < 0 -509

SEB.pdf

Väg Jönköping E4 E4 Trafikplats Ekhagen 228 228 228 228 30% 160 296 5,89 1 741 SEB.pdf

Väg Jönköping Rv 26 Rv 26 Smålandsstenar - Gislaved 274 274 274 274 30% 192 356 1,74 796
SEB.pdf

Väg Jönköping Rv 40 Rv 40 Skogslid - Haga 1 432 1 432 1 432 1 432 30% 1 003 1 862 0,43 840 SEB.pdf

Väg Kalmar Rv 26 E22 Genom Mönsterås 376 376 434 434 30% 304 564 1,64 955 SEB.pdf

Väg Kalmar Rv 25
Rv 25 Nybro, trafikplats 

Glasporten
80 80 120 120 30% 84 156 3,67 579

SEB.pdf

Väg Kalmar Rv 40 Rv 40 Toverum - Hyttan 486 486 486 486 30% 340 632 0,14 104 SEB.pdf

Väg Kronoberg Rv 25 Rv 25 Förbi Lessebo 438 438 438 438 30% 307 570 0,36 225 SEB.pdf

Väg Kronoberg Rv 25
Rv 25 Norrleden i Växjö inkl. 

trafikplats
330 330 370 370 30% 259 482 0,33 182

SEB.pdf

Väg Norrbotten E10
E10 Mertainen-Kauppinen 

mötesseparering
600 600 600 600 30% 420 780 < 0 -87

SEB.pdf

Väg Skåne E6
E6 Trafikplats Alnarp - Trafikplats 

Lomma, additionskörfält
349 349 349 349 30% 245 454 1,40 636

SEB.pdf

Väg Stockholm E4
E4 trafikplats Glädjen - trafikplats 

Rotebro, ITS
144 144 144 144 30% 101 187 6,24 2 105

SEB.pdf

Väg Stockholm E4

E4 trafikplats Häggvik- trafikplats 

Rotebro, kapacitetsförstärkning till 

följd av Förbifart Stockholm

206 220 206 220 21% 174 266 6,02 1 429

SEB.pdf

Väg Södermanland E20
E20 Trafikplats Gröndal - 

Eskilstuna 2+2
542 542 542 542 30% 380 705 6,15 4 433

SEB.pdf

Sjöfart Uppsala Mälaren/Rv 55
Hjulsta ny- eller ombyggnad av 

bro 
(4) 787 787 787 787 24% 598 976 0,41 340

SEB.pdf

Väg Värmland E18

E18 Valnäs-riksgränsen, deletapp 

Bäckevarv – Årjäng, ombyggnad 

till 2+1

553 553 553 553 30% 387 719 < 0 -14

SEB.pdf

Summa Planeringsram
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https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Mitt/Region Mitt/3 Investering/VM012 E16 f%C3%B6rbifart Yttermalung/vm012_e16_forbi_yttermalung_210615.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Mitt/Region Mitt/3 Investering/VM2212 E16 L%C3%B6nnemossa - Klingv%C3%A4gen/vm2212_e16_lonnemossa_-_klingvagen,_motesseparering.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Mitt/Region Mitt/3 Investering/VM1811 Rv 50 f%C3%B6rbi Gr%C3%A4ngesberg/vm1811_rv_50_forbi_grangesberg_.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Mitt/Region Mitt/3 Investering/YM001 V%C3%A4g 56 Hedesunda-Valbo G%C3%A4vle/ym001_vag_56_hedesunda-valbo_gavle,_rata_linjen.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Vast/Region V%C3%A4st/3 Investering/VVA1808 V%C3%A4g 26 Halmstad-Oskarstr%C3%B6m/vva1808_vag_26_halmstad_oskarstrom.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Mitt/Region Mitt/3 Investering/VM059 E14 Lockne-Optand f%C3%B6rbi Brunflo/vm059_e14_lockne-optand_forbi_brunflo.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Syd/Region Syd/3 Investering/VSY1802 E4 Trafikplats Ekhagen/vsy1802_e4_trafikplats_ekhagen.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Syd/Region Syd/3 Investering/YSY006 Rv 26 Sm%C3%A5landsstenar-Gislaved/ysy006_rv_26_smalandsstenar_-_gislaved.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Syd/Region Syd/3 Investering/VSY1805 Rv 40 Skogslid - Haga/vsy1805_rv_40_skogslid_-_haga.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Syd/Region Syd/3 Investering/VSO014 E22 Genom M%C3%B6nster%C3%A5s/vso014_e22_genom_monsteras.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Syd/Region Syd/3 Investering/VSY2203 Rv 25 Tpl Glasporten, Nybro/vsy2203_rv_25_tpl_glasporten,_nybro.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Syd/Region Syd/3 Investering/VSY1806 Rv 40 Toverum-Hyttan/vsy1806_rv_40_toverum_-_hyttan.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Syd/Region Syd/3 Investering/VSO022 Rv 25 F%C3%B6rbi Lessebo/vso022_rv_25_forbi_lessebo.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Syd/Region Syd/3 Investering/VSY2201 Rv25 Norrleden V%C3%A4xj%C3%B6/vsy2201_rv_25_norrleden_i_vaxjo,_inkl._trafikplats.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Nord/Region Nord/3 Investering/VN1807 E10 Mertainen-Kauppinen/vn1807_e10_mertainen-kauppinen_motesseparering.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Syd/Region Syd/3 Investering/VSY2202 E6 Tpl Alnarp %E2%80%93 Tpl Lomma/vsy2202_e6_trafikplats_alnarp_%E2%80%93_trafikplats_lomma,_additionskorfalt.pdf
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/langsiktig-planering-av-infrastruktur/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/?tree=%2fTrvSeFiler%2fSamhallsekonomiskt_beslutsunderlag%2fRegion_Stockholm%2fRegion+Stockholm%2f3+Investering
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Stockholm/Region Stockholm/3 Investering/VST2204 E4 Tpl H%C3%A4ggvik-Tpl Rotebro/vst2204_e4_tpl_haggvik-tpl_rotebro_kapacitetsforstarkning.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Ost/Region %C3%96st/3 Investering/VO2209 E20 Trafikplats Gr%C3%B6ndal - Eskilstuna/vo2209_e20_trafikplats_grondal_-_eskilstuna_2plus2.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Ost/Region %C3%96st/3 Investering/JO1806 Hjulsta ny eller ombyggnad av bro/jo1806_hjulsta,_ny_eller_ombyggnad_av_bro.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Vast/Region V%C3%A4st/3 Investering/VVA2201 Valn%C3%A4s riksgr%C3%A4nsen 2plus1/vva2201b_e18_valnas-riksgransen_del_backevarv-arjang_2plus1.pdf
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Belopp i mnkr - Fastpris 202102 från år 2022

Kostnad Nationell plan

Total objektkostnad 

inklusive 

tillkommande 

finansieringar utöver 

planeringsramObjektKategori
Planerad 

byggstart

Trafik-

slag
Län

Järnvägsstråk / 

Vägnummer / 

Farled

Väg Värmland E18

E18 Valnäs-riksgränsen, deletapp 

Töcksfors – Bäckevarv, 

ombyggnad till 2+1

773 773 773 773 30% 541 1 005 0,54 582

SEB.pdf

Väg Västerbotten E12
E12 Kulla-Norrfors 

mötesseparering
407 407 407 407 30% 285 530 0,60 339

SEB.pdf

Väg Västerbotten E4
E4 Grimsmark-Broänge 

mötesseparering
426 426 426 426 30% 298 554 0,03 19

SEB.pdf

Väg Västerbotten E4
E4 Ljusvattnet-Yttervik 

mötesseparering
345 345 345 345 30% 241 448 0,50 243

SEB.pdf

Väg Västernorrland E4 E4 Förbi Örnsköldsvik 2 027 2 034 2 607 2 617 15% 2 234 3 000 0,44 1 500
SEB.pdf

Väg
Västra 

Götaland
E45

E45 Vänersborg - Mellerud, 

deletapp Liden – Frändefors, 

ombyggnad 2+1

855 855 855 855 30% 599 1 112 1,35 1 503

SEB.pdf

(1): I redovisade driftbidrag till icke statliga flygplatser ingår även beredskapsflygplatser och flygtrafiktjänster

(2): Kollektivtrafiksatsning (Stadsmiljöavtal) avser åren 2022-2030

(3): Åtgärden har totalkostnad under 100 miljoner kronor och går mot trimningsåtgärd

(4): Alternativ finansiering ska utredas.

(5) Översyn av några objektets totalkostnad, NNK och NNV liksom samhällsekonomiska effekter pågår. Uppgifterna kompletteras senare
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https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Vast/Region V%C3%A4st/3 Investering/VVA2201 Valn%C3%A4s riksgr%C3%A4nsen 2plus1/vva2201a_e18_valnas-riksgransen,_del_tocksfors_%E2%80%93_backevarv_2plus1.pdf
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https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Vast/Region V%C3%A4st/3 Investering/VVA1806 E45 V%C3%A4nersborg-Mellerud/vva1806a_e45_vanersborg_-_mellerud,_del_liden_%E2%80%93_fradefors,_ombyggnad_2plus1.pdf
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Mottagare 
Enligt sändlista

Kopia till 
Diariet

 

 

Förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033 
  

På uppdrag av regeringen remitteras Trafikverkets förslag till nationell plan 

för transportinfrastrukturen 2022-2033. 

Rapporten publiceras på Trafikverkets hemsida. 

Remissyttranden ska ha kommit in till Regeringskansliet 

(Infrastrukturdepartementet) senast den 28 februari 2022. Svaren bör lämnas 

per e-post till 

i.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till 

i.transport.remissvar@regeringskansliet.se  

Ange diarienummer I2021/02884 och remissinstansens namn i ämnesraden 

på e-postmeddelandet. 

Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. 

Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven 

enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. 

Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument. 

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En 

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att 

redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att 

svaret ger besked om detta. För andra remissinstanser innebär remissen en 

inbjudan att lämna synpunkter. 

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats. 

 

 

Lena Erixon 

Generaldirektör 
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Pär-Erik Westin 

Strategisk planerare 

par-erik.westin@trafikverket.se 

Direkt: 010-123 61 57 

Mobil: 070-316 76 20 

Trafikverket 

Adress: 781 89 Borlänge 

Besöksadress: Röda vägen 1 

Telefon: 0771-921 921 

www.trafikverket.se 

 

 

Ovanstående textfält är endast avsett att läsas digitalt och får ej tas bort. Det innehåller uppgifter från 

sidhuvudet och gör att dokumentets egenskaper blir tillgängliga enligt Lag (2018:1937) om tillgänglighet 

till digital offentlig service. 

  

Dokumentegenskaper, Ärendenummer TRV 2021/79143, Motpartens ärendenummer I2021/02884, Dokumentdatum 2021-11-30, Dokumenttyp BREV.  
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Sändlista 
2030-sekretariatet  

AB Volvo 

Affärsverket svenska kraftnät 

Arbetsgivarverket  

Arlandabanan Infrastructure AB 

BIL Sweden  

Bilsportförbundet  

Botniska korridoren  

Boverket  

Byggföretagen 

Byggherrarna 

Chalmers tekniska högskola 

Cykelfrämjandet 

Delaktig Handlingskraft Rörelsefrihet (DHR) 

Ekologiska lantbrukarna 

Energimyndigheten  

European Spallation Source (ESS) 

Fackförbundet SEKO  

Fackförbundet ST 

FMCK Frivilliga motorcykelkåren  

Folkhälsomyndigheten 

Fossilfritt Sverige  

Fotgängarnas förening  

Friluftsfrämjandet  

Funktionsrätt Sverige  

Fältbiologerna 
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Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB) 

Föreningen Svenska järnvägsfrämjandet  

Föreningen Sveriges järnvägsentreprenörer (FSJ)  

Företagarna 

Försvarets materielverk FMV 

Försvarets radioanstalt FRA 

Försvarsmakten 

Global utmaning 

Green Cargo AB 

Greenpeace  

Gröna Bilister 

Handelskammaren i Jönköpings län  

Handelskammaren i Uppsala län  

Handelskammaren Mittsverige  

Handelskammaren Mälardalen  

Handelskammaren Värmland 

Havs- och vattenmyndigheten 

Hörselskadades riksförbund (HRF) 

Inlandsbanan AB 

IKEM 

Infranord AB 

Infrasweden KTH (strategisk innovations plattform) 

Innovationsföretagen  

Institutet för framtidsstudier 

IQ Samhällsbyggnad  

ITS Sweden  

Jernhusen AB 

Jernkontoret 

317



   

  5 (21) 

Ärendenummer Dokumentdatum   
TRV 2021/79143 2021-11-30  
Motpartens ärendenummer   
I2021/02884   
   
 

 
Trafikverket 
781 89 Borlänge 
Besöksadress: Röda vägen 1 

Texttelefon: 010-123 50 50 
Telefon: 0771 - 921 921 
trafikverket@trafikverket.se 
www.trafikverket.se 

Pär-Erik Westin 
Nationell planering 
Direkt: 010-1236157 
Mobil: 070-3167620 
par-erik.westin@trafikverket.se 

 

TM
AL

L 
04

22
 B

re
v 

4.
0 

Jordbruksverket  

Jordens Vänner  

Jämtland Härjedalen Turism 

Järnvägshistoriska Riksförbundet  

KAK Kungliga automobilklubben  

Kemikalieinspektionen 

Klimatkommunerna  

Kommerskollegium 

Konjunkturinstitutet 

Konkurrensverket 

Kungliga Svenska Seglarsällskapet 

Kungliga tekniska högskolan  

Kustbevakningen 

Lantbrukarnas riksförbund (LRF)  

Lantmäteriet 

Linköpings universitet 

Livsmedelsverket 

LO 

Luftfartsverket 

Luleå tekniska universitet  

Luossavaara-Kiirunavaara AB 

Länsstyrelsen i Blekinge län  

Länsstyrelsen i Dalarnas län  

Länsstyrelsen i Gotlands län 

Länsstyrelsen i Gävleborgs län  

Länsstyrelsen i Hallands län  

Länsstyrelsen i Jämtlands län  

Länsstyrelsen i Jönköpings län  
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Länsstyrelsen i Kalmar län  

Länsstyrelsen i Kronobergs län  

Länsstyrelsen i Norrbottens län 

Länsstyrelsen i Skåne län  

Länsstyrelsen i Stockholms län  

Länsstyrelsen i Södermanlands län  

Länsstyrelsen i Uppsala län  

Länsstyrelsen i Värmlands län  

Länsstyrelsen i Västerbottens län 

Länsstyrelsen i Västernorrlands län 

Länsstyrelsen i Västmanlands län  

Länsstyrelsen i Västra Götalands län  

Länsstyrelsen i Örebro län  

Länsstyrelsen i Östergötlands län  

Maritimt forum 

Mellansvenska handelskammaren 

MHF - Motormännens Helnykterhetsförbund  

Motormännens Riksförbund 

Museibanornas Riksorganisation  

Myndigheten för delaktighet 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap  

Mälardalsrådet 

Naturskyddsföreningen 

Naturturismföretagen  

Naturvårdsverket  

Norrbotniabanegruppen  

Norrbottens Handelskammare 

NTF Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande  
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Nya ostkustbanan 

Näringslivets transportråd 

Nätverket för Jämställdhet i transportsektorn  

Nätverket Unga För Tillgänglighet (NUFT) 

Pensionärernas riksorganisation (PRO) 

Post- och telestyrelsen 

Region Blekinge  

Region Dalarna  

Region Gotland  

Region Gävleborg  

Region Halland 

Region Jämtland/Härjedalen  

Region Jönköpings 

Region Kalmar  

Region Kronoberg  

Region Norrbotten 

Region Skåne  

Region Stockholm  

Region Sörmland  

Region Uppsala län  

Region Värmland  

Region Västerbotten 

Region Västernorrland  

Region Västmanland  

Region Örebro län  

Region Östergötland 

Renägarförbundet 

Rese- och turistnäringen i Sverige  
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Resenärsforum  

Riksantikvarieämbetet  

Riksförbundet enskilda vägar (REV)  

Rikspolisstyrelsen 

Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) 

Rymdstyrelsen 

SACO 

Sametinget  

Samferdselsdepartementet (Norge) 

Samhällsbyggarna  

Samtrafiken 

Scania  

SJ AB 

Sjöfartsverket  

Skogsindustrierna  

Skogsstyrelsen  

Skärgårdsredarna 

Skärgårdarnas Riksförbund 

SPF Seniorerna 

Statens geotekniska institut 

Statens geologiska undersökning 

Statens historiska museer 

Statens maritima och transporthistoriska museer 

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)  

Statskontoret 

Stockholms handelskammare  

Swedavia 

Swedish Space Cooperation (SCC) 
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Swedtrain  

Swedish Lapland  

Svemin 

Svensk Cykling  

Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB 

Svensk Handel 

Svensk Kollektivtrafik  

Svensk Sjöfart 

Svensk Turism  

Svenska Cykelstäder 

Svenska Handelskammarförbundet  

Svenska Jägareförbundet 

Svenska Miljöinstitutet IVL 

Svenska Motorvagnsklubben 

Svenska petroleum och biomedel institutet SPBI  

Svenska Privatvagnföreningen 

Svenska Regionala Flygplatser (SRF) 

Svenska samernas riksförbund  

Svenska Taxiförbundet 

Svenska Teknik & Designföretagen  

Svenska Transportarbetareförbundet  

Svenska Turistföreningen 

Svenskt Flyg  

Svenskt Näringsliv 

Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) 

Sveriges Hamnar 

Sveriges Hembygdsförbund 

Sveriges Ingenjörer 
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Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI)  

Sveriges Motorcyklister 

Sveriges Riksidrottsförbundet  

Sveriges Skeppsmäklareförening  

Sveriges Åkeriföretag 

Svevia 

Sydsvenska Industri & Handelskammaren  

Synskadades Riksförbund 

TCO 

Tillväxtanalys  

Tillväxtverket  

Trafikanalys 

Transportarbetareförbundet  

Transportföretagen 

Transportministeriet (Danmark) 

Transportministeriet (Finland)  

Transportstyrelsen 

Tullverket  

Tourism in Skåne 

Tågföretagen 

Unionen 

VINNOVA 

Visita 

Volvo Cars 

WWF Världsnaturfonden  

Västerbottens Handelskammare  

Västra Götalandsregionen  
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Västsvenska Handelskammaren  

Östsvenska Handelskammaren 

 

Samtliga kommuner 

Ale 

Alingsås 

Alvesta 

Aneby 

Arboga 

Arjeplog 

Arvidsjaur 

Arvika 

Askersund 

Avesta 

Bengtsfors 

Berg 

Bjurholm 

Bjuv 

Boden 

Bollebygd 

Bollnäs 

Borgholm 

Borlänge 

Borås 

Botkyrka 

Boxholm 

Bromölla 

Bräcke 
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Burlöv 

Båstad 

Dals-Ed 

Danderyd 

Degerfors 

Dorotea 

Eda 

Ekerö 

Eksjö 

Emmaboda 

Enköping 

Eskilstuna 

Eslöv 

Essunga 

Fagersta 

Falkenberg 

Falköping 

Falun 

Filipstad 

Finspång 

Flen 

Forshaga 

Färgelanda 

Gagnef 

Gislaved 

Gnesta 

Gnosjö 

Gotland 
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Grums 

Grästorp 

Gullspång 

Gällivare 

Gävle 

Göteborg 

Götene 

Habo 

Hagfors 

Hallsberg 

Hallstahammar 

Halmstad 

Hammarö 

Haninge 

Haparanda 

Heby 

Hedemora 

Helsingborg 

Herrljunga 

Hjo 

Hofors 

Huddinge 

Hudiksvall 

Hultsfred 

Hylte 

Håbo 

Hällefors 

Härjedalen 
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Härnösand 

Härryda 

Hässleholm 

Höganäs 

Högsby 

Hörby 

Höör 

Jokkmokk 

Järfälla 

Jönköping 

Kalix 

Kalmar 

Karlsborg 

Karlshamn 

Karlskoga 

Karlskrona 

Karlstad 

Katrineholm 

Kil 

Kinda 

Kiruna 

Klippan 

Knivsta 

Kramfors 

Kristianstad 

Kristinehamn 

Krokom 

Kumla 
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Uppräkning av kulturförenings bidragsnivåer 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta  

att räkna upp det totala stödet till kulturföreningar enligt 
konsumentprisindex (KPI) från 2016 vilket blir ca 100 000 räknat på 

850 000 kr. 

att avsätta 100 000 kr från kommunstyrelsens medel för uppräkning till 
föreningar som genomför kulturaktiviteter under 2022. 

 

Beskrivning av ärendet 

Kulturföreningar i Härnösand har inte haft någon uppräkning på sina 
föreningsstöd de senaste fem åren.  

Varje år fördelar kulturenheten 850 000 kr till föreningar som genomför 

kulturaktiviteter och ytterligare 500 000 kr till studieförbund. 

Med uppräkningen kan kulturenheten fördela 950 000 kr i stöd till föreningar 

som genomför kulturaktiviteter. Utöver detta fördelas som tidigare 
ytterligare 500 000 till studieförbunden. 

Socialt perspektiv 

Föreningslivets betydelse för samhället kan inte nog understrykas. En ökad 
satsning på föreningslivet i Härnösand bidrar till Kulturprogrammet 

kulturpolitiska dimension. Och främst målet att kultur är en självklar del av 
vardagslivet i Härnösand.  

Föreningslivet är viktigt för olika målgrupper, såväl äldre som barn och 
unga. Det stärker både sociala och demokratiska aspekter och bidrar till både 
utbud, attraktivitet, eget skapande och hälsa.  

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan 
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Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Ett positivt beslut belastar kommunens ekonomi men bidrar till dess 

utveckling genom den stora uppväxling som sker när de omsätter sina bidrag 
i verksamhet som alla erbjuds att ta del av. 

Beslutsunderlag 

Härnösands kommuns Kulturprogram 2021–2025 

 

Uno Jonsson 
Tillväxtchef 

Elisabeth Oxelhöjd 
Kulturchef 

Bilagor 

Bilaga 1 "[Skriv text här]"  
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Kommunstyrelseförvaltningen 

Elisabeth Oxelhöjd, 0611-34 8 671 
elisabeth.oxelhojd@harnosand.se 

KULTURPROGRAM  

Datum 

2021-07-07 
Diarienummer  

KS2021-315 

 

Kulturprogram 
Härnösands kommun 

Dokumentnamn Kulturprogram  

Dokumenttyp 

Program 

Fastställd/upprättad av Kommunfullmäktige 

Datum 

2021-09-27 

Diarienummer 

KS2021-315 

 

Dokumentansvarig/processägare Kommunstyrelseförvaltningen  

Version 

1.0 

Senast reviderad 

2021-07-07 

Giltig t o m 

2025-12-31 

Dokumentinformation 

Kulturprogrammet är ett kommunövergripande styrdokument och beskriver den 

riktning och utveckling som Härnösands kommun ska arbeta med fram till och med 
2025. 

Dokumentet gäller för 
Samtliga förvaltningar, nämnder och bolag i Härnösands kommun 

Annan information 

Till kulturprogrammet kopplas kommunövergripande ställningstagande som styr 
mot vision och mål i kulturprogrammet 
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Formalia 

Planen antogs i kommunfullmäktige den 2021-09-27 och gäller fram till 
2025-12-31. 

Med kulturprogrammet som grund ska Härnösand fortsätta utvecklas som 
kulturkommun med ett rikt kulturliv för alla! 
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Härnösand är en levande mötesplats där nya idéer föds, där ett 
generöst kulturliv ger estetiska upplevelser och skaparglädje, där 

konsten är obunden och fri och kulturen en förvandlande kraft i 
samhällsutvecklingen. 

 
Härnösands kommuns kulturvision 
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1 Sammanfattning 

Kulturprogrammet anger målen för hur Härnösands kommun ska jobba med 
kultur fram till 2025. Programmet ska fungera som ett stöd vid prioriteringar 
och val. Kulturprogrammet är resultatet av många samtal, workshops och 

dialoger med bland annat tjänstepersoner, allmänheten och kulturaktörer. 
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2 Inledning 

Konst och kultur är en självklar del av vårt samhälle och av oss som 
människor. Via konst och kultur kommer vi på ett personligt plan i kontakt 
med våra egna och andras känslor, erfarenheter, perspektiv, visioner och 

drömmar. Tillgången till och skapandet av kultur utvecklar förmågor hos 
människor som vårt samhälle är i behov av för att må bra. Kulturen utgör 

också till stor del platsens identitet och är grundläggande för vår demokrati. 
Därför är närvaron av kultur avgörande för en hållbar utveckling av 
Härnösand. 

2.1 Om kulturprogrammet 

Kulturprogrammet är ett kommunövergripande styrdokument och beskriver 

den riktning och utveckling som Härnösands kommun ska arbeta med fram 
till 2025. Det ska kunna fungera som ett stöd vid prioriteringar och val. Det 
långsiktiga perspektivet skapar förutsättningar för kloka beslut där kulturen 

är en gemensam kraft och tillgång. 
 

Målen i kulturprogrammet riktar sig till alla som lever, bor och verkar i 
Härnösands kommun och vill bidra till att kulturen fortsätter vara en fri 
kreativ kraft och samhällsutvecklare. För att genomföra kulturprogrammet 

krävs ett arbete med gemensam kraft där alla bidrar till att svara mot 
uppsatta mål och riktlinjer. Ansvaret för ett levande kulturliv kan betraktas 

som ett partnerskap mellan den ideella sektorn, det fria kulturlivet, 
kulturinstitutionerna och offentliga aktörer. 
 

Kulturprogrammet spelar en viktig roll i förhållande till riktlinjer och planer 
som tas fram inom Härnösands kommuns förvaltningar och bolag. Här 

föreslås programmet fungera som kunskapskälla och riktningsvisare för hur 
kulturens olika aspekter kan eller bör vägas in i det strategiska arbetet samt 
bidra till ökad samverkan i den operativa verksamheten. 

 
Med kulturprogrammet följer ett antal kommunövergripande 

ställningstaganden som är exempel på insatser som Härnösands kommun kan 
genomföra för att nå de visioner och mål som beskrivs i kulturprogrammet 

2.2 Läsanvisning 

I sista delen av dokumentet finns en ordlista som stöd för förståelsen av 
begrepp och uttryck. Utöver dessa finns några viktiga begrepp att redogöra 

för: När Härnösand omnämns i programmet är det Härnösands kommun som 
geografisk plats som avses, med Härnösands kommun avses den kommunala 

organisationen i sin helhet.  
 
Begreppen konst och kultur är breda och omfamnar en mängd aspekter och 

dimensioner vilka kommer att förtydligas längre fram i dokumentet. 
Förenklat menas med konst oftast konstnärliga uttryck i olika former, till 

exempel bildkonst, scenkonst, musik, film eller litteratur, medan kultur är ett 
större och bredare begrepp för all form av kultur och kulturens roll i 
samhället. All konst är kultur men all kultur är inte konst. 

 
Nedan presenteras en kort förklaring av kulturen i Härnösand. 
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2.3 Kultur i Härnösand 

För en kommun av Härnösands storlek finns här konst av ovanligt hög 

kvalitet, ett brett kulturutbud och en stor variation av olika kulturuttryck. 
Den offentligt organiserade kulturverksamheten i Härnösand är väl utvecklad 
och etablerad med både konsthall, teater och arenor för musik, utställning, 

litteratur och dans. Institutionerna är tillsammans med alla professionella 
kulturskapare, kulturföreningar och civilsamhällets aktörer drivkrafter som 

bidrar till vårt levande kulturliv. Kulturen är i Härnösand en styrka att bygga 
ett hållbart samhälle på. Det återspeglas i att kulturperspektivet inkluderas i 
andra styrande dokument, vid den fysiska planeringen och som en röd tråd 

från utbildning till arbete.   
 

På senare år har Härnösand placerat sig högt i förhållande till många 
kommuner i Sverige gällande investeringar i konst och kultur. För att 
fortsätta hålla den höga kvalitet och den kulturella infrastruktur som finns i 

Härnösand är det viktigt att samlas kring mål och prioriteringar som möter 
både de möjligheter och utmaningar som finns nu och i framtiden. I det här 

kulturprogrammet får du läsa mer om precis det. 
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3 Utgångspunkter 

Utgångspunkterna för kulturprogrammet och kulturarbete i stort är 
kommunala mål och visioner, perspektivfrågor och kultur som hållbar 
utveckling. 

 

3.1 Härnösands kommuns kulturvision 

Härnösand är en levande mötesplats där nya idéer föds, där ett generöst 
kulturliv ger estetiska upplevelser och skaparglädje, där konsten är obunden 
och fri och kulturen en förvandlande kraft i samhällsutvecklingen.  

 

3.2 Politisk målbild (2020) 

Visionen är att bygga en hållbar framtid i Härnösand. En framtid där våra liv 
ska vara i balans med miljön.  

3.3 Tillväxtstrategi 

Härnösands tillväxtstrategi är ett av kommunens styrande dokument och har 

tagits fram genom dialoger med näringslivet, kommunens invånare, 
föreningslivet, myndigheter och den kommunala organisationen. 
Strategin tar sikte på år 2040 med målbilden ”Mitt Härnösand – Tillsammans 

i en kreativ och företagsam livsmiljö” med 30 000 medborgare och 11 500 
arbetstillfällen. 

För att uppnå målbilden finns de sex delstrategierna: 

 Gemensam kraft 

 Utbildnings som får människor att växa 

 Företagsamhet 

 Den trygga och personliga livsmiljön 

 Hållbarhet genomsyrar allt 

 Infrastruktur – basen för utveckling. 

3.4 Framtidsbilder 

När arbetet med kulturprogrammet inleddes gjordes en workshop med 

kommunens alla förvaltningar för att ta fram en övergripande målbild för 
översiktsplan 2040 och det nya kulturprogrammet. Resultatet av arbetet var 

dessa fyra inriktningar. 

Nära &  
välkomnande 

 

Företagsamt & framåtsträvande 
 

 Sammanhållen 

 Livskraftig 

 Levande 

 Trygg 

 Digitalt 

 Företagsamt 

 Kreativt 

 Visionärt 
Kretsloppsfrämjande & förnybar 

 

Multifunktionellt & multikulturellt 

 

 Självförsörjande 

 Energieffektivt 

 Cirkulärt  
centrum 

 Flexibelt 

 Kunskaps- 
centrum 

 Kulturfrämjande 
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 Klimatanpassat  Infrastruktur 

 
 
Nära & välkomnande  

I Härnösand är alla välkomna och kan hitta sin personliga livsmiljö. Här har 
både besökare och invånare nära till varandra, till våra sju kommundelar, 

kranskommuner och resterande delar av landet genom en infrastruktur som 
är basen för utveckling. 
Företagsamt & framåtsträvande  

I Härnösand är vi stolta över våra framgångar och alla är engagerade och 
företagsamma – på egen hand eller med gemensam kraft, i företag, 

organisationer och nätverk. Möten mellan människor leder till kreativitet, 
nytänkande och utveckling. 
Kretsloppsfrämjande & förnybart   

I Härnösand lever vi som vi lär och visar vägen till ett samhälle där 
människan är i balans med miljön. All utveckling genomsyras av hållbarhet 

och gemensamt engagemang för en robust vardag.   
Multifunktionellt & multikulturellt  
I Härnösand planerar vi med ekosystemets alla tjänster i tanken för en 

levande kommun som har flera syften, för både människa och miljö. En 
kulturell infrastruktur skapar förutsättningar för ett kulturliv med mångfald 

och dragningskraft som lyser starkt i samhällsbygget och i möten med 
människor. Utbildning som grundar föder ett kunskapscentrum med bredd 
och spets. 

 

3.5 Kultur som hållbar utveckling 

Härnösand betraktar kultur som hållbar utveckling. Kulturen är helt enkelt en 
självklarhet för att kommunen ska uppnå sina målbilder inför framtiden. 

Arbetet kan förtydligas genom att belysa kulturen som en övergripande, 
alltäckande hållbarhetsdimension. 
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Kultur som hållbar utveckling 
(en allomfattande roll) 

Det innebär förståelse för att kulturens meningsskapande är i fokus, att 
kulturen är en del av vårt sätt att leva, helt integrerad i vår vardag och 
livsstil. Av nödvändighet rymmer det både miljömässiga, ekonomiska och 

sociala aspekter. 
 “Culture is who we are and what shapes our identity. No development can 

be sustainable without including culture” - UNESCO 
 

3.6 Åtta aspekter av kultur 

Aspektpolitik handlar om hur kulturen kan användas och bidra inom andra 
områden som utbildning, regional tillväxt, hälsa och miljö. För att förtydliga 

kulturens roll i Härnösands samhällsutveckling har kulturprogrammet tagit 
stöd av Jonas Alwalls (lektor på Urbana studier, Malmö högskola) modell 
om åtta aspekter av kultur. Alwalls uppställning visar på flera olika 

dimensioner av kultur och gör det enklare att se på vilket sätt kultur kan 
bidra i många av våra mest angelägna samhällsfrågor. 

1. Kultur som arv – Det som förbinder oss och framtiden med vår 

historia och vårt förflutna. 

2. Kultur som kreativitet – Nyskapande utveckling som nyfiket för oss 

framåt. 

3. Kultur som kulturutbud - Tillgång till kulturformer och kulturuttryck 

för de som utövar och upplever. 

4. Kultur som upplevelse – Hur kulturen förmedlar intryck och väcker 

känslor hos den som tar del av den.  

5. Kultur som mångkultur – Mångfald och kulturmöten mellan 

exempelvis besökare och invånare.  

6. Kultur som resurs för hälsa och välbefinnande – En preventiv roll för 

att förebygga ohälsa och sociala problem. Kan tas i bruk av många 

välfärdsverksamheter. 
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7. Kultur som lärande – En källa till kunskap samt personlig och 

gemensam utveckling, exempelvis genom utbildningsväsendet, 

kulturinstitutioner eller företagande.  

8. Kultur i form av kulturella och estetiska värden – Platsens 

attraktivitet, byggnader, offentlig konst, arkitektur och grönska 

genom stadsplanering. 

3.7 Perspektivfrågor 

Det är viktigt att flera perspektiv beaktas i allt arbete som rör kultur. Vissa 

gånger krävs särskilt fokus på en målgrupp men generellt ska perspektiven 
nedan alltid inkluderas: 

 Demokrati & mänskliga rättigheter – Alla ska ha möjlighet att ta del 

av kultur, själva skapa kultur och påverka kulturen. Konstnärers och 

kulturutövares yttrandefrihet ska vara tryggad och klimatet gynnsamt 

för den konstnärliga friheten.  

 Jämlikhet/intersektionalitet – Oavsett kön, klass, etnicitet, 

funktionalitet, sexualitet etcetera ska alla människor få ta del av, 

känna sig representerade och ha möjlighet att påverka kulturutbudet i 

Härnösand (läs mer i ordlistan). 

 Barn och unga – Barn och ungdomar ska under hela sin uppväxt ha 

nära och enkel tillgång till kulturupplevelser på fritiden, i förskola 

och skola.  

 Tillgänglighet – Alla ska kunna ta del av kulturlivet och utöva kultur 

på jämlika villkor oavsett funktionsförmåga. 

 Folkhälsa – Kultur ska vara en prioriterad fråga ut ett 

folkhälsoperspektiv och användas för att stimulera och upprätthålla 

hälsa och välbefinnande hos invånare och besökare. 

 

347



Härnösands kommun 
Datum 

2021-07-07 
Diarienummer 

KS2021-315 
Sida 

12(26) 
 

 

 
 
 

3.8 Konstens egenvärde 

Konstens egenvärde är ett öppet begrepp och konstnärliga uttryck och former 
är i konstant rörelse. Nya konstformer och riktningar uppstår, överskrids och 

smälts samman. Förändringen är inbyggd i den kreativa process som är 
grunden för allt skapande. Definitionen av vad som menas med konst och 
kultur förändras över tid. När konsten skildrar, gestaltar och sätter den 

gemensamma samtiden i ett sammanhang kan den därför bidra med 
reflektion och förståelse av vår historia och nutid, men även inspirera till 

förändring av värderingar, normer och samhällssyn.  
Konstutövarens frihet och konstens egenvärde är grunden för all konstnärlig 
verksamhet. Det konstnärliga skapandet och uttrycket äger sitt egenvärde 

och är inte i första hand ett medel för att nå andra mål. Satsningar på konst 
och kultur behöver inte motiveras med andra syften. Att värna konstens 

självständighet innebär att skapa rum och ge plats för risktagande och det 
oförutsägbara. 
För att konst och kultur i alla dess former fortsatt ska vara en grundläggande 

del av vår gemensamma välfärd behöver dess förutsättningar och utmaningar 
tas på allvar genom ett medvetet och strategiskt arbete. Detta för att 

säkerställa förutsättningarna att konsten är fri, obunden och livskraftig och 
kulturlivet rikt på mångfald, uttryck och berättelser. 
Armlängds avstånd är ett centralt och vedertaget begrepp inom hela 

kulturpolitikområdet. Principen är till för att reglera maktförhållanden och se 
till att varken politiker, tjänstepersoner eller andra som har makt att fördela 

resurser inte påverkar eller styr det konstnärliga arbetet. Armlängds avstånd 
reglerar också ansvarsfördelningen mellan politiker och tjänstepersoner. 
När stöd ges till kulturskapande kan det vara relevant att ha åsikter om 

arbetsvillkor och förutsättningar men inte om slutprodukten, det vill säga 
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själva föreställningen, konstverket eller konserten. Rätten till ett fritt 
konstnärligt skapande är fastslagen i yttrandefrihetsgrundlagen. 
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4 Tre dimensioner av kultur  

Kulturprogrammet belyser konst- och kulturområdet genom tre dimensioner, 
kulturpolitisk, konstpolitisk och samhällspolitisk dimension. Varje 
dimension innehåller ett övergripande mål och ett antal delmål. Kulturen är 

ett ekosystem där alla delar förutsätter och är beroende av varandra. Det gör 
att dimensionerna överlappar, förmerar och är beroende av varandra för att 

uppnå den helhet som är programmets avsikt. En framgångsrik kulturpolitik 
beaktar alla tre dimensionerna för att nå ett långsiktigt och hållbart 
utvecklingsarbete. För att lyckas krävs också samverkan med lokala aktörer, 

civilsamhälle och näringsliv. Tillsammans utvecklar de tre dimensionerna 
den kulturella infrastrukturen.  

4.1 Kulturpolitisk dimension 

Den kulturpolitiska dimensionen ska främja ett levande och oberoende 
kulturliv för alla. Insatser som leder till att fler invånare deltar i kulturlivet 

ska initieras och stödjas. Den som önskar ska ha möjlighet att både uppleva 
och skapa kultur oavsett bostadsort, ålder eller andra förutsättningar. 

Individen är i fokus och avsikten är att bredda kulturens bas och erbjuda 
mötesplatser som underlättar för invånare och besökare att delta i, utveckla 
och skapa konst och kultur i Härnösand. 

 
Kulturpolitikens insatser riktas till bland annat civilsamhället, det fria 

kulturlivet, kulturarv, kulturturism, kultur för barn, unga och äldre. 
Dimensionen berör både amatörverksamhet och professionell verksamhet. 
Flera berättelser och röster ska ges utrymme i Härnösand. Representativitet 

är centralt i allt arbete och en förutsättning för ett socialt hållbart samhälle. 
För att främja allas möjlighet till kulturupplevelser och möjligheten att 

utveckla skapande förmågor ska kulturlivet i Härnösand vara tillgängligt för 
alla och nyttjas av fler.  
 

Huvudmål  

Kultur är en självklar del av vardagslivet i Härnösand. 

 

Delmål  

 Kreativa mötesplatser  

 Ett tillgängligt kulturliv  

 Röst och representation  

 Kulturutbud med bredd och spets 

 Barns och ungas, tillgång, delaktighet och inflytande 

4.1.1 Delmål – Kreativa mötesplatser  

Kreativa mötesplatser är ett fundament för möten och demokratiska samtal. 

De inbjuder till möten över åldrar, mellan geografiska områden, mellan 
amatör och professionell, mellan skapande och upplevelser, mellan det 

populära och det exklusiva. Mötesplatserna gör det möjligt för invånare och 
besökare att skapa egna kulturella sammanhang, men bidrar även till 
mångfald, medskapande och delaktighet. Fler kreativa mötesplatser ska 

skapas, befintliga ska värnas och skapandet av tillfälliga platser ska 
uppmuntras.  
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Ändamålsenliga arenor och möteslokaler, både fysiska och digitala, är en 
förutsättning för att Härnösands kulturliv ska utvecklas. Professionella 

institutioner, kulturutövare och civilsamhällets kulturliv kan fortsätta att 
växa och utvecklas när de har tillgång till funktionella arenor.  
 

I andra sammanhang kan tillfälliga mötesplatser vara att föredra. Genom att 
arbeta med det tillfälliga som en medveten och hållbar strategi berikas 

människors livsmiljöer. Särskilt viktigt är det att uppmuntra spontanitet på 
offentliga platser där det finns ett flöde av människor och möten sker 
naturligt. På sådana platser kan kreativa mötesplatser utvecklas tillfälligt 

eller mer permanent för att göra kulturen mer tillgänglig, uppmuntra 
skapande, lärande eller deltagande. 

 
Digitala mötesplatser spelar en allt större roll i samhället och är mycket 
viktiga för människor som av olika anledningar inte har tillgång till fysiska 

mötesplatser. Kulturen har en självklar plats i den digitala utvecklingen och 
Härnösands kommun ska följa och ha som ambition att ligga i framkant av 

utvecklingen, tillhandahålla digitala mötesplatser och uppmuntra andra 
aktörer till digital utveckling. Särskilt viktigt är det att utveckla 
möjligheterna att ta del av digital kultur för de grupper som har svårt att ta 

del av kultur på annat sätt. 

4.1.2 Delmål – Ett tillgängligt kulturliv 

Alla människor ska ha möjlighet att ta del av och utöva kultur. Därför måste 
kulturen vara tillgänglig för alla och tillgången till kultur och möjlighet till 

eget kulturskapande ska utvecklas och öka. 
 

I alla Härnösands kommundelar ska det finnas möjlighet att ta del av och 
utöva kultur vilket bidrar till goda och personliga livsmiljöer. I arbetet med 
ett mer tillgängligt konst- och kulturliv är det viktigt att uppmuntra olika 

slags aktörer och engagemang. Ändamålsenliga lokaler är ofta en 
förutsättning för demokratiska möten och ett fungerande kulturliv i alla 

kommundelar. 
 
Tillgänglighet för alla är ett perspektiv som ska lyftas när nya lokaler för 

kultur ska utformas eller befintliga lokaler anpassas. Där kommunen själv är 
lokalägare ska föreningslivet uppmuntras genom subventionerade 

lokalkostnader. 
 
För personer i behov av stöd för att kunna ta del av olika aktiviteter är det 

angeläget att säkra tillgång och tillgänglighet till kultur. Det gäller till 
exempel barn och unga med funktionsvariationer, personer i särskilda 

boenden, boenden inom omsorgen om funktionshindrade och öppna 
verksamheter för äldre. Såväl upplevelser som eget skapande ska vara ett 
självklart inslag i de boendes vardag.  

 
Forskning har påvisat ett tydligt samband mellan kultur och hälsa. Den 

sociala samvaron, möjlighet till rörelse och kreativitet som kulturutövande 
och kulturkonsumtion kan ge upphov till, kan vara gynnsam för människors 
hälsa. Kultur kan därför på flera sätt bidra till att stärka den sociala och 

fysiska hälsonivån i Härnösand. Kultur och bibliotek ska ses som en 
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integrerad del i folkhälsoarbetet och samverkan bör stärkas och utvecklas 
inom gemensamma områden. För att öka tillgängligheten för fler målgrupper 

behöver samarbetsparter och resurser identifieras, stärkas och organiseras. 
Människors olika förutsättningar ska återspeglas i kommunens olika 
ställningstaganden, aktiviteter och stöd till olika aktörer. Till exempel 

påverkar invånares socio-ekonomiska status deras kulturvanor och 
kulturmönster. Även andra maktordningar påverkar den upplevda tillgången 

till kultur. Härnösands kommun har ett särskilt ansvar för att kulturella 
upplevelser finns närvarande i kommunens verksamheter. 

4.1.3 Delmål – Röst och representation 

Härnösand har invånare och besökare från övriga Sverige och världen. De 

representerar en bredd av kulturer och språk. Bland invånare och besökare 
finns både kulturutövare och kulturkonsumenter. 
 

En mångfald av kulturyttringar och en bred kultursyn där olika röster och 
erfarenheter ges utrymme är ett villkor för att fler ska känna sig inkluderade i 

och representerade av kulturen i Härnösand. En mångfald inom kulturen ger 
också fler perspektiv, ifrågasätter normer och ökar kunskapen och 
förståelsen för människors olika livsvillkor. För att främja mänskliga 

rättigheter och för att uppfylla lagen om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk är det särskilt angeläget att främja de nationella 

minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur och sitt 
kulturarv. 
 

Samhället främjas genom samverkan och utbyte regionalt, nationellt, 
internationellt och interkulturellt. Interkulturell verksamhet definieras här 

som verksamhet som främjar etnisk och kulturell mångfald. Möten med och 
genom kultur kan vara ett sätt att främja integration och stödja människors 
etablering och trygghet, samtidigt som det befintliga samhället utvecklas av 

nya perspektiv och kulturyttringar. 

4.1.4 Delmål – Kulturutbud med bredd och spets 

I Härnösand ska ett rikt och varierat kulturutbud bidra till att öka platsens 

attraktivitet och lusten att leva, verka och skapa här eller komma hit som 
besökare. Ett livskraftigt kulturliv kommer av den dynamik som uppstår i 
samspelet mellan olika aktörer. Den medskapande breddkulturen, den 

professionella spetsverksamheten och företagare i kulturella och kreativa 
näringar stimulerar varandra och är varandras förutsättningar.  
 

Alla kulturaktörer ska ges möjlighet och utrymme att utvecklas och bidra till 
en mångfald av konstformer och kulturuttryck och stärka det mång-kulturella 

samspelet. Med gemensamma krafter skapas ett dynamiskt, mångfacetterat 
och engagerande kulturliv. 
 

För att uppnå det ska de unika och platsspecifika förutsättningarna i 
Härnösand i form av kommunala och andra mötesplatser för kultur värnas 

och utvecklas. Möten mellan professionella kulturaktörer och civilsamhället 
ska uppmuntras och de kulturella och kreativa näringarna ska stödjas för att 
ge Härnösand en än mer upplevelserik och hållbar kulturprofil. 

I takt med samhällsutvecklingen förändras civilsamhällets engagemang i 
kulturlivet. Organisationsformer förändras och nya kulturuttryck växer fram. 
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Härnösands kommun ska stötta och skapa förutsättningar för de unga och det 
oprövade. Flexibla och uppdaterade stödsystem som kompletterar mer 

trögrörliga stödformer är centrala för att stödja föreningslivet och 
civilsamhällets engagemang i deras fortsatta arbete och utveckling.   

4.1.5 Delmål – Barns och ungas tillgång, delaktighet och inflytande  

Kultur ska vara en självklar del av barn och ungas uppväxt i Härnösand, 

både i skolan och på fritiden. I Härnösand ska barn och unga ha möjligheter 
att fritt uppleva och utöva kultur på sina egna villkor och på ett likvärdigt 
sett. Barn och unga är en heterogen grupp som består av en mångfald av 

individer. 
 

Alla barn och unga i Härnösand ska ha nära tillgång till kulturlivet på sin 
fritid. Det egna skapandet står i centrum och det ska vara enkelt att ta del av 
ett varierat kulturutbud i form av utställningar, konserter och föreställningar. 

För att öka barns och ungas deltagande och delaktighet behövs olika insatser, 
till exempel skapande mötesplatser och möjlighet för unga att få stöd i att 

själva organisera och arrangera aktiviteter. Att ge barn och unga många olika 
konstnärliga verktyg för att uttrycka sig är att lägga grunden för 
morgondagens kulturskapare och samhällsmedborgare. Skapande barn blir 

skapande och kreativa vuxna som kan hantera och hitta lösningar i komplexa 
sammanhang. 

 
Förskolan och skolan är plattformar där de allra flesta barn och unga nås 
oavsett bakgrund. Därför är det viktigt att kultur är en given del av elevens 

vardag. Estetiska lärprocesser och professionell kultur ska vara självklara 
delar i den pedagogiska verksamheten. Genom att uppleva kultur i skolan 

inspireras barn och ungdomar att prova på och utveckla sin egen skapande 
förmåga. Fokus på elevernas eget skapande är centralt. Efter avslutad 
grundskola ska alla elever i Härnösand ha upplevt en mångfald av kultur.  

 

4.2 Konstpolitisk dimension 

Konstpolitikens roll i Härnösand är att skapa goda förutsättningar för 
hållbara villkor för professionella kulturaktörer inom alla konstformer att 

kunna arbeta fritt och obundet. Den kvalitativa konsten i alla dess uttryck 
och konstens självständiga ställning och egenvärde ska värnas.   
 

Med konst menas här gestaltande av händelser, idéer, tankar, erfarenheter 
och kunskap genom dans, teater, litteratur, film, musik, bildkonst och så 

vidare. Med professionell kulturskapare menas yrkesverksamma 
professionella utövare inom alla dessa områden. 
 

”The earth without art is just eh” 
 

Huvudmål 

Den professionella kulturskaparens är en viktig del av Härnösand som en av 
byggstenarna i ett hållbart och demokratiskt samhälle. 

Delmål 

 Kvalitet och konstens egenvärde 

 Verka i Härnösand 
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4.2.1 Delmål - Kvalitet och konstens egenvärde 

Inom den nationella konstpolitiken understryks vikten av konstens 
självständighet och egenvärde. Konsten är produktivt på ett sätt som inte 
alltid är uppenbart. I och med konstens potential att ge nya perspektiv på 

fenomen, problem och normer har den ett stort värde som inte alltid kan 
mätas genom vanliga mätmetoder. Konst behöver alltså inte uppfylla något 

konkret, mätbart mål eller ha ett specifikt syfte.  Att satsa på konst är att 
satsa på det oförutsägbara, på utveckling och bildning av de människor som 
skapar och tar del av den. Konsten är i den meningen fri och behöver vara 

det för att kunna fortsätta bidra med nya perspektiv och lösningar i en allt 
mer komplex värld. 

 
Vid urvalsprocesser och när beslut ska fattas angående exempelvis 
projektbidrag till den professionella kulturen, jurygrupper för urval av 

offentlig konst eller vid stipendiebeslut är det av stor vikt att sakkunniga 
finns representerade i diskussionen, att diskussionen sker transparent och att 

skäl och argument kan redovisas. 

4.2.2 Delmål - Verka i Härnösand 

Den professionella kulturskaparen och arrangörer av professionell kultur har 
behov av en struktur att existera i, att det finns arenor, scener och andra 

ändamålsenliga rum för deras yrkesverksamhet. Exempelvis är det av stor 
vikt att det finns medel för skapande att ansöka om, att kommunens egna 

scener och arenor värnas och hålls tillgängliga även för den professionella 
kulturen. 
 

För att främja den professionella kulturens fortsatta närvaro och utveckling i 
Härnösand är det av största vikt att vi gemensamt med kulturskaparna tar 

ansvar för, värnar om och utvecklar dessa rum för den professionella 
kulturen. Genom en ökad samverkan mellan det fria professionella 
kulturlivet och institutionerna skapas mervärde för alla parter.  

 
Stödformerna från olika offentliga aktörer till de professionella 

kulturaktörerna är av stor vikt och behöver ständigt utvecklas.  
Produktionsstöd, olika typer av stöd för anpassade lokaler, stipendier och 
AIR (Artist In Residence) är exempel på viktiga stödformer för 

professionella kulturskapare. Härnösands kommun ska tillämpa de 
arvodesrekommendationer som gäller när professionella kulturaktörer 
anlitas. 

 
Kulturella och kreativa näringar består av företag som har kulturskapande 

eller kreativa processer som affärsidé eller råvara. Detta gäller även företag 
som bygger vidare på andras skapande, exempelvis genom distribution av 
eller handel med kultur. Ofta kan dessa näringar fungera som dörröppnare 

till nya marknader för den professionella kulturen. 
 

Härnösand ska verka för att stärka de kulturella och kreativa näringarna 
genom att skapa gynnsamma förutsättningar för professionella kulturutövare 
att verka i kommunen. Kulturen ska ges möjlighet att bidra till att profilera 

Härnösand som en innovativ kunskaps- och företagsstad och vara en viktig 
del i arbetet med att vidareutveckla en konkurrenskraftig besöksnäring. 
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4.3 Samhällspolitisk dimension 

Den samhällspolitiska dimensionen innefattar att låta kulturen få ha en 
central roll i arbetet med att skapa en attraktiv plats att bo, leva och verka på. 
Det kan exempelvis innebära att värna och uppmuntra kultur i den fysiska 

miljön genom offentlig konst, platser för kulturarrangemang, gestaltning av 
allmänna platser, men även bevarande och utvecklingen av kulturmiljöer. 

Det kulturella perspektivet ska alltid vara närvarande i samhällsplaneringen 
för att eftersträva målet om en personlig livsmiljö i Härnösand. Kultur ska 
användas för att beskriva platsers historia och identitet, möjliggöra möten 

mellan människor samt vara en bro mellan kulturer och mellan historia och 
framtid.  

 
Huvudmål 

Härnösand skapar kulturtäta livsmiljöer. 

 

Delmål 

 Samhällsplanering med gemensam kraft 

 Ett liv mellan husen 

 Offentlig konst 

 Kulturmiljöer och kulturarv 

4.3.1 Delmål - Samhällsplanering med gemensam kraft 

Kulturtäta livsmiljöer skapas med gemensam kraft, där aktörer från 
samhällets olika delar samarbetar och bidrar från den övergripande 
planeringen till enskilda detaljer vid utförandet.  

 
Gemensam kraft kan enbart uppstå om fler får möjlighet att vara med och 

forma utvecklingen. Något som kräver goda förutsättningar för möten mellan 
olika grupper i samhället. Exempelvis mellan fastighetsägare, kulturutövare 
och samhällsplanerare. Goda förutsättningar uppstår genom arenor för 

möten, men även genom inkludering av nya perspektiv vid inventeringar och 
att lämna över fysiska platser till en annan målgrupp för att testa funktioner. 

Gemensam kraft innebär även att ha hela kommunen i åtanke när vi 
utvecklar kulturtäta livsmiljöer. Härnösands sju kommundelar har alla 
individuella behov, förutsättningar och historia vilket ska beaktas genom att 

utveckla dem tillsammans med exempelvis dess invånare, föreningar på 
platsen eller företag.  

4.3.2 Delmål - Ett liv mellan husen 

Invånare och besökare ska kunna få meningsfulla kulturupplevelser i sin 

vardag var de än befinner sig i Härnösand. Något som ska uppnås genom att 
verka för ett liv mellan husen, med kulturen som möjliggörare. Det kan vara 

att tillsammans med föreningar skapa aktiviteter på offentliga platser, eller 
eftersträva att knyta ihop offentliga rum i stadsdelarna tillsammans med 
mark- och fastighetsägare. Men det handlar även om gestaltning av platser 

och att skapa användning och funktioner, likväl som att bara låta platser få 
ha ett egenvärde. Gestaltning av gemensamma miljöer bör skapas med ett 

helhetsperspektiv som omfattar arkitektur, konst, form och design, men 
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också platsers kulturhistoriska och sociala perspektiv. Att gestalta en miljö 
innebär inte bara att placera ut offentlig konst utan är ett samspel med alla 

övriga komponenter som exempelvis arkitektur, gatubeläggning och 
utformningen av en park. Allt från den stora byggnaden till den lilla 
blomman spelar roll.  

 
Det är viktigt att den konstnärliga gestaltningen kommunicerar med den 

omgivande miljön. Tillsammans med historien om platsen och dess framtid 
skapas en sammanhållen livsmiljö. En väl gestaltad plats är inte bara 
konstnärligt och estetiskt tilltalande, det är också en förutsättning för 

mellanmänskliga möten och liv mellan husen som resulterar i områden att 
trivas i.  

Kulturen kan vara en drivkraft och utmana samhällsplaneringen att bli 
modigare och mer nyfiken att testa gränserna för hur vårt samhälle kan 
utformas, nu och i framtiden. Flexibla och tillfälliga lösningar för 

kulturarrangemang, marknader och andra evenemang kan skapa liv på 
platser som uppfattas som otrygga eller oanvända.  

4.3.3 Delmål - Offentlig konst 

Den offentliga konsten spelar en viktig roll eftersom den är ett uttryck för 

samtiden. Den samspelar med bebyggda miljöer, vattennära miljöer och 
park- och naturområden. Med konst kan rumslighet, trivsel och vila skapas, 

men konsten kan också vara utmanande, ge perspektiv, provocera och väcka 
känslor hos betraktaren. 
En-procentsregeln är det starkaste verktyget för att inkludera offentlig konst i 

samhällsplaneringen. I Härnösands kommun ska minst en procent av den 
totala investeringskostnaden avsättas till konstnärliga utsmyckningar vid 

offentliga investeringar. Det gäller både vid nybyggnation och vid om- eller 
tillbyggnader. Härnösands kommun ska verka för att enprocentsregeln 
inkluderar fler aktörer och perspektiv inom samhällsbyggnadsprocessen. 

4.3.4 Delmål - Kulturmiljöer och kulturarv  

Härnösands kulturmiljöer representerar en mångfald av berättelser som har 
grundläggande betydelse för kommunens identitet. Det handlar till exempel 

om förhistoriska miljöer, den vardagliga arkitekturen, ekonomibyggnader, 
storslagen stenarkitektur, enkla trähus, landskapsbild och parker. 
Kulturmiljöerna är minnen av de människor som har levt och verkat på en 

plats. Därför är det viktigt att de representerar en så bred grupp människor 
som möjligt. Här är det särskilt viktigt att lyfta fram minoritetsgrupper och 
kvinnor eftersom de grupperna historiskt sett har haft en undanskymd plats i 

historieböcker och i samhällsplaneringen.  
 

Härnösands kulturmiljöer bidrar starkt till kommunens unika karaktär och 
har stor betydelse för utvecklingen av besöksmål och för förståelsen för 
platsens historia. Det är därför angeläget att låta de historiska spåren ta plats 

i den framtida utvecklingen. Det gör vi genom att låta olika årsringar och 
byggnader få synas och representera sin tid. En varsam utveckling av en 

kulturmiljö höjer dess värde, gör miljön mer framträdande och skapar ett 
samspel mellan gammalt och nytt. Våra kulturhistoriska miljöer skapar 
läsbarhet i landskapet, utgör viktiga lärmiljöer för kommande generationer 

och bidrar till en god bebyggd miljö. 
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5 Ordlista 

Nedan presenteras definitioner av uttryck som används i kulturprogrammet. 

Armlängds avstånd  

Armlängds avstånd är ett centralt och vedertaget begrepp inom hela 

kulturpolitikområdet. Principen är till för att reglera maktförhållanden och se 
till att varken politiker, tjänstepersoner eller andra som har makt att fördela 

resurser inte påverkar eller styr det konstnärliga arbetet. Armlängds avstånd 
reglerar också ansvarsfördelningen mellan politiker och tjänstepersoner. 
När stöd ges till kulturskapande kan det vara relevant att ha åsikter om 

arbetsvillkor och förutsättningar men inte om slutprodukten, det vill säga 
själva föreställningen, konstverket eller konserten. Rätten till ett fritt 

konstnärligt skapande är fastslagen i yttrandefrihetsgrundlagen. 

Aspektpolitik 

Aspektpolitik handlar om hur kulturen kan användas och bidra inom andra 

områden som utbildning, regional tillväxt, hälsa och miljö. 

Civilsamhällets aktörer 

Föreningar tillhör den del av samhället som ibland kallas det civila 
samhället. Med det civila samhället menar vi ett område som är skilt från 
staten, marknaden och det enskilda hushållet. Där agerar människor, grupper 

och organisationer tillsammans för gemensamma intressen. Inom det civila 
samhället verkar bland annat ideella föreningar, stiftelser och registrerade 

trossamfund. 

Fria kulturlivet 

De som utövar, skapar eller leder någon form av kulturverksamhet utanför en 

institution. Det kan handla om en konstnär som har en egen ateljé, ett band 
med replokal, en arrangör eller arrangörsgrupp som driver projekt genom 
eget företag eller förening. 

Jämställdhet/intersektionalitet  

Jämställdhet innebär att alla män och kvinnor har samma möjligheter och 

rättigheter. Maktförhållanden kan också påverkas av många andra faktorer. 
Intersektionalitet innebär att identifiera olika maktordningar och analysera 
hur de påverkar människors förutsättningar. Aspekter som till exempel 

etnicitet, religion, funktionalitet, sexualitet och ålder påverkar människors 
möjligheter i olika situationer (se fler aspekter i figuren). Med insikt i de 

maktordningar som finns har vi en grund för att ta initiativ och beslut för att 
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medvetet öka jämställdheten i samhället. 

 

Konst 

Ordet Konst beskrivs av Nationalencyklopedin som ”en kulturyttring vars 

utförande kräver särskild kunskap och förmåga att bruka denna med 
personlig behärskning och individuell anpassning till situation och avsikter” 

(Nationalencyklopedin, 2020). Med konst menar vi här i första hand uttryck, 
utövare och verksamheter inom konstarterna; litteratur, musik, scenkonst, 
bildkonst och film. 

Kultur 

Kultur är ett mångfacetterat begrepp med flera dimensioner vars innebörd är 

i ständig rörelse och förändring. I det här kulturprogrammet menar vi med 
kultur all form av kultur och kulturens roll i samhället.  
Med kultur menar vi konstarterna, kulturarv (till exempel museer, arkiv, 

kulturmiljöer, kulturhistoria), verksamheter som bibliotek och folkbildning, 
verksamheter som ligger nära konstarterna (till exempel design, hantverk, 

arkitektur), populärkulturella uttryck och verksamheter och människors eget 
skapande inom dessa områden. 
Det bredare kulturbegreppet omfattar även kulturens betydelse för 

kunskapsbildning, delaktighet och demokrati. Kultur och kulturella uttryck 
ger förutsättningar för människor att uttrycka och formulera sin tillvaro 

utifrån sina egna berättelser, upplevelser och utgångspunkter. Att uttrycka 
sig och ta del av andras uttryck är ett fundamentalt behov som människan 
alltid ägnat sig åt för att överleva och som samtidigt format hela vårt 

samhälle.  

Kulturskapare  

Avser alla de aktörer som skapar konstnärliga verk och kulturella uttryck. De 
innefattas av såväl enskilda aktörer som grupper, föreningar eller 
organisationer. 
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Kulturell infrastruktur 

En struktur som behövs för att kultur och konstnärligt skapande ska kunna 

äga rum, utvecklas och vara möjlig att ta del av. Det utgörs av såväl lokaler 
och mötesplatser, institutioner, stödsystem för olika kulturaktörer, 
samarbetsmöjligheter, samt verksamheter som tillgängliggör kultur till 

allmänheten som t ex arkiv, bibliotek, kulturskola, scener, museer osv. 

Kulturella aspekter 

Alla former av sociala, materiella och immateriella kulturer som är skapade 
av människan, till exempel skapande och kreativ verksamhet, 
föreningskultur, ungdomskultur, stadskultur men också etniska och 

kulturella identiteter skapade av normer, värderingar och regler. 

Kulturella & kreativa näringar (KKN) 

Kulturella och kreativa näringar är företag som har kultur och kreativa 
processer som affärsidé. Området spänner över flera sektorer, till exempel 
arkitektur, turism- och besöksnäringar, mode, design, film, foto, dator- och 

TV-spel, media, musik, måltid, upplevelsebaserat lärande, litteratur samt 
scenkonst. 

Professionell kulturaktör 

En professionell eller yrkesverksam kulturskapare är en person som försörjer 
sig på sin konst eller strävar mot att göra det. Personen har hög 

yrkeskunskap, till exempel genom dokumenterad utbildning och/eller 
erfarenhet inom sin konstart. Det är inte sysselsättningsgraden som avgör 

vem som är yrkesverksam. Begreppet ska förstås i relation till ett yrkesfält.  

Kulturytefaktor   

Idag planeras städer utifrån grönytefaktor och parkeringsnorm. Vi vill 

utforska om och hur ett motsvarande begrepp för kultur ”kulturytefaktor” 
kan inkluderas i Härnösands samhällsplanering och då generera mervärden. 

Begreppet används mer och mer i samhällsplaneringen runt om i Sverige 
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6 Bilagor och relaterade dokument 

6.1 Process, organisation och relaterade styrdokument 

 

 
 

Process 

Bilden visar processen för framtagandet av nytt kulturprogram. 

 

Organisation  

2017 fattade kommunfullmäktige beslut om att arbeta fram ett nytt 

Kulturprogram för Härnösand. 
En styrgrupp bestående av tjänstepersoner från Härnösands kommuns 

ledningsgrupp under ledning av kommundirektören och en arbetsgrupp med 
tjänstepersoner från Härnösands kommuns samtliga förvaltningar tillsattes.  
Ett samverksansråd för kulturutveckling bildades våren 2020. Rådet består 

av en representant från varje parti i kommunstyrelsen. 
 

Workshop och dialog 

Innehållet i kulturprogrammet har arbetats fram via olika slags dialoger och 
workshops. Parallellt med processen för att arbeta fram ett nytt 

kulturprogram har Härnösands kommun även arbetat med att ta fram en ny 
översiktsplan. Båda styrdokumenten tar ut riktning för framtidens 

Härnösand. Av den anledningen har ett antal dialoger och workshops under 
2018-2019 genomförts där både kulturprogrammet och översiktsplanen har 
varit fokus för samtalen. 

 Ortsdialoger i sex kommundelar med totalt cirka 160 deltagare. 

 Visionsdagar för politiker och tjänstepersoner i Härnösands kommun 

20-21 feb 2019. Dagarna syftade till att utarbeta en tydlig vision för 

hur det ska vara att leva och verka i kommunen i framtiden och 
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synliggöra de viktigaste frågorna för Härnösands framtida utveckling 

utifrån fysisk planering och kulturens förutsättningar.  

 Fokusmässan 3-4 maj 2019.  

 Tillsammans med översiktsplanen har samtal med fokus kulturmiljö 

skett med sakkunniga inom området. 

Kulturdialoger 

 Dialoger med kulturföreningar, kulturinstitutioner och kulturskapare.  

 Dialoger och workshops har genomförts inom flera förvaltningar i 

kommunen.  

 Dialog med kulturskola, fritidsgårdsverksamhet och kommunala 

bolag. 

 Kulturlunch med workshop 26 feb 2019. Deltagarna arbetade i 

grupper utifrån specifika frågeställningar. 

 Utredning ”Dansutveckling Härnösand” av Mira Helenius 

(färdigställd okt 2018) 

 Samverksansrådet för konst- och kulturutveckling 

Remissförfarande 

Allmänhet bjöds in till presentation av kulturprogrammet vid två tillfällen i 
maj 2021. De som deltagit i presentationerna erbjöds att läsa programmet 

och delta i en frågestund i juni 2021. 

6.2 Relaterade dokument 

Kulturområdet kan betraktas som ett sammanhängande system av relationer 
och samverkansstrukturer från nationell och regional nivå till den 
kommunala samt gentemot kulturaktörer, idéburna organisationer och 

civilsamhälle. Härnösands kulturprogram har därför koppling till ett flertal 
internationella, nationella, regionala och kommunala styrdokument och 

kommunövergripande ställningstaganden. 
 
Nationella kulturpolitiska mål 

Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med 
yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. 

Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets 
utveckling. 
För att uppnå målen ska kulturpolitiken: 

 Främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att 

utveckla sina skapande förmågor. 

 Främja kvalitet och konstnärlig förnyelse. 

 Främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas. 

 Främja internationellt och inter-kulturellt utbyte och samverkan. 

 Särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur. 
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Hemsida 

www.harnosand.se 
Telefon 

0611-34 80 00 vx 
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0611-34 80 30 
Bankgiro 
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2022-02-02 
  

  

 

Kommunfullmäktige 
 

 

 
  

 

Personalpolitisk policy 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

att anta Personalpolitisk policy, samt 

att policyn börjar gälla 2022-03-01. 

Beskrivning av ärendet  

Den nu gällande personalpolitiska policyn förlängdes att gälla ett år, till och 

med 2021-12-31, för att det skulle finnas mer tid för att arbeta igenom en 

revidering.  

Arbetet med att ta fram en reviderad version av policyn påbörjades under 

våren. Kommunstyrelsens arbetsutskott utsåg en bred politisk 

beredningsgrupp som tillsammans med HR stöd har processat och tagit fram 

ett förslag till personalpolitisk policy.  

I tidigt skede kom gruppen fram till att man ville förändra skrivningar så att 

det tydligare skulle framgå vad Härnösands kommun erbjuder och förväntar 

sig som arbetsgivare.  

Beredningsgruppen landade i att organisationskultur och förhållningssätt har 

en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Därför 

fanns ett behov av att identifiera vilken organisationskultur och vilka 

förhållningssätt som ska vägleda oss i vår kommun för att skapa nytta för de 

vi är till för. Revideringen har tagit sikte på att identifiera och formulera 

arbetsgivarens viljeinriktning för att vara en modern och attraktiv 

arbetsgivare. Vilket bland annat har lett fram till nya formuleringar av de 

personalpolitiska områdena där arbetsgivarens viljeinriktning förtydligats.     

  

Policyn beskriver arbetsgivarens personalpolitiska viljeinriktning och är det 

styrande dokumentet för oss som arbetsgivare.  Policyn gäller för alla 
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förvaltningar, chefer och medarbetare i Härnösands kommun. Den föreslås 

följas upp och återrapporteras i respektive nämnds verksamhetsberättelse. 

 

Ärendet återremitterades på kommunfullmäktiges sammanträde december 

2021 med motiveringen att följande frågor skall vävas in i texten i den nya 

”Personalpolicyn” dvs, Distansarbete, Bisyssla och Visselblåsning. 

Vad gäller distansarbete har det vävts in i texten gällande ”flexibla 

arbetsmodeller”. 

När det gäller bisyssla och visselblåsning är förslaget att det inte beskrivs 

närmare i policyn utan regleras i lag och avtal utanför policyns område. 

 

Socialt perspektiv  

Policyn tydliggör arbetsgivarens förhållningssätt till mångfald och 
jämställdhet och att det ska vara en naturlig del av allt internt arbete. Ärendet 

har i övrigt ingen social anknytning.  

 

Ekologiskt perspektiv 

Ärendet har inte någon påverkan på miljön.  

 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Ärendet har inte någon direktpåverkan på ekonomin.  

Ärendet påverkar inte lag och avtal inom området.  

 

 

Lars Liljedahl  
Kommundirektör 
 

Marie Englund 
Chef HR enheten 

 

 

Bilagor 

Bilaga 1 Personalpolitisk policy, version 1.2 
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1 Personalpolitisk policy 

Härnösands vision – ”Vi bygger en hållbar framtid” 

 

Att arbeta i Härnösands kommun är ett välfärdsarbete och vårt främsta 

uppdrag är att ge god service till våra invånare och gäster. För att nå 

kommunens mål och vision behövs engagerade medarbetare och chefer. Det 

är därför viktigt att vi arbetar för att vara en modern och attraktiv 

arbetsgivare som tar tillvara medarbetares kompetens, erbjuder flexibla 

arbetssätt, arbetsmodeller och distansarbete som gör att arbetslivet blir 

hållbart över lång tid hos oss.  

 

Policyns syfte är att vägleda och aktivera till handlingar och beslut som 

bidrar till att vi strävar mot visionen samt att innehållet förverkligas och 

efterlevs.  

 

Detta dokument ska se som ett komplement till lagar och avtal inom 

personalområdet.    

1.1 Organisationskultur  

Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande. Det ska kännas tryggt 

och naturligt för alla att berätta både om det som fungerar bra och det som 

behöver förbättras. I den gemensamma kraften av vår samlade kompetens 

och framåtanda finner vi framtidstro och en trygghet i att vi gemensamt 

klarar utmaningar vi ställs inför. Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt 

till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse 

av våra välfärdstjänster.  

1.2 Våra förhållningssätt 

Vår förväntan är att alla anställda: 

 Bemöter våra invånare och varandra på ett professionellt och 

respektfullt sätt 

 Tar aktivt ansvar för sitt arbete, sitt lärande och sin egen utveckling 

 Tar ansvar för de relationer som uppstår i det dagliga arbetet 

 Bidrar till helheten i vårt gemensamma uppdrag utifrån den 

arbetsplats man arbetar på 

 

Som arbetsgivare erbjuder vi: 

 Intressanta och värdeskapande arbeten som gör skillnad för våra 

medborgare 

 En samskapande och lärande organisation där medarbetares idéer och 

förslag tas tillvara 

 Heltid som norm för tillsvidareanställda 
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 Ett aktivt arbetsmiljöarbete som skapar förutsättningar för ett hållbart 

arbetsliv i en heltidsorganisation 

 Möjlighet till kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov. 

 Flexibla arbetsplatslösningar där det är möjligt 

1.3 Jämställdhet och mångfald 

Vi är övertygade om att jämställdhet och mångfald främjar utveckling och 

höjer kvalitén i våra verksamheter. För oss är begrepp som respekt, lika 

värde och värdet av olikheter vad jämställdhet och mångfald handlar om.  

 

Vi vill: 

 Att vår personalpolitiska policy ska läsas ur det perspektivet då 

jämställdhet och mångfald finns med i alla delar – precis som det ska 

vara i verkliga livet 

 Att jämställdhetsarbetet och mångfaldsarbetet integreras och blir en 

naturlig del av allt internt arbete 

1.4 Medarbetarskap 

I Härnösands kommun är alla medarbetare varav några har ett chefsuppdrag.   

Ett aktivt medarbetarskap och ett gott ledarskap är varandras förutsättningar 

för en framgångsrik verksamhet. Ledarskap handlar om att driva utveckling, 

ta ansvar för helheten och samla människor i riktning mot ett gemensamt 

mål, det kan fler än chefer göra.  

 

I Härnösands kommun förväntas ett aktivt medarbetarskap, ett medledarskap 

där alla samarbetar för att nå verksamhetens uppdrag, där alla tar ansvar och 

driver utveckling inom ramen för uppdraget.  

 

Vi vill ha medarbetare som är: 

 Trygga och tar ansvar för sina uppdrag  

 Kreativa, lär nytt och utvecklas 

 Engagerade som visar arbetsglädje och stolthet 

1.5 Chef  

Att vara chef är ett förtroendeuppdrag. Chefer är arbetsgivarens företrädare 

med uppdrag att styra, leda och säkra verksamhetens funktion och kvalitet 

utifrån de fastställda politiska målen. Chefer ska skapa förutsättningar för 

engagemang och delaktighet bland medarbetarna så att medarbetarna kan 

omsätta engagemanget i bra verksamhet.  

 

Vi vill ha chefer som är:  

 Säkra och tar ansvar för hela VEPA (verksamhet, ekonomi, personal 

och arbetsmiljö) uppdraget 

 Initiativrika utvecklare som är nyfikna och modiga 
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 Tydliga ledare som är kommunikativa och motiverande 

1.6 Kompetensförsörjning  

När behovet av kompetens förändras ser Härnösands kommun en 

utvecklingspotential i alla medarbetare. I vår strävan mot att ha en 

verksamhet med hög kvalitet är arbetet med både ledarutveckling och 

medarbetarutveckling centralt. Att ge våra medarbetare möjlighet till 

kompetensutveckling samt att visa på interna karriärvägar stärker 

Härnösands kommuns attraktivitet hos både nuvarande medarbetare och 

framtida medarbetare. 

 

Vi vill:  

 Ha en trygg och långsiktig kompetensförsörjning som säkerställer att 

vi har rätt person på rätt plats 

 Uppmuntra till livslångt lärande, utveckling och att tänka nytt 

1.7 Arbetsmiljö och hälsa 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet är en naturlig och integrerad del i 

verksamheten.  

 

Arbetsmiljöarbetet ska fokusera på hälsofrämjande och proaktiva åtgärder 

och även omfatta arbetsanpassning. Förutsättningen för det hälsofrämjande 

arbetet är att chefer och medarbetare tillsammans verkar för att behålla och 

utveckla friskfaktorer som leder till hälsa och ett hållbart arbetsliv. 

Hälsofrämjande och förebyggande arbete ska bedrivas på alla nivåer i hela 

organisationen, det vill säga på organisations-, grupp och individnivå, som 

leder till friska arbetsplatser med en bra och säker arbetsmiljö.  

 

Vi vill: 

 Att arbetsmiljöarbetet ska vara en naturlig del i 

verksamhetsplaneringen 

 Ha fokus på främjande och förebyggande åtgärder 

1.8 Uppmärksamma och premiera 

Härnösands kommuns medarbetare ska inspireras och motiveras till 

arbetsinsatser som utvecklar verksamheten och leder till ökad 

måluppfyllelse. Stolthet och meningsfullhet växer när man får vara till nytta 

för dem man är till för och i det får uppskattning från sin omgivning. 

 

Vi vill 

 Att goda insatser och resultat ska uppmärksammas, premieras och 

firas på olika sätt 
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1.9 Uppdrag och uppföljning 

Policyn beskriver arbetsgivarens personalpolitiska viljeinriktning och är det 

styrande dokumentet för oss som arbetsgivare.  Övriga dokument och 

processer inom det personalpolitiska området ska alltid utgå från detta 

dokument och vad som särskilt uttrycks i lag och avtal.    

 

Ansvaret för den övergripande personalpolitiken vilar på Kommunstyrelsens 

arbetsutskott, som är personalutskott.  

 

Personalpolitiska policyn vänder sig till alla förvaltningar, chefer och 

medarbetare i Härnösands kommun.  

 

Förvaltningscheferna ansvarar för att verkställa denna policy med tillhörande 

styrande dokument. 

 

Den personalpolitiska policyn följs upp och återrapporteras i respektive 

nämnds verksamhetsberättelse. 
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§ 144 Dnr 2021-000450 1.1.2.1 

Personalpolitisk policy 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att återremittera ärendet.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Lotta Visén (S), Glenn Sehlin (SD), Anders Gäfvert (M), 

Olle Löfgren (L), Ingemar Wiklander (KD), Andreas Sjölander (S), Eva 
Olstedt-Lundgren (L), Christina Lindberg (C), Linda Borg (M) och 

Kristoffer Bodin (M). 

Yrkanden 

Glenn Sehlin (SD) yrkar återremiss.  

Eva Olstedt-Lundgren (L) och Olle Löfgren (L) instämmer till yrkandet om 
återremiss. 

Anders Gäfvert (M) instämmer till yrkandet om återremiss med följande 
motivering;  

Moderaterna yrka på återremiss, där följande frågor skall vävas in i texten i 

den nya ”Personalpolicyn” dvs, Distansarbete, Bisyssla och Visselblåsning. 

Ingemar Wiklander (KD) yrkar bifall till liggande förslag. 

Andreas Sjölander (S) yrkar följande ändring; 

Under 1.2, Våra förhållningssätt 

Som arbetsgivare erbjuder vi: (sista punkten), Flexibla arbetsplatslösningar 

samt möjlighet till arbete på distans där och när det är möjligt. 

Christina Lindberg (C) instämmer till Andreas Sjölanders (S) yrkande. 

      

 

Propositionsordning 

Ordföranden finner att det föreligger tre förslag till beslut, liggande förslag, 
förslag om återremittering och Andreas Sjölanders (S) yrkande. 

Ordförande frågar först om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. 
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Ordföranden föreslår att digital acklamation används då mötet genomförs på 
distans och ställer följande propositionsordning: den som vill att ärendet ska 

avgöras idag svarar ja och den som vill att ärendet ska återremittera svarar 
nej genom att trycka på respektive knapp i voteringsfunktionen.  

Propositionsordningen godkänns och digital acklamation genomförs. 

Ordföranden finner att fullmäktige beslutat att återremittera ärendet.      

Bakgrund 

Den nu gällande personalpolitiska policyn förlängdes att gälla ett år, till och 
med 2021-12-31, för att det skulle finnas mer tid för att arbeta igenom en 

revidering.  

Arbetet med att ta fram en reviderad version av policyn påbörjades under 
våren. Kommunstyrelsens arbetsutskott utsåg en bred politisk 

beredningsgrupp som tillsammans med HR stöd har processat och tagit fram 
ett förslag till personalpolitisk policy.  

I tidigt skede kom gruppen fram till att man ville förändra skrivningar så att 
det tydligare skulle framgå vad Härnösands kommun erbjuder och förväntar 
sig som arbetsgivare.  

Beredningsgruppen landade i att organisationskultur och förhållningssätt har 
en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Därför 

fanns ett behov av att identifiera vilken organisationskultur och vilka 
förhållningssätt som ska vägleda oss i vår kommun för att skapa nytta för de 
vi är till för. Revideringen har tagit sikte på att identifiera och formulera 

arbetsgivarens viljeinriktning för att vara en modern och attraktiv 
arbetsgivare. Vilket bland annat har lett fram till nya formuleringar av de 
personalpolitiska områdena där arbetsgivarens viljeinriktning förtydligats.      

Policyn beskriver arbetsgivarens personalpolitiska viljeinriktning och är det 
styrande dokumentet för oss som arbetsgivare.  Policyn gäller för alla 

förvaltningar, chefer och medarbetare i Härnösands kommun. Den föreslås 
följas upp och återrapporteras i respektive nämnds verksamhetsberättelse. 

Socialt perspektiv  

Policyn tydliggör arbetsgivarens förhållningssätt till mångfald och 
jämställdhet och att det ska vara en naturlig del av allt internt arbete. Ärendet 

har i övrigt ingen social anknytning.  

 

Ekologiskt perspektiv 

Ärendet har inte någon påverkan på miljön.  

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
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Ärendet har inte någon direktpåverkan på ekonomin.  

Ärendet påverkar inte lag och avtal inom området.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2021-11-30 § 230 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-17 

Bilaga - Personalpolitisk policy 

______  
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2022-02-02 
 

 

Dnr  

 

  

 

  

Kommunstyrelsens yttrande på revisorernas slutsats 
och rekommendationer i Granskning av 
utbetalningsrutiner kopplade till leverantörsskulder per 
2021-11-11 
 

 

Sammanfattning av ärendet 

KPMG har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer genomfört 

en granskning av kommunens rutiner för utbetalningar kopplade till 
leverantörsskulder. Syftet med granskningen är att kontrollera att rutinerna 
är ändamålsenligt utformade på så sätt att flera personer måste vara 

involverade i processen från att leverantör registreras i leverantörsregistret, 
att leverantörsfakturan registreras i leverantörsreskontran till att fakturan 

betalas. 

Revisionen önskar att kommunstyrelsen lämnar synpunkter på de slutsatser 
som finns redovisade i rapporten senast 25 februari 2022. Av svaret ska det 

framgå vilka eventuella åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara 
genomförda.  

 

Revisorernas bedömning 

Av granskningen framgår att Härnösands kommuns utbetalningsrutiner 

avseende leverantörsskulder uppfyller Kommunallagen 6 kap § 6 samt 
uppfyller tillämpbara interna regelverk och policys.  

 
 
Revisionens rekommendationer och kommunens synpunkter 

Systembehörigheter  

Revisionen rekommenderar att: 

 Löpande kontroller bör införas för att följa upp utförda förändringar 

i leverantörsfakturasystemet avseende ändrade attestanter för att 

säkerställa att inga obehöriga förändringar skett och för att tillse att 

genomförda förändringar är i enlighet med beslut. 
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- Kommunen delar och tar till sig av revisionens 

rekommendationer och avser att se över rollerna i 

ekonomisystem i samarbete med objektsspecialist med 

syftet att säkerställa eventuella obehöriga förändringar. 

Kommunen kommer, förutom översynen av rollerna i 

systemet, löpande att kontrollera genom 

stickprovskontroller. Åtgärderna planeras att utföras under 

året 2022. 

 

 

 Kontroller införs för att säkerställa att personer som slutat eller bytt 

avdelning tas bort som användare i leverantörsfakturasystemet 

Proceedo. 

- Kommunen har idag rutiner som innebär att personer som 

slutat eller bytt tjänst inom kommunen hanteras i 

Proceedo. För att säkerställa att person som slutat eller bytt 

tjänst tas bort kommer Kommunen att se över rutinen för 

att säkerställa att tätare kontroller införs. Åtgärd planerar 

att utföras under året 2022.   

 

 

 Personer med behörighet att ändra i leverantörsfakturaregistret 

begränsas samt att kontroll införs för uppföljning av ändringar i 

leverantörsregistret. 

- Kommunen tar till sig av revisionens rekommendationer 

och avser att se över rollerna i ekonomisystem med syftet 

att säkerställa eventuella obehöriga förändringar. 

Kommunen kommer, förutom översynen av rollerna i 

systemet, löpande att kontrollera genom 

stickprovskontroller. Åtgärderna planeras att utföras under 

året 2022. 

Attestreglemente 

Rekommendation att: 

 Attestreglementet ses över avseende hur ofta attestförteckningen ska 

godkännas i nämnden samt att det kompletteras med vilka som har 

rätt att teckna kommunens konton.  

- Kommunen delar revisonernas slutsats. Rutin har införts - 

nämnden ska årligen besluta om attestförteckningen, 

lämpligen i början av året. Arbete pågår med att ta fram en 

kommungemensam delegationsbeskrivning vid 

personalförändring av attestförteckning under året.  

Utbetalningar  

Rekommendation att: 

 Betalningar endast kan ske genom två i förening för att minska 

risken för medvetna eller omedvetna fel.  
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- Kommunen har rutiner för manuella betalningar via 

banken där två administratörer i förening hanterar 

genomförandet. För utbetalningar via banken har 

kommunen säkerställt principen två-i-förening genom 

behörigheter. För övriga utbetalningar kommer kommunen 

att genomföra stickprovskontroller för att säkerställa att 

principen två-i-förening efterlevs. Åtgärd planerar att 

utföras under året 2022. 

 

 Personalen får mer utbildning i programmet för att säkerställa vilka 

som kan göra direktbetalningar via fil från kommunens bankgiro och 

för att kunna sätta upp rätt behörighetsnivåer i systemet. 

- Kommunen tar till sig av revisionens rekommendationer 

och avser att se över rollerna i ekonomisystem i samarbete 

med objektsspecialist med syftet att säkerställa 

behörighetsnivåerna. Handläggare med 

administrationsbehörighet kommer att få den utbildning 

som krävs för att säkerställa hanteringen. Åtgärderna 

planeras att utföras under året 2022. 

 

 Begränsa antalet personer som kan utföra manuella utbetalningar 

samt skapar rutiner för hur de ska hanteras och vilka kontroller som 

ska ske i samband med en sådan utbetalning.  

- Kommunen tar till sig av revisionens rekommendationer 

och avser att se över rollerna i ekonomisystem med syftet 

att säkerställa behörighetsnivåerna i samarbete med 

objektsspecialist. Åtgärden planerar att utföras under året 

2022. 

 

 
 
 

Linda Högdal 
Enhetschef Ekonomiavdelningen 
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 Kommunstyrelsen  

Granskning av utbetalningsrutiner 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta Yttrande – Granskning av utbetalningsrutiner kopplade till 
leverantörsskulder, daterad 2022-02-02 som kommunstyrelsens svar på 
revisionens skrivelse, samt  

att översända yttrandet till revisionen.  

 

Beskrivning av ärendet 

KPMG har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer genomfört 
en granskning av kommunens rutiner för utbetalningar kopplade till 

leverantörsskulder. Syftet med granskningen är att kontrollera att rutinerna 
är ändamålsenligt utformade på så sätt att flera personer måste vara 

involverade i processen från att leverantör registreras i leverantörsregistret, 
att leverantörsfakturan registreras i leverantörsreskontran till att fakturan 
betalas. 

Revisionen önskar att kommunstyrelsen lämnar synpunkter på de slutsatser 
som finns redovisade i rapporten senast 25 februari 2022. Av svaret ska det 

framgå vilka eventuella åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara 
genomförda.  

Av granskningen framgår att Härnösands kommuns utbetalningsrutiner 

avseende leverantörsskulder uppfyller Kommunallagen 6 kap § 6 samt 
uppfyller tillämpbara interna regelverk och policys.  

Revisionen rekommenderar att kommunstyrelsen: 

 Löpande kontroller bör införas för att följa upp utförda förändringar 

i leverantörsfakturasystemet avseende ändrade attestanter för att 

säkerställa att inga obehöriga förändringar skett och för att tillse att 

genomförda förändringar är i enlighet med beslut. 

 Kontroller införs för att säkerställa att personer som slutat eller bytt 

avdelning tas bort som användare i leverantörsfakturasystemet 

Proceedo. 

377



 
Härnösands kommun 

 
Ekonomiavdelning 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Sida 

2(2) 

Datum 

2022-02-03 
Dnr 

KS/2021-000466 
 

 

 Personer med behörighet att ändra i leverantörsfakturaregistret 

begränsas samt att kontroll införs för uppföljning av ändringar i 

leverantörsregistret. 

 Attestreglementet ses över avseende hur ofta attestförteckningen ska 

godkännas i nämnden samt att det kompletteras med vilka som har 

rätt att teckna kommunens konton.  

 Betalningar endast kan ske genom två i förening för att minska 

risken för medvetna eller omedvetna fel.  

 Personalen får mer utbildning i programmet för att säkerställa vilka 

som kan göra direktbetalningar via fil från kommunens bankgiro och 

för att kunna sätta upp rätt behörighetsnivåer i systemet. 

 

Kommunstyrelsens synpunkter och svar på rekommendationerna besvaras i 

bifogad bilaga, Yttrande – Granskning av utbetalningsrutiner kopplade till 
leverantörsskulder.   

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport Granskning av utbetalningsrutiner kopplade till 
leverantörsskulder 2021-11-11.   

Anna Bostedt 
Kanslichef 

Linda Högdal 
Enhetschef ekonomiavdelningen 

 

Bilagor 

Bilaga 1 – Yttrande -  Granskning av utbetalningsrutiner kopplade till 
leverantörsskulder. 
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1 Sammanfattning 
Vi har av Härnösands kommuns revisorer fått i uppdrag att granska rutinerna kring 
kommunens utbetalningsrutiner. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021. 
Syftet med granskningen är att säkerställa att rutinerna är ändamålsenligt utformade på 
så sätt att flera personer måste vara involverade i processen från att leverantör 
registreras i leverantörsregistret, att leverantörsfakturan registreras i 
leverantörsreskontran till att fakturan betalas. 
Vår sammanfattande bedömning är att det finns brister i den interna kontrollmiljön som 
kan leda till medvetna eller omedvetna fel avseende utbetalningar av 
leverantörsfakturor. Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi 
kommunstyrelsen och granskade nämnder att 

— löpande kontroller bör införas för att följa upp utförda förändringar i 
leverantörsfakturasystemet avseende ändrade attestanter för att säkerställa att inga 
obehöriga förändringar skett och för att tillse att genomförda förändringar är i 
enlighet med beslut, se avsnitt 3.1. 

— kontroller införs för att säkerställa att personer som slutat eller bytt avdelning tas 
bort som användare i leverantörsfakturasystemet Proceedo, se avsnitt 3.1. 

— personer med behörighet att ändra i leverantörsfakturaregistret begränsas samt att 
kontroll införs för uppföljning av ändringar i leverantörsregistret, se avsnitt 3.1. 

— attestreglementet ses över avseende hur ofta attestförteckningen ska godkännas i 
nämnden samt att det kompletteras med vilka som har rätt att teckna kommunens 
konton, se avsnitt 3.2. 

— betalningar endast kan ske genom två i förening för att minska risken för medvetna 
eller omedvetna fel, se avsnitt 3.4 

— personalen får mer utbildning i programmet för att säkerställa vilka som kan göra 
direktbetalningar via fil från kommunens bankgiro och för att kunna sätta upp rätt 
behörighetsnivåer i systemet, se avsnitt 3.4 

— begränsa antalet personer som kan utföra manuella utbetalningar samt skapar 
rutiner för hur de ska hanteras och vilka kontroller som ska ske i samband med en 
sådan utbetalning, se avsnitt 3.4. 

  

DocuSign Envelope ID: AB321767-FE64-4D56-BF72-B4531B32E934

383



 

 3 
© 2021 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Public 

Härnösands kommun 
Utbetalningsrutiner  
 
2021-11-11 

2 Bakgrund 
2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 

Vi har av kommunens revisorer fått i uppdrag att granska kommunens rutiner för 
utbetalningar kopplade till leverantörsskulder. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 
år 2021. Syftet med granskningen är att kontrollera att rutinerna är ändamålsenligt 
utformade på så sätt att flera personer måste vara involverade i processen från att 
leverantör registreras i leverantörsregistret, att leverantörsfakturan registreras i 
leverantörsreskontran till att fakturan betalas. 
Granskningen avser år 2021.  
Vår granskning har skett via kontroll av uppsättning av behörigheter i relevanta system 
samt stickprovsvis kontroll av att attestnivåerna enligt beslutade attestförteckningar är 
korrekt i leverantörsfakturasystemet. Vidare har vi även kontrollerat kommunens 
bankfullmakter vid granskningstillfället. 

2.2 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller    

— Kommunallagen 6 kap § 6 
— Tillämpbara interna regelverk och policys  

2.3 Metod 
Granskningen har genomförts genom: 

— Dokumentstudier av relevanta dokument 
— Intervjuer har genomförts med berörda tjänstepersoner 
— Stickprovsvisa kontroller av behörigheter i system och fullmakter. 

 
Rapporten är faktakontrollerad av Linda Hernetaho Hörnberg Redovisningsekonom. 
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3 Resultat av granskningen 
3.1 Systembehörigheter 

Kommunen använder sig av leverantörsfakturasystemet Proceedo för hantering av 
leverantörsfakturor och bokföringssystemet Visma Redovisning samt Reskontra (Visma 
RoR) för leverantörsfakturaregistret. 
Leverantörsfakturagruppen bestående av fyra personer, e-Handelssamordnaren samt 
två personer på IT, är användare som ska ha administratörsbehörigheter i 
leverantörsfakturasystemet Proceedo.  
Om någon avslutar sin anställning eller byter tjänst inom kommunen är det upp till 
ansvarig chef att skicka in en anmälan till leverantörsfakturagruppen om att den 
personen slutat som då tas bort som administratör från systemet. 
Som administratör i leverantörsfakturasystemet och i Visma RoR kan du göra samtliga 
steg själv från att lägga in en faktura/leverantör, attestera den samt betala den via 
Visma RoR utan kontroll av någon annan, vilket är fallet för samtliga i 
leverantörsfaktura gruppen. 
Behörigheterna och behörighetsnivåer i Visma RoR styrs via Neptun och kommunens 
intranät. När någon slutar tar IT bort användaren från intranätet och personen har då 
inte heller längre behörighet till Visma RoR trots att behörigheten kan ligga kvar i 
bokföringssystemet. 
Vi har utifrån vår granskning kontrollerat administratörsbehörigheter i både 
leverantörsfakturasystemet Proceedo och i Neptun. Vidare har vi kontrollerat 
systembehörigheterna i Visma RoR för vilka som kan ändra i leverantörsregistret och 
vilka som kan göra utbetalning via fil från systemet, se även avsnitt 3.4.  
Vi har noterat att, en person som slutat och en person som bytt avdelning fortfarande 
har behörighet till leverantörsfakturasystemet Proceedo. Vidare har vi noterat att det 
totalt finns 18 användare som arbetar inom kommunen och har behörighet att göra 
ändringar i leverantörsfakturaregistret varav merparten inte jobbar inom 
leverantörsfakturagruppen. Vi har även noterat att det inte finns någon kontroll finns för 
uppföljning av gjorda förändringar i leverantörsregistret. 

3.1.1 Bedömning 
Att administratörsbehörigheterna i leverantörsfakturasystemet Proceedo är begränsade 
till leverantörsfakturagruppen är bra, dock bör löpande kontroller införas för att följa upp 
utförda förändringar i leverantörsfakturasystemet avseende ändrade attestanter för att 
säkerställa att inga obehöriga förändringar skett och för att tillse att genomförda 
förändringar är i enlighet med beslut. Kommunen bör även se över om 
behörighetsnivåerna i Visma RoR kan sättas upp på annat sätt och begränsas till färre 
personer för att undvika medvetna eller omedvetna fel. Vi anser även att en kontroll bör 
införas för att följa upp utförda förändringar i leverantörsregistret löpande. 
Vidare rekommenderar vi kommunen att rutinen vid avslut eller byte av tjänst alltid följs 
för att undvika att obehöriga gör ändringar eller lägger in fakturor som inte tillhör 
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kommunen samt att kontroller införs för att tillse att rutinen följs och att personer som 
inte längre arbetar inom kommunen eller med annan tjänst har tagits bort som 
administratör från systemen. 

3.2 Attestreglemente 
Kommunfullmäktige har 2019-05-27 antagit ett attestreglemente från 2016, som ska 
gälla till och med 2023-03-31. Av reglementet framgår att varje nämnd ska besluta om 
attestanter enligt delegationsordning, förvaltningschefen ansvara för att utse eller 
uppdra åt ansvariga verksamhetschefer att utse granskare, attestanter och 
inköpsansvariga. Den upprättade attestförteckningen signeras av förvaltningschefen 
och beslutas av ansvarig nämnd. 
 
Vidare framgår att det finns fyra olika attest- och kontrollmoment avseende inköp och 
fakturahantering samt att det alltid ska vara två personer vid kontroll av en faktura.  

- Leveranskvittens, attesten innebär kontroll att vara eller tjänst mottagits enligt 
order 

- Beställning, attesten innebär kontroll av att pris, betalningsvillkor och 
leveransvillkor överensstämmer med kommunens riktlinjer samt kontroll av 
kontering 

- Granskning, attesten innebär kontroll att pris, betalningsvillkor och 
leveransvillkor överensstämmer med gjord beställning, att vara eller tjänst 
mottagits samt kontroll av kontering 

- Attest, attesten innebär kontroll av att transaktionen ryms inom beslutad budget, 
överensstämmer med fattade beslut och ligger inom ramen för 
verksamhetsområdet. Vidare att kontering och bokföringsperiod är riktig samt att 
verifikationen uppfyller krav på lagstiftning och god redovisningssed. Attesten 
innebär ett övergripande ansvar för den ekonomiska transaktionen enligt 
attestantförteckningen. 

Så som vi uppfattar det utses inköpsansvariga och granskare av verksamhetscheferna 
d v s de som beställer varor och/eller tjänster och kan i princip vara vem som helst. 
Vidare framgår det av reglementet att ersättare utses av attestanten i enlighet med 
attestförteckningen samt att egna kostnader ska attesteras av överordnad vilken också 
framgår av attestförteckningen. 
Det framgår inte av attestreglementet hur attestförteckningen ska uppdateras, om det 
ska ske årligen eller endast vid personalförändringar. Enligt uppgift från respektive 
nämnd gör nämnderna lite olika, vissa nämnder tar upp attestförteckningen för beslut 
årligen och vid löpande förändringar är det förvaltningschefen som på delegation 
godkänner förteckningen. Medan andra nämnder inte har någon rutin för att årligen 
godkänna attestförteckningen utan det sker endast vid personalförändringar.  
Vi har tagit stickprov på hur attesterna är uppsatta i systemet utifrån erhållen 
attestförteckning och inte funnit några avvikelser per granskningstillfället. 
Administratörerna som kan göra ändringar i systemet är inte upplagda som 
slutattestanter i systemet, men skulle rent tekniskt kunna lägga upp sig själva. 
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3.2.1 Bedömning  
Vår sammanfattande bedömning är att reglementet för attest av leverantörsfakturor är 
ändamålsenligt. Vi anser dock att attestreglementet bör förtydligas med hänseende på 
hur ofta attestförteckningen ska uppdateras och vi anser att det bör beslutas av 
nämnden åtminstone en gång/år.  
Det framgår inte av riktlinjerna vem som har rätt att teckna kommunens konton. Vi 
rekommenderar att kommunstyrelsen fattar årliga beslut om vilka som har rätt att 
teckna kommunens konton. 

3.3 Allmänt om registrering 
Leverantörsfakturorna postas till kommunen som sedan skickar samtliga fakturor 
vidare till en skanning central där fakturorna skannas in till leverantörsfakturasystemet 
Proceedo. 
 
Om det finns referensnummer på den inskannade fakturan skickas fakturan per 
automatik till en fakturamottagare som är kopplad till angivet referensnummer, 
fakturamottagaren granskar sedan själv fakturan eller skickar den vidare till den som 
ska granska fakturan. Granskaren konterar samt granskar och kontrollerar fakturan i 
enlighet med attestreglementet. När fakturan är godkänd av granskaren går fakturan 
vidare för attest enligt de attestregler som är uppsatta i systemet per ansvar och 
beloppsnivåer i enlighet med attestförteckningen. Det finns därmed ingen risk att någon 
annan attestant skulle kunna attestera en faktura än den som är ansvarig enligt 
attestförteckningen.  
 
Om fakturan är från en helt ny leverantör som inte tidigare finns i leverantörsregistret 
så landar dessa på en bild för leverantörsfakturagruppen att hantera i 
leverantörsfakturasystemet, där de får status, leverantör ej vald och då måste 
leverantören läggas upp i Visma RoR innan den kan hanteras i Proceedo, upplägg av 
nya leverantörer hanteras av leverantörsfakturagruppen. 
 
Vid beställning mot avtal så fungerar det lite annorlunda med attestförfarandet i 
enlighet med attestreglementet. I Proceedo finns behörigheten inköpsansvarig, där 
godkänner den som lägger upp en beställning och sedan går beställningen/ordern 
vidare till attestberättigad på samma sätt som ovan baserat på ansvar och 
beloppsgränser. När fakturan sedan anländer kopplar systemet fakturan per automatik 
mot beställningen och fakturan går direkt till betalning om den stämmer med 
underliggande beställning. 
 
Vi har även utfört ”Test of one” för att kontrollera spärrar i systemet. Vi har kontrollerat 
att en granskad faktura per automatik går vidare till överordnad chef i enlighet med 
attestförteckningen och att ingen justering av attestant kan ske av granskaren. 
 
Varje dag kl 10 och kl 22, skickas det filer mellan leverantörsfakturasystemet Proceedo 
och bokföringssystemet Visma RoR på godkända leverantörsfakturor som då bokförs 
som leverantörsskuld. 
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3.3.1 Bedömning 
Ett leverantörsfakturasystem där attesterna sker elektroniskt och där det finns uppsatta 
spärrar i systemet både på ansvar och beloppsnivåer anses ha en hög tillförlitlighet och 
risken för eventuella medvetna eller omedvetna fel anses som låg då det endast är ett 
fåtal administratörer som har tillgång till systemet och kan göra ändringar. 

3.4 Utbetalningar 
Skriftliga rutiner finns för utbetalningar som sammanfattningsvis fungerar enligt nedan. 
 
Varje dag sickas leverantörsfakturor elektroniskt till bankgirocentralen. En 
tjänsteperson inom leverantörsfakturagruppen är ansvarig att ta fram en förberedande 
betalningsfil från systemet (alla inom leverantörsfakturagruppen kan dock göra det), 
sedan hämtar en tjänsteperson på kassa/kund upp betalfilen i Visma RoR och skickar 
den för betalning till banken, kvittensen på betalningen signeras av den som skickat 
filen samt den som initierat filen. Förfarandet innebär att kommunen tillser att det alltid 
är två personer som hanterar betalningarna av leverantörsfakturor till bank. Dock skulle 
det rent tekniskt gå att ta ut den förberedande betalfilen och sedan skicka den till 
banken för betalning utan kontroll av någon annan. En oattesterad elektronisk faktura 
kan inte betalas via Visma RoR. 
 
Vi har tagit del av lista för behörigheter i Visma RoR för att kunna skicka betalningar via 
fil, kommunen kan inte svara på om samtliga på listan de facto kan skicka betalfilen då 
kommunen har för dålig kunskap om vad behörighetsnivåerna innebär och hur man 
ändrar dessa i systemet. Dock har vi testat om två personer på listan om totalt 16 
personer kan skicka betalfilen med leverantörsfakturor till banken. Av dessa 16 
personer arbetar merparten inte inom leverantörsfakturagruppen eller med betalningar 
inom kassa/kund, man behöver heller inte ha behörighet till kommunens bankkonton 
för att utföra dessa betalningar via fil. Samma personer kan också göra ändringar i 
leverantörsregistret, se även avsnitt 3.1. Dock har dessa personer ingen 
attestbehörighet i leverantörsfakturasystemet Proceedo. 
 
Vidare har vi tagit del av lista från banken med kommunens behörigheter och 
fullmakter på bank. Det är totalt 13 användare som kan godkänna betalningar från 
bank, varav två med obegränsad behörighet och kan göra betalningar utan 
godkännande av någon annan samt en som kan göra utbetalningar utan godkännande 
av någon annan på vissa av kommunens bankkonton. 
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Manuella betalningar sker främst av påminnelseavgifter, eller om något har avvisats på 
banken och det är ett felaktigt konto samt bidrag. Vid manuell betalning lämnas en 
utanordning in fysiskt till leverantörsgruppen. Utanordningen ska vara attesterad på 
samma sätt som i leverantörsfakturasystemet Proceedo fast manuellt. 
Leverantörsfakturagruppen kontrollerar i attestförteckningslistan, vilka som ska granska 
och attestera så att det är rätt person som utfört attesten. Sedan utförs även ett 
namnteckningsprov, kontroll sker av att underskriften är lika namnteckningslistan. 
Därefter registreras utanordningen i Visma RoR, som ett manuellt verifikat. Innan 
betalning sker kontrollerar leverantörsfakturagruppen att bankgirot är rätt, bidragen kan 
dock inte kontrolleras eftersom det oftast är ett ”vanligt” bankkonto. Manuella 
betalningar (utanordningar) får alltid kod 10 i systemet och kommer då med på 
utbetalningsfilen och betalas på samma sätt som en leverantörsbetalning ovan. 
Samma problematik med vilka som de facto kan göra utbetalningarna föreligger även 
för dessa utbetalningar som de som skickas via fil enligt ovan. 
 
Utländska fakturor hanteras på samma sätt som en utanordning avseende attester. 
Men betalas inte via fil från bokföringssystemet utan betalning sker direkt från bank där 
det i de flesta fall krävs två i föreningen beroende på vem som lägger upp betalningen 
enligt ovan behörigheter i bank och fullmakter. 
 

3.4.1 Bedömning 
Vår rekommendation är att utbetalningar alltid ska göras av två personer i förening 
samt att skriftliga rutiner för betalningar upprättas. Vidare anser vi att kommunen bör 
ha minst en person som utbildar sig mer i Visma RoR och utses till systemförvaltare för 
att kunna styra och ändra behörigheter så att uppsättningen passar kommunen och för 
att minska risken att obehöriga gör utbetalningar via fil från systemet. Som det ser ut 
nu (om samtliga 16 personer kan göra betalningar) anser vi att antalet som kan göra 
utbetalningar utan inblandning från någon annan ska inte vara möjligt. Det går inte att 
utesluta att kommunen utsätter sig för en stor risk för bland annat förskingring, vilket vi 
ser allvarligt på. 
Vidare rekommenderar vi att kommunen överväger hur många som ska ha möjlighet 
att utföra manuella betalningar, hur de ska hanteras och vilka kontroller som ska ske i 
samband med sådana utbetalningar. 
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Härnösands kommun 
Utbetalningsrutiner  
 
2021-11-11 

4 Slutsats och rekommendationer  
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte, är att det finns brister i 
den interna kontrollmiljön som kan leda till medvetna eller omedvetna fel avseende 
utbetalningar av leverantörsfakturor. Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar 
vi kommunstyrelsen och granskade nämnder att 

— löpande kontroller bör införas för att följa upp utförda förändringar i 
leverantörsfakturasystemet avseende ändrade attestanter för att säkerställa att inga 
obehöriga förändringar skett och för att tillse att genomförda förändringar är i 
enlighet med beslut, se avsnitt 3.1. 

— kontroller införs för att säkerställa att personer som slutat eller bytt avdelning tas 
bort som användare i leverantörsfakturasystemet Proceedo, se avsnitt 3.1. 

— personer med behörighet att ändra i leverantörsfakturaregistret begränsas samt att 
kontroll införs för uppföljning av ändringar i leverantörsregistret, se avsnitt 3.1. 

— attestreglementet ses över avseende hur ofta attestförteckningen ska godkännas i 
nämnden samt att det kompletteras med vilka som har rätt att teckna kommunens 
konton, se avsnitt 3.2. 

— betalningar endast kan ske genom två i förening för att minska risken för medvetna 
eller omedvetna fel, se avsnitt 3.4 

— personalen får mer utbildning i programmet för att säkerställa vilka som kan göra 
direktbetalningar via fil från kommunens bankgiro och för att kunna sätta upp rätt 
behörighetsnivåer i systemet, se avsnitt 3.4 

— begränsa antalet personer som kan utföra manuella utbetalningar samt skapar 
rutiner för hur de ska hanteras och vilka kontroller som ska ske i samband med en 
sådan utbetalning, se avsnitt 3.4. 

 
Datum som ovan 
KPMG AB 

Marlene Olsson Lena Medin 

Auktoriserad revisor 
Certifierad kommunal 
revisor 

 
Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat 
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och 
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta 
dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i 
tryckfrihetsförordningen. 
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 Kommunstyrelsen  

Behov av nytt särskilt boende 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

att uppdra till kommundirektören att från AB Härnösandshus inhämta 
förslag på hyresavtal omfattande förhyrning av de nya verksamhetslokaler 

som fastställts enligt socialnämndens beslut per 2021-06-17, § 82.  
 

Beskrivning av ärendet 

Efterfrågan på boendeplatser inom särskilt boende för äldre, nedan kallat 
äldreboende, har under de senaste åren ökat. Härnösands kommuns 

ålderspyramid ger vid handen att efterfrågan kommer att fortsätta öka under 
de kommande åren. Efterfrågan gäller såväl inom ordinärt äldreboende som 

boenden med inriktning mot dementa och korttidsboende. Detta har medfört 
att antalet platser i kommunens befintliga äldreboenden är för få och vissa 
tillfälliga lösningar vidtagits för att möta den ökade efterfrågan. 

Socialnämnden beslutade 2021-06-17 att utöka antalet platser på 
äldreboende till totalt 295 platser för att möta det behovs som finns idag och 

framåt.  

 

Socialt perspektiv 

Ur ett socialt perspektiv ger förslaget genom att utöka antalet platser i 
äldreboende tillgodoses efterfrågan på denna boendeform. Fler äldre får 

tillgång till en boendemiljö med god tillgänglighet, omsorg och vård vilket 
skapar förutsättningar för dessa att leva ett självständigt liv utifrån vars och 
ens förutsättningar. 

Ekologiskt perspektiv 

Ur ett ekologiskt perspektiv noteras att uppförandet av en ny byggnad alltid 

medför en väsentlig klimatpåverkan, bland annat i samband med 
framställande av byggmaterial, transporter och avfall. Detta motverkas till 
viss del genom att nya byggnader uppförs i enlighet med Härnösands 

kommuns och AB Härnösandshus miljöpolicys som bland annat föreskriver 
användandet av trä som byggmaterial i så stor utsträckning som möjligt. 
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Dock medför en ny klimateffektiv byggnad lägre energiförbrukning och 
klimatpåverkan än äldre byggnader vilket långsiktigt medför en minskad 

klimatpåverkan.  

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Ur ett ekonomiskt perspektiv visar en jämförelse mellan privata aktörers 

villkor och AB Härnösandshus att Härnösandshus kan erbjuda en hyresnivå 
i aktuell fastighet som är fem till tio procent lägre än en privat aktör.  

I och med samordning i en större enhet kan verksamheten bedrivas mer 
effektivt till en lägre personalkostnad. 

Ur ett juridiskt perspektiv skapar ett utökat antal boendeplatser inom 

äldreboenden förutsättningar för socialnämnden att erbjuda samtliga 
personer som erhållit beslut om insatt avseende plats i äldreboende rätt 

insatts.   

Beslutsunderlag 

Socialnämndens beslut § 82 2021-06-17, dnr 2020-000268 1.1.3.1 

Kommunstyrelseförvaltningens yttrande 2022-01-31  

Lars Liljedahl 

Kommundirektör 

Eric Liljeström 

Enhetschef lokalförsörjning 
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Behov av nytt särskilt boende – inhämtande av förslag till 
hyresavtal 

Bakgrund 

Efterfrågan på boendeplatser inom särskilt boende för äldre, nedan kallat 

äldreboende, har under de senaste åren ökat. Härnösands kommuns 
ålderspyramid ger vid handen att efterfrågan kommer att fortsätta öka under 
de kommande åren. Den ökade efterfrågan gäller såväl inom ordinärt 

äldreboende som boenden med inriktning mot dementa och korttidsboende. 
Redan idag är antalet särskilda boendeplatser för få och tillfälliga lösningar 

har vidtagits för att möta den ökade efterfrågan. 

Nuläge – avseende platser, fastighetsägare och hyresavtal: 

Äldreboende Antal 
platser 

Fastighetsägare Hyresavtal  
t o m 

Kommentarer 

Brunnegården 27 SBB 2026-12-31  

Härnögården 45 SBB 2026-12-31  

Högsjögården 27 SBB 2024-12-31 Omförhandling av 
avtal pågår 

Koltrasten 41 Härnösandshus 2025-04-01  

Solbacken 19 SBB 2030-12-31  

Ädelhem 48 SBB 2026-12-31  

Älandsgården 27 SBB 2029-09-30  

Tillfälligt boende 17 NSI Löpande Tillfälliga lokaler 

Korttidsboende 18 NSI Löpande Tillfälliga lokaler 

 269    

 

De tillfälliga lösningarna är lokaliserade i fastigheten Ugglan 1 där 

Härnösands kommun tidigare bedrev äldreboende. Där förhyrs lokaler för 
korttidsboendet med 18 platser samt 17 platser i ordinärt äldreboende. Dessa 
verksamheter kommer att avvecklas och flyttas till det nya boendet när det 

står klart. Totalt omfattar samtliga äldreboenden, såväl permanenta som 
tillfälliga inklusive korttidsboendet 269 platser. 

Noterbart är att samtliga boenden är att betrakta som små enheter vilket 
bland annat medför mindre effektiva enheter med höga personalkostnader. 

I juni 2021-06-17, §82 beslutade Socialnämnden: 
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att utöka antalet särskilda boende platser till år 2023 med 40 nya 
platser genom nyetablering av ett särskilt boende och att 
nybyggnationen möjliggör till utveckling och utökning av 
platser vid behov, 

att avveckla särskilda boendet Solbacken och integrera 
motsvarande 19 platser i det nya äldreboendet, dvs till totalt ca 
60 platser,  

att utöka antalet platser vid korttidsenheten från 18 till 20 
platser, med möjligheter att kunna utöka platserna då 
vårdbehovet så kräver i lokaler som möjliggör samlokalisering 
med dagverksamhet för demenssjuka, nattpatrull och hälso- och 
sjukvård, 

att införa insats korttidsvistelse med dessa inriktningar: 
Utredningsplats, palliativ vård och omsorg, träningsplats, 
avlastningsplats och trygghetsplats. Alla insatstyperna bör vara 
kopplade till mål med insatserna, 

att införa ny insats inom hemtjänsten: Avlastning via hemtjänst,  

att det bedömda behovet av 40 nya särskilda boendeplatser samt 
ca 20 korttidsplatser räcker som utbyggnad förutsätter att 
socialnämnden ges möjlighet till fortsatt utveckling av det 
förebyggande arbetet och att fler Trygghetsboenden etableras, 
samt 

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för kännedom. 

Totalt behov av nyuppförda lokaler 

Enligt socialnämndens beslut uppgår behovet av nya platser i äldreboende 
till 60 platser. Korttidsenhetens verksamhet bedrivs inom tillfälliga lokaler 

med 18 platser. Den beslutade utökningen till 20 platser och behovet av 
permanenta lokaler medför att det totala behovet av nyuppförda platser inom 
äldreboende uppgår till 80 platser. Samtidigt med att de nya platserna tas i 

bruk avvecklas Solbacken samt de tillfälliga platserna, totalt 54 stycken.  

Efter utbyggnaden kommer det totala antalet platser inom äldreboenden 

inklusive korttidsboende uppgå till 295 platser. 

Lokalytor inom ett nytt äldreboende 

Med hänvisning till aktuella nyckeltal för ytor inom äldreboenden vid 
nyuppförande så krävs cirka 75 kvm lokalyta per boendeplats det vill säga 

totalt 80 x 75 = 6 000 kvm. 

Därtill kommer lokaler för dagverksamhet för demenssjuka som idag nyttjar 
cirka 340 kvm, lokaler för nattpatrull som idag omfattar cirka 120 kvm och 

hemsjukvård vars nuvarande lokalytor uppgår till 865 kvm. Den 
sammanlagda lokalytan för dessa tre verksamheter uppgår således till cirka 

1 300 kvm. 

Totalt behov av nyuppförda lokalytor uppgår till cirka 7 300 kvm. 
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Jämförelse mellan privata aktörer och AB Härnösandshus 

Lokalförsörjningsenheten har under 2021 undersökt olika alternativ för 
uppförandet av ett nytt äldreboende. Kontakt har tagits med flera privata 

aktörer inom segmentet Samhällsfastigheter vilka samtliga ställt sig positiva 
till att uppföra och hyra ut ett äldreboende till Härnösands kommun. En 
jämförelse har sedan gjorts mellan en sammanvägning av dessa erbjudanden 

och indikativa hyror och ett alternativ där AB Härnösandshus uppför 
motsvarande byggnad för kommunens räkning. Nedan följer en kort 

sammanställning över de väsentligaste punkterna i jämförelsen. 

Hyreskostnader 

Vissa av de privata aktörerna erbjuder färdiga koncept med för äldreboenden 

med redan fastställda lokalytor och planlösningar. I den mån dessa är i 
enlighet med det som hyresgästen efterfrågar medför detta ofta en 
kostnadseffektiv projektering vilket får en viss effekt på lägre hyresnivåer. 

En generell indikativ hyresnivå för de privata aktörerna beräknas till cirka 
390 kr per vårddygn vilket även inkluderar drift och underhåll av fastigheten. 

Omräknat till en hyra per kvadratmeter och år uppgår denna till cirka 2 000 
kr. Vid en undersökning av hyresnivåer av nyligen färdigställda projekt av 
privata aktörer framkommer att den slutliga hyran vanligtvis överstiger den 

indikerade hyran, i vissa fall med över 20 procent. Detta mot bakgrund av att 
hyresgästen önskat funktioner och lokalytor som inte ingår i det ursprungliga 

konceptet och den indikerade hyran. 

I det aktuella fallet uppnås inte den positiva effekten av konceptbyggnad då 
Härnösands kommuns behov är mer omfattande än vad koncepten medger. 

Bland annat noteras att den kvalitetsnivå som Härnösands kommun fastställt 
för denna verksamhet kräver större verksamhetsytor än vad som vanligtvis 

ryms i konceptbyggnaderna. Dessutom planeras verksamheter inom 
korttidsboendet med inslag av palliativ vård vilket kräver särskilt anpassade 
lokaler. Inom boendet ska också nya lokaler för andra verksamheter bland 

annat hemsjukvården tillskapas. Det medför att en ny byggnad till stora delar 
måste projekteras från grunden. Således kan totalkostnaden för uppförandet 

av en ny byggnad anses vara densamma oavsett om det är en aktör med egna 
koncept för äldreboende eller ej. 

Andra avgörande parametrar för den slutgiltiga hyresnivån är hyresvärdens 

låneräntor, avkastningskrav och beräknad avskrivningstid. Vid en jämförelse 
mellan privata aktörers villkor och AB Härnösandshus kan det konstateras 

att AB Härnösandshus, genom lån med kommunal borgen, vanligtvis har en 
lägre låneränta. Det avkastningskrav som Härnösands kommun ställer på sitt 
fastighetsbolag är generellt sett lägre än privata ägares och AB 

Härnösandshus räknar i de flesta fall med längre avskrivningstider. Med 
dessa antaganden som bakgrund är bedömningen att AB Härnösandshus kan 

erbjuda en hyresnivå i aktuell fastighet som är fem till tio procent lägre än en 
privat aktör. 

Eventuella framtida avkastningskrav på Härnösandshus (där inbetald hyra 

delvis skulle återföras till ägaren) ingår inte i ovanstående bedömning. 
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Produktionstid 

Det föreligger inget krav att tecknandet av hyresavtal föregås av en 

upphandling enlig Lagen om offentlig upphandling (LOU). Däremot ska 
alltid entreprenaden avseende uppförande av ett äldreboende för en 

kommuns räkning upphandlas enligt LOU. Detta gäller oavsett vem som är 
byggherre alltså såväl en privat aktör som ett kommunalt bolag eller 
kommunen själv. 

Det ska dock noteras att i det fall ett hyresavtal tecknas med en privat aktör 
så förutsätter en låg hyresnivå, i enlighet med vad som redovisas ovan, 
någon form av konkurrensutsättning.  

I det fall hyresavtalet tecknas med det egna bolaget, i detta fall AB 
Härnösandshus, sker projektet som en öppen partnering. Hyran beräknas 

enligt en fastställd finansieringsmodell baserad på avkastningskrav, låneränta 
och avskrivningstid samt kostnader för drift och skötsel och är direkt 
kopplad till projektets slutkostnad. Kommunens företrädare i projektet kan 

löpande påverka innehållet och slutkostnaden och därigenom hyresnivån. På 
så sätt krävs inte motsvarande konkurrensutsättning utan projektet kan 

påbörjas omgående efter beslut om dess genomförande. Det ger en kortare 
projekttid, uppskattningsvis sex månader, jämfört med en 
konkurrensutsättning, vilket skulle tillgodose socialnämndens behov av fler 

platser snabbare.  

 

Påverkan på kommunens möjlighet att låna från Kommuninvest 

I och med att långvariga hyreskontrakt enligt Rådet för kommunal 
redovisning (RKR) som regel är att betrakta som finansiell leasing oavsett 

vem som är hyresvärd så kommer ett nytt äldreboende att öka kommunens 
initiala tillgång och skuld lika mycket, oavsett om äldreboendet hyrs av en 
privat hyresvärd eller Härnösands Hus givet att uppförandekostnaden är 

densamma. Kommunen kommer alltså räkenskapsmässigt alltid behöva 
hantera äldreboendet som sitt eget så snart normeringen är kompletterad av 

RKR och Härnösands kommun sedermera anpassat sina räkenskaper 
därefter.  

Vid fastställande av låneutrymme tar Kommuninvest hänsyn till den skuld 

som uppstått som effekt av finansiell leasing. Det innebär att kommunens 
låneutrymme inte påverkas olika beroende på om fastigheter förhyrs från 

privata aktörer eller kommunala bolag. 

 

Eric Liljeström 
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§ 82 Dnr 2020-000268 1.1.3.1 

Framtida behov av boende för äldre, demenssjuka och 
äldre personer med psykisk funktionsnedsättning 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att utöka antalet särskilda boende platser till år 2023 med 40 nya platser 
genom nyetablering av ett särskilt boende och att nybyggnationen möjliggör 

till utveckling och utökning av platser vid behov, 

att avveckla särskilda boendet Solbacken och integrera motsvarande 19 

platser i det nya äldreboendet, dvs till totalt ca 60 platser,  

att utöka antalet platser vid korttidsenheten från 18 till 20 platser, med 
möjligheter att kunna utöka platserna då vårdbehovet så kräver i lokaler som 

möjliggör samlokalisering med dagverksamhet för demenssjuka, nattpatrull 
och hälso- och sjukvård, 

att införa insats korttidsvistelse med dessa inriktningar: Utredningsplats, 
palliativ vård och omsorg, träningsplats, avlastningsplats och trygghetsplats. 
Alla insatstyperna bör vara kopplade till mål med insatserna, 

att införa ny insats inom hemtjänsten: Avlastning via hemtjänst,  

att det bedömda behovet av 40 nya särskilda boendeplatser samt ca 20 

korttidsplatser räcker som utbyggnad förutsätter att socialnämnden ges 
möjlighet till fortsatt utveckling av det förebyggande arbetet och att fler 
Trygghetsboenden etableras, samt 

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för kännedom.       

Yrkanden 

Margareta Tjärnlund (M) yrkar på ändring av socialförvaltningens föreslagna 
att-sats; att utöka antalet särskilda boende platser till år 2023 med 40 nya 
platser genom nyetablering av ett särskilt boende, ändras till; att utöka 

antalet särskilda boende platser till år 2023 med 40 nya platser genom 
nyetablering av ett särskilt boende och att nybyggnationen möjliggör till 

utveckling och utökning av platser vid behov. 

Krister Mc Carthy (S) yrkar på ändring av socialförvaltningens föreslagna 
att-sats; att utöka antalet platser vid korttidsenheten från 18 till 20 platser, i  
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§ 82. Fort 

lokaler som möjliggör samlokalisering med dagverksamhet för demenssjuka, 

nattpatrull och hälso- och sjukvård, ändras till; att utöka antalet platser vid 
korttidsenheten från 18 till 20 platser, med möjligheter att kunna utöka 

platserna då vårdbehovet så kräver i lokaler som möjliggör samlokalisering 
med dagverksamhet för demenssjuka, nattpatrull och hälso- och sjukvård. 

Krister Mc Carthy (S) yrkar på tillägg av ytterligare en att-sats: att det 

bedömda behovet av 40 nya särskilda boendeplatser samt ca 20 
korttidsplatser räcker som utbyggnad förutsätter att socialnämnden ges 

möjlighet till fortsatt utveckling av det förebyggande arbetet och att fler 
Trygghetsboenden etableras. 

Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare yrkar bifall till yrkanden från 

Krister Mc Carthy (S) och Margareta Tjärnlund (M).       

Propositionsordning 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut; enligt yrkanden från 
Margareta Tjärnlund (M) och Krister Mc Carthy (S). 

Ordförande finner att Socialnämnden beslutar enligt förslaget.     

Bakgrund 

Förvaltningen inledde hösten 2020 ett arbete med att ta fram underlag till 

framtida behov av äldreboenden, samt korttidsvårdens inriktning. 
Förvaltningens tankar presenterades första gången för socialnämnden i 
december. I maj 2021 hade nämnden en djupare genomgång av 

förvaltningens förslag, och nämnden beslutade att förslaget skulle delges 
kommunala pensionärsrådet för att rådet skulle ges möjlighet att inkomma 
med synpunkter. Pensionärsrådet synpunkter redovisas i bilaga 2.  

Förvaltningens förslag utgår i korthet från en fortsatt utveckling av 
hälsofrämjande och förebyggande insatser, ett förtydligande av 

korttidsvårdens uppdrag samt viss förändring inom hemtjänsten.  

Utredningens beräkningar visar på ett behov av utökning då det gäller 
permanenta boendeplatser vid särskilt boende, förvaltningens bedömning är 

att en utbyggnad med 40 platser bör räcka förutsatt att fortsatt satsning sker 
på förebyggande och hälsofrämjande åtgärder, samt att fler 

Trygghetsboenden etableras. Därutöver föreslås ett av de mindre 
äldreboendena i centrala Härnösand avvecklas och motsvarande antal platser 
tillskapas tillsammans med förslaget om 40 nya platser. Det vill säga ett nytt 

boende med ca 60 platser. Vidare visar utredningen på behov av viss 
utökning av befintligt antal platser inom korttidsenheten. Förvaltning avser 

bl.a. att utreda förutsättningarna för och överväga möjligheten att inrätta  
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§ 82. Fort 

exempelvis trygghetsplatserna på de sex lediga platser som finns i anslutning 

till Högsjögården.  

Slutligen visar utredningen på behovet av att införa en ny insats i form utav 

avlastning via hemtjänst om avveckling av insatsen växelvård på 
korttidsenheten sker. 

Socialt perspektiv 

Förslaget på fler boendeplatser bör skapa en ökad social trygghet i form av 
fler särskilda boendeplatser för äldre och dementa. Nämnden har idag en för 

lång kö av medborgare som väntar på plats i särskilt boende.  

Även den tydliga inriktningen av korttidsvården med bl.a. avlastningsplats 
och trygghetsplats bör bidra till ökad trygghet, liksom möjligheten att kunna 

få avlastning via hemtjänst. Förslagets inriktning mot utvecklat 
förebyggande och hälsofrämjande arbete bidrar också till en förstärkning av 

det sociala perspektivet.  

Ekologiskt perspektiv 

Förslaget bedöms inte ha någon inverkan på detta perspektiv.  

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Förslaget bedöms ha en återhållande effekt på framtida kostnader. Detta 

främst genom den tydliga markeringen på hälsofrämjande och förebyggande 
arbete, vilket i andra kommuner har visat sig vara lönsamt även ur ett 
ekonomiskt perspektiv.  

Vidare kommer tillskapandet av en större driftsenhet för särskilt boende, 
inklusive avveckling av en av de mindre enheterna, att effektivisera 
nyttjandet av resurser och hålla tillbaka kostnadsökningar.              

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2021-06-14. 

Socialförvaltningen, Behov av boende för äldre, demenssjuka och för 
personer med psykisk funktionsnedsättning, 2021-06-08. 

Socialförvaltningen, Brev - Synpunkter angående Framtida behov av boende 

för äldre, demenssjuka och äldre personer med psykisk funktionsnedsättning, 
2021-05-20. 

Remissvar från Pensionärsrådet 2021-06-09.                       

______                           
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 Kommunfullmäktige  

 

Försäljning gällande del av fastigheterna Härnösand Saltvik 2:35 
och Bondsjö 17:1 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att godkänna förslaget köpekontrakt, vilket avser del av fastigheterna 
Härnösand Saltvik 2:35 och Bondsjö 17:1. 

Beskrivning av ärendet 

I februari 2020 fick Skatteverket markanvisning på del av fastigheterna 

Härnösand Saltvik 2:35 och Bondsjö 17:1. Syftet var att undersöka 
förutsättningarna att uppföra en ny arkivbyggnad. Skatteverket har inte haft 

för avsikt att bygga och äga fastigheten själv, utan gavs möjlighet att 
överlåta markanvisningen till den av dem utsedd fastighetsägare som ska 
bygga och teckna hyreskontrakt med Skatteverket. Det står nu klart att 

Specialfastigheter AB kommer att förvärva markområdet och bygga 
arkivbyggnaden som ska innefatta både Riksarkivets och Skatteverkets 

behov. 

I markanvisningen gavs exploatören möjlighet att förvärva fastigheten den 
dag de erhållit ett lagakraftvunnet bygglov. Köpekontraktet är därför 

villkorat med att tillträde sker när bygglov beviljats.   

Priset för marken är satt till 12 579 000 kr. Priset är beräknad utifrån de pris 

som sattes i markanvisningen uppräknat med de anpassningar som ska göras 
området för kunden.  

Arealen på den nybildade fastigheten uppskattas till 35 560 kvm efter 

avstyckning.  

Området är idag obebyggt och saknar infartsväg. Härnösands kommun 

kommer att påbörja byggnation av lokalgata sommaren 2022, vägen 
beräknas vara klar för byggtrafik under oktober månad 2022.  Pengar för att 
bygga lokalgata och gc-väg finns i samhällsnämndens investeringsbudget för 

2022. 
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Socialt perspektiv 

Arkivetableringen kommer att bidra till nya arbetstillfällen i Härnösands 
kommun. Detta kommer sannolikt att bidra till ökad inflyttning och en 
positiv inverkan på det sociala perspektivet.  

Ekologiskt perspektiv 

En etablering på detta område bedöms inte medföra en betydande inverkan 

på det ekologiska perspektivet. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Etableringen möjliggör även för kommunen att kunna erbjuda ytterligare 

industrimark till försäljning på Västra Saltvik. Etableringen kommer att bidra 
till ökade skatteintäkter och fler arbetstillfällen i Härnösand.  
 

Beslutsunderlag 

Förslag på köpekontrakt gällande Härnösand Saltvik 2:35 och Bondsjö 17:1,  
med tillhörande karta. 

Uno Jonsson 
Tillväxtchef 

 

 
Henrik Olsson 

Mark- och exploateringshandläggare 
 
 

Bilagor 

Bilaga 1 Förslag på köpekontrakt, med tillhörande karta 
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Köpekontrakt 
 

 

 

 

Köpare Specialfastigheter Sverige AB, Org. nr: 556537-5945 
Box 632 
581 07  Linköping  

Andel: 1/1 
 

Säljare                            Härnösands kommun, Org. nr: 212000-2403                                       
871 80  Härnösand  

 

 

 

 

Överlåtelseobjekt Del av fastigheterna Härnösand Saltvik 2:35 och Bondsjö 17:1 (nedan 
kallad fastigheten), området har markerats på bifogad karta. 

Fastighetens areal har preliminärt uppskattats till 35 560 kvm. Arealen 
kan komma att justeras i samband med avstyckning. 

 

Överlåtelseförklaring Säljaren överlåter och försäljer härmed del av ovan nämnda fastighet 
till köparen.  

 

Köpeskilling Överlåtelsen sker mot en överenskommen köpeskilling av kronor: 

12 579 000  kr 
 

Tillträdesdag Tillträde sker när del av ovan nämnda fastigheter avstyckats till en egen 

fastighet och köparen erhållit bygglov för en arkivbyggnad, samt att 
köpeskillingen är till fullo betald och kvitterad.  
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Köpeskillingens  Köparen betalar köpeskilling på följande sätt: 
erläggande 

Handpenning betalas i samband med detta köpekontrakts 

undertecknande, genom insättning på kommunens bg: 5576-5218. 
Insättningen ska märkas med köparens namn och 

fastighetsbeteckningar.  
 
 

Erlagd markanvisningsavgift som tillgodoräknas       15 000 kr  
                                         Handpenning     1 258 000 kr 

                                         Kontant på tillträdesdagen                       11 306 000 kr 
 
  Summa kronor:                       12 579 000 kr 

 
Inteckningar  Fastigheten är inte intecknad  

  
Servitut och  Säljaren förklarar  
Nyttjanderätter -fastigheterna så vitt man känner till, inte belastas av några  upplåtna  

                                        oinskrivna rättigheter. 

 

Faran för fastigheten Säljaren står faran om fastigheterna skadas eller försämras mellan 
kontraktsdagen och tidpunkten för köparens tillträde. Om tillträdet 
försenas på grund av köparens dröjsmål ska faran övergå på köparen på 

tillträdesdagen enligt detta avtal. 
 

Äganderättens Parterna är överens om att äganderätten till fastigheten övergår  

övergång  först på tillträdesdagen. 
 

Fördelning av  Säljaren ska betala skatter, räntor och andra periodiska utgifter  
inkomster och för fastigheten av vad slag de vara må, om de avser tiden före 

utgifter  tillträdesdagen. Från och med tillträdesdagen övergår betalnings 
                                         skyldigheten på köparen, som också får fastighetens avkastning. 

 

Lagfarts,    Med köpet förenad lagfarts- och                
intecknings och  inteckningskostnader samt avstyckningskostnad betalas av köparen. 

fastighetsbildning          
                                       

Överlämna handlingar På tillträdesdagen ska säljaren till köparen överlämna ett bevittnat 

kvitterat köpebrev avseende fastigheten samt överlämna de handlingar 
som krävs för att köparen ska få lagfart. Säljaren ska även till köparen 

överlämna aktuellt utdrag ur fastighetsregistret, gällande tomtkartor och 
andra handlingar rörande fastigheterna, vilka har betydelse för köparen 
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som ägare av denna.  
 

Fastighetens skick Köparen har före detta avtals undertecknande beretts tillfälle att noga 
undersöka fastigheten för att skaffa sig kännedom om det skick, vari 
egendomen befinner sig. Säljaren har ingen kännedom om att 

fastigheten är förorenad vid avtalets undertecknande. Köparen ges 
möjlighet att göra en syn av fastighetens skick innan tillträde. 

 

Övriga kostnader Kostnad för anslutning till vatten, avlopp, fjärrvärme, el, tele och fiber 
tillkommer enligt leverantörens taxa.  

 Köparen står för samtliga kostnader som hör byggnationen till inom 
den egna fastigheten. 

 

Övrigt Lokalgata, gång och cykelväg samt infrastruktur byggs av dess 
huvudman.  

Lokalgatan planeras vara körbar för byggtrafik under oktober månad 
2022. 

 

Villkor Detta köpekontrakt gäller under förutsättning att Härnösands 
kommunfullmäktige beslutar om försäljning av fastigheten enligt detta 

köpekontrakt. Om kommunfullmäktige inte beslutar att godkänna 
köpekontraktet eller om kommunfullmäktiges beslut inte vinner laga 

kraft är detta köpekontrakt till alla delar förfallet utan 
ersättningsskyldighet för någon av parterna. För det fall köpekontraktet 
förfaller ska erlagd handpenning återbetalas till Specialfastigheter 

Sverige AB. 
 

Detta köpekontrakt gäller under förutsättning att Specialfastigheter 
Sverige AB:s hyresavtal med hyresgästen för förhyrning av lokal på 
fastigheten ingås. Om hyresavtalet inte ingås eller om regeringen inte 

godkänner hyresavtalet är detta köpekontrakt till alla delar förfallet utan 
ersättningsskyldighet för någon av parterna. För det fall köpekontraktet 

förfaller ska erlagd handpenning återbetalas till Specialfastigheter 
Sverige AB. 
 

Tillträde sker när del av ovan nämnda fastigheter avstyckats till en egen 
fastighet och köparen erhållit bygglov för en arkivbyggnad, samt att 

köpeskillingen är till fullo betald och kvitterad. 
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Tvist  Tvist i anledning av detta avtal skall avgöras i allmän domstol. 
 

 

 

Detta köpekontrakt har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit vardera  

 

Säljarens underskrift  Ort: Härnösand  

Datum: 2022-  

 
 

________________________ _________________________ 
Härnösands kommun  Härnösands kommun 

Lars Liljedahl  Uno Jonsson  
Kommundirektör,  Tillväxtchef 
 

  

 Ovanstående säljares egenhändiga namnteckning bevittnas 

 

 ________________________ _________________________ 

 Namn:   Namn: 

  
 

 

 

Köparens underskrift Ort: Härnösand 

 Datum: 2022-   

 

 _________________________ _________________________ 
Specialfastigheter   
Namn 

 Titel   
 

 Ovanstående köpares egenhändiga namnteckning bevittnas 

 

 __________________________ _________________________ 

Namn:   Namn: 
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KS/2022–000001 

  

 

 Kommunstyrelsen 

Anmälan av delegationsbeslut 2022 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

att godkänna redovisning av delegationsbeslut. 

 

Delegationsbeslut 

Delegationsbeslut tf HR-chef  

 

 

Jeanette George 
Kommunsekreterare  

 
Bilaga – Delegationsbeslut - tf HR-chef
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2022-01-25 

 

 

 

 

 

 

  

 

Delegationsbeslut 

Beslut 

Undertecknad beslutar 

att under perioden 220125 – 220220 förordna Marie Englund som tf HR-

chef.  

Bakgrund 

Förordnandet gäller under HR-chefens sjukskrivning. 

 
 

Lars Liljedahl 
Kommundirektör 

 
 

Delges 

Andreas Sjölander, Kommunstyrelsens ordförande 
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KS/2022-00002 

  

 

 Kommunstyrelsen 

Anmälan av ärenden för kännedom till 
kommunstyrelsen 2021 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

att ärendena för kännedom läggs till handlingarna. 

Arbetslivsnämndens verksamhetsplan 2022   

Samhällsnämndens verksamhetsplan 2022   

Skolnämndens verksamhetsplan 2022   

Socialnämndens verksamhetsplan 2022    

Samhällsnämndens verksamhetsberättelse 2021    

Skolnämndens verksamhetsberättelse 2021   

Grundläggande granskning socialnämnden 

Grundläggande granskning skolnämnden 

Grundläggande granskning helägda bolag 

Technichus protokoll 2021-09-09 

Technichus protokoll 2021-11-16 

Minnesanteckningar Technichus från ägarmöte 18 november 2021 
     

  

 
Jeanette George 

Kommunsekreterare  
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§ 67 Dnr 2021-000105 1.1.3.1 

Verksamhetsplan 2022 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att fastställa verksamhetsplan, mål och budget 2022 för arbetslivsnämnden, 

samt 

att skicka verksamhetsplan 2022 för arbetslivsnämnden vidare till 

kommunfullmäktige för kännedom.  

Yttranden 

I ärendet yttrade sig Dunia Ali (C). 

Yrkanden 

Dunia Ali (C) yrkar avslag på den föreslagna verksamhetsplanen för 2022. 

Ordförande yrkar att nämnden ska beslutar enligt förvaltningens förslag.  

Propositionsordning 

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, förvaltningens förslag 

samt Dunia Alis förslag på avslag till den föreslagna Verksamhetsplanen för 

2022. 

Ordförande föreslår att de två föreslagen ställs mot varandra. Ordförande 

frågar om nämnden kan godkänna propositionsordningen och finner att 

nämnden beslutar enligt förslaget 

Beslut 

Ordförande frågar därefter om arbetslivsnämnden beslutar enligt 

förvaltningens förslag.  

Ordförande frågar om arbetslivsnämnden beslutar om avslag på den 

föreslagna Verksamhetsplanen för 2022.    

Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.  

Protokollsanteckning 

Centerpartiet yrkar avslag på den föreslagna verksamhetsplanen för 2022. 

Anledningen är att denna inkluderar projekten kommunalt tvätteri, där 

Centerpartiet har yrkat avslag, samt stadsnära odling, där Centerpartiet ser att 

ytterligare utredning är nödvändig innan beslut kan fattas.  
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Bakgrund 

Verksamhetsplanen 2022 är en sammanfattning av verksamheten utifrån 

politiska mål i form av budgetprioriteringar och strategisk planering. 

Förslaget till verksamhetsplan 2022 bygger på beslutade mål och 

resultatuppdrag och preliminärt fördelade medel i budget 2022.   

Budget 2022 

Enligt kommunstyrelsens budgetdirektiv föreslår förvaltningen en budget i 

balans. Nämndens skatteram för budgetåret 2022 är 68,0 mnkr. Det är en 

ökning med 10,0 mnkr jämfört med föregående budgetår. Investeringsramen 

för 2022 är preliminärt 3,0 mnkr. 

Då nämnden de senaste åren har stora differenser mellan utfall och budget 

har särskild omsorg lagts på att analysera de senaste årens utfall för att få en 

budget som bättre stämmer överens med verkligheten.  

Antalet BEA-anställda i budget 2022 är 200 årsarbetare. Det är en ökning 

med 71 årsarbetare jämfört med 2021. Ökningen beror på satsningen för 

minskad arbetslöshet, då det tillkommer fler arenor och därmed möjligheten 

att sysselsätta fler årsarbetare med BEA-anställningsform. 

Den verksamhet som Arbetslivsförvaltningen uppskattar kunna bedriva och 

nå finansiering för under verksamhetsåret 2022 uppgår till 172,1 mnkr.  

Utöver de kommunala skattemedlen beräknar förvaltningen att intäkter och 

bidrag från externa och interna aktörer kommer att uppgå till 104,1 mnkr, 

vilket är en ökning med 21,6 mnkr i förhållande till budget 2021.   

Då 60,5 % av de totala intäkterna finansieras genom externa och interna 

intäkter är verksamheterna känsliga för eventuella nationella beslut som 

påverkar intäkterna och bidragen. 

Socialt perspektiv 

Budgetförslaget innebär att fler personer får möjlighet till egen försörjning 

genom en subventionerad anställning i kommunen. En anställning innebär 

möjlighet till effekter såsom minskat behov av ekonomiskt bistånd, höjd 

livskvalitet, ökad självkänsla, mindre belastning på välfärden i form av hälso 

– och sjukvårdande insatser.  

 

Barnperspektiv 

På längre sikt kan budgetförslaget ge effekter för barn i familjer beroende av 

ekonomiskt bistånd. 

Ekologiskt perspektiv 
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Att utveckla verksamheter som bidrar till ökad hållbarhet i samhället såsom 

återbruk och närodling bidrar till att skapa en mer hållbar kommun. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Ett av kommunens övergripande mål är en välskött och stabil ekonomi. 

Genom att säkerställa att budgetförslag är rimliga utifrån omvärldshändelser 

såsom exempelvis minskat mottagande av nyanlända och minskade 

statsbidrag bidrar nämnden och förvaltningen till kommunens ekonomi som 

helhet.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag budgetdirektiv.  

Muntlig information från Ingrid Nilsson, förvaltningschef. 

Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-19, ARN 2021-000105.  

______  
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Datum 

2021-10-19 

 
Dnr  

ARN/2021-000105 

  

 

 Arbetslivsnämnden 

Verksamhetsplan 2022 

Förslag till beslut  

Arbetslivsförvaltningen föreslår arbetslivsnämnden besluta  

att fastställa verksamhetsplan, mål och budget 2022 för arbetslivsnämnden,  

att skicka verksamhetsplan 2022 för arbetslivsnämnden vidare till 

kommunfullmäktige för kännedom.       

 

Beskrivning av ärendet 

Verksamhetsplanen 2022 är en sammanfattning av verksamheten utifrån 

politiska mål i form av budgetprioriteringar och strategisk planering. 

Förslaget till verksamhetsplan 2022 bygger på beslutade mål och 

resultatuppdrag och preliminärt fördelade medel i budget 2022.   

 

Budget 2022 

Enligt kommunstyrelsens budgetdirektiv föreslår förvaltningen en budget i 

balans. Nämndens skatteram för budgetåret 2022 är 68,0 mnkr. Det är en 

ökning med 10,0 mnkr jämfört med föregående budgetår. Investeringsramen 

för 2022 är preliminärt 3,0 mnkr. 

Då nämnden de senaste åren har stora differenser mellan utfall och budget 

har särskild omsorg lagts på att analysera de senaste årens utfall för att få en 

budget som bättre stämmer överens med verkligheten.  

 

Antalet BEA-anställda i budget 2022 är 200 årsarbetare. Det är en ökning 

med 71 årsarbetare jämfört med 2021. Ökningen beror på satsningen för 

minskad arbetslöshet, då det tillkommer fler arenor och därmed möjligheten 

att sysselsätta fler årsarbetare med BEA-anställningsform. 

 

Den verksamhet som Arbetslivsförvaltningen uppskattar kunna bedriva och 

nå finansiering för under verksamhetsåret 2022 uppgår till 172,1 mnkr.  
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Utöver de kommunala skattemedlen beräknar förvaltningen att intäkter och 

bidrag från externa och interna aktörer kommer att uppgå till 104,1 mnkr, 

vilket är en ökning med 21,6 mnkr i förhållande till budget 2021.   

Då 60,5 % av de totala intäkterna finansieras genom externa och interna 

intäkter är verksamheterna känsliga för eventuella nationella beslut som 

påverkar intäkterna och bidragen. 

Socialt perspektiv 

Budgetförslaget innebär att fler personer får möjlighet till egen försörjning 

genom en subventionerad anställning i kommunen. En anställning innebär 

möjlighet till effekter såsom minskat behov av ekonomiskt bistånd, höjd 

livskvalitet, ökad självkänsla, mindre belastning på välfärden i form av 

hälso – och sjukvårdande insatser.  

Barnperspektiv 

På längre sikt kan budgetförslaget ge effekter för barn i familjer beroende av 

ekonomiskt bistånd. 

Ekologiskt perspektiv 

Att utveckla verksamheter som bidrar till ökad hållbarhet i samhället såsom 

återbruk och närodling bidrar till att skapa en mer hållbar kommun. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Ett av kommunens övergripande mål är en välskött och stabil ekonomi. 

Genom att säkerställa att budgetförslag är rimliga utifrån omvärldshändelser 

såsom exempelvis minskat mottagande av nyanlända och minskade 

statsbidrag bidrar nämnden och förvaltningen till kommunens ekonomi som 

helhet.        

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag budgetdirektiv.       

Ingrid Nilsson 

Förvaltningschef 

 

 

 

Bilagor 

Bilaga 1 – Förslag verksamhetsplan 2022 ALN 
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1 Nämndens uppdrag och verksamhet 
Uppdrag och ansvarsområden enligt reglemente 

Arbetslivsnämndens uppdrag och uppgifter enligt reglemente beslutat av fullmäktige 2019-03-25 § 29, 

är att: 

1. fullgöra kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för vuxna enligt skollagen 

(2010:800) 

2. fullgöra kommunens uppgifter enligt lag om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare 

(2013:156) 

3. fullgöra kommunens uppgifter enligt lag om mottagande av vissa nyanlända invandrare för 

bosättning (2016:38) 

4. samordna och erbjuda sysselsättning och arbetsmarknadsinsatser enligt socialtjänstlagen 

(2001:453) 4 kap 4§ samt för personer som står långt från arbetsmarknaden 

5. samordna kommunens sommarjobb för ungdomar 

6. erbjuda yrkeshögskoleutbildning utifrån lokala och regionala behov 

7. drift av Härnösands energitekniska arena (HETA) 

8. erbjuda en mötesplats och resurser för vuxenstuderande, förmedla utbildning och verka för 

utveckling av eftergymnasial utbildning i ett lokalt och regionalt perspektiv 

9. stödja och utveckla integrationsfrämjande insatser 

10. förmedla tolktjänster 

11. drift av kommunens arbetsmarknadsarenor 

Arbetslivsförvaltningens åtaganden lagstadgad och icke lagstadgad verksamhet 

Kommunen är skyldig att ha vissa verksamheter enligt lag. Andra verksamheter är frivilliga och beslutas 

av den lokala politiken. I budgeten är fördelningen cirka 40 % och 60 % för lagstadgad respektive ej 

lagstadgad verksamhet. 

Lagstadgad verksamhet 

• Utbildning för vuxna på grundläggande och gymnasial nivå, utbildning i svenska för invandrare, 

samt grundläggande och gymnasial nivå inom särskild utbildning för vuxna. 

• Samhällsorienterande insatser som syftar till att underlätta nyanländas etablering i arbets- och 

samhällslivet. 

• Mottagning av vissa nyanlända för bosättning. 

• Samordning och erbjudande av sysselsättning och arbetsmarknadsinsatser enligt 

socialtjänstlagen. 

Ej lagstadgad verksamhet 

• Sommarjobb för ungdomar 
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• Yrkeshögskoleutbildning 

• Härnösands energitekniska arena och uppdragsutbildningar 

• Lärcentrum 

• Vissa integrationsfrämjande insatser 

• Tolkförmedling 

Arbetslivsförvaltningen målträd 

1.1 Utgångspunkter 
Verksamhetsplanen är en beskrivning av de aktiviteter som nämnden planerar att genomföra det 

kommande året. Verksamhetsplanen konkretiserar hur kommunens mål ska uppnås. Budgeten fastslår 

de ekonomiska ramarna för det kommande året och ligger även till grund för verksamhetsplanen då 

det ska finnas täckning inom budget för aktiviteterna nämnden planerar att genomföra. En 

övergripande omvärldsanalys och politiskt prioriterade områden ligger till grund för budgetåret 2021. 

Verksamhetsplanen ska följas upp i nämndens verksamhetsberättelse. 
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2 Viktiga händelser 
2.1.1 Arbetslösheten 

Arbetslösheten i Sverige, länet som helhet och i Härnösand har minskat under sommarhalvåret 2021. 

Härnösand har trots detta den högsta arbetslöshetsnivån i länet, 10,7% i juli 2021, även om glappet till 

de andra kommunerna minskat något. Andelen inskrivna på arbetsförmedlingen var i september 7,5 

procent i riket, men med stora skillnader mellan kommuner. För Härnösand är motsvarande siffra 10,0 

procent. 

Under några år har det skett en tudelning på arbetsmarknaden där de med utsatt ställning på 

arbetsmarknaden utgjort en större andel av de som är arbetslösa. Andelen med en utsatt ställning 

uppgår till omkring två tredjedelar av de arbetslösa. Arbetsförmedlingen understryker dock att 

arbetssökande i utsatt ställning inte på något sätt är en homogen grupp. I de olika grupperna finns det 

individer med kompetenser som arbetsmarknaden med lite förnyat synsätt skulle kunna anställa. De 

som befinner sig långt från arbetsmarknaden kan, förutom utbildningsinsatser, även vara i behov av 

insatser som är av mer hälsofrämjande eller av social karaktär. 

2.1.2 Utbildningsnivå 

År 2019 hade drygt 12 procent av kommuninvånarna i åldern 25 - 64 år förgymnasial utbildning, och 

drygt 47 procent hade en utbildningsnivå motsvarande gymnasial nivå. (inräknat 2 - 3 åriga 

gymnasiestudier). Detta är lägre än riket och snittet bland kommunerna i Västernorrland. Andelen med 

eftergymnasial utbildning är bland de högsta i länet med 39 procent av befolkningen mellan 25 - 64 år. 

Högskoleförberedande gymnasieprogram har högre behörighetskrav vilket har lett till en situation där 

antalet behöriga till högskolan har minskat, vilket leder till att färre läser eftergymnasiala utbildningar. 

I regionen leder det till en lägre andel personer som utbildar sig vidare efter gymnasiet, jämfört med 

riksgenomsnittet. I Härnösand har behörigheten till gymnasiet ökat något efter att ha haft en 

nedåtgående trend under ett antal år. 

Att notera är att 2020 har Härnösand en högre andel pojkar än flickor som uppnådde kunskapskraven 

i alla ämnen (kommunala skolor). Detta skiljer ut sig från de flesta andra kommuner. 

Andelen ungdomar som är etablerad på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd 

gymnasieutbildning var 2018 73,4 procent vilket sätter Härnösand som jämförelse med andra 

kommuner i gruppen de 25 procent med sämst resultat. 

2.1.3 Arbetsmarknaden 

Arbetsmarknaden i Härnösand består till stor del av offentliga tjänster och mer än vartannat 

arbetstillfälle återfinns inom detta område. Mot bakgrund av branschstrukturen i kommunen krävs 

ofta minst gymnasieutbildning för att nå en anställning. Företagen i Härnösand upplever att tillgången 

på arbetskraft med relevant kompetens är en faktor som i stor utsträckning påverkar företagens 

möjligheter att växa. 

Arbetsmarknadsstrukturen i Härnösand har ett behov av att fler arbetstillfällen med lägre 

kompetenskrav finns att tillgå. Företagen i Härnösand upplever att tillgången på arbetskraft med 

relevant kompetens är en faktor som i stor utsträckning påverkar företagens möjligheter att växa. 

Enligt Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät misslyckas företag med en av fem rekryteringar. Den 

enskilt största förklaringen till företagens svårigheter att rekrytera är brist på personer med rätt 
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yrkeserfarenhet. Undersökningar (SCB) visar att fler med kompetens och arbete flyttar från Härnösand 

än personer med kompetens och arbete, flyttar till Härnösand. 

I statistiken för in och utpendling ser vi att det är fler som pendlar ut från kommunen för att arbeta än 

som pendlar in för att arbeta. 

För att öka möjligheterna till sysselsättning för personer utanför arbetsmarknaden behöver 

kommunen rikta in sig på insatser som gör det möjligt att få yrkeserfarenhet, vilket kan ske via 

kommunens arbetsmarknadsarenor och hos de lokala företagen. Utbildningsnivån behöver öka och 

stöd på individnivå behöver vara flexibelt och kan bestå av rehabiliterande insatser, språkstöd, socialt 

stöd med mera. Möjligheterna till studier ska öka genom att öka utbudet av eftergymnasial utbildning, 

behovsanpassad vuxenutbildning, erbjuda fler yrkesinriktade kurser samt erbjuda möjligheter att 

validera kompetens. 

Näringslivet i Härnösand har ett behov av kompetens som inte motsvarar den kompetens som 

personerna utan sysselsättning saknar. Kommunen kan bidra till att minska rekryteringsutmaningarna 

genom att erbjuda fler typer av utbildningar och samverka med näringslivet och Arbetsförmedlingen 

för att identifiera behov och utveckla möjligheter. 

Kommunen som arbetsgivare måste utveckla nya arbetssätt, fortsätta digitaliseringsresan i 

verksamheterna och användning av välfärdsteknik samt genomföra uppgiftsförflyttning som innebär 

att fler arbeten som är enkla att utföra kan erbjudas personer med lägre utbildningsnivå eller 

ungdomar för att bidra till etablering på arbetsmarknaden. Kompetensplanering är en nyckel för att 

möta framtidens behov av funktioner och tjänster. 

2.1.4 Digitalisering 

Digitaliseringen är ett faktum i Sverige. Digitaliseringen och utvecklingen av ny teknik påverkar alla 

sektorer av samhället. Den påverkar till exempel var invånarna bor, studerar, arbetar samt hur de 

umgås och kommunicerar med varandra. Mer än 90 procent av Sveriges befolkning använder internet. 

Enligt Arbetsförmedlingen kommer den snabba automatiseringen och digitaliseringen innebära att 

samhället och arbetsmarknaden står inför en ny utveckling som kommer att leda till ytterligare 

välstånd och där nya arbetstillfällen kommer att tillkomma samtidigt som många befintliga 

arbetsuppgifter kommer att förändras eller försvinna. Uppskattningen är att 21 procent av dagens 

arbetade timmar i Sverige automatiseras kommande tio år, vilket motsvarar drygt en miljon jobb. 

Samtidigt förväntas automatisering och ett antal samhällstrender leda till 1,3 miljoner nya jobb fram 

till år 2030. Dessa samhällstrender är bland annat en åldrande befolkning, ökade inkomster, 

investeringar i ny teknik och uppkomst av nya yrken. 

2.1.5 Polarisering 

Generellt i landet ökar polariseringen inom flera områden i samhället. Ojämlikheten i levnadsvillkor 

ökar, både mellan individer och mellan olika bostadsområden. Inkomstskillnaderna växer liksom 

skillnaderna i sysselsättning och hälsa. Samtidigt präglas det samhälleliga samtalet allt mer av 

personligt tyckande snarare än faktabaserade slutsatser. 

I Härnösand är arbetslösheten stor, varav andelen utrikesfödda arbetslösa är högre men sjunkande, 

och ungdomsarbetslösheten stiger. Ojämlikhet i levnadsvillkor uppstår mellan de som har 

sysselsättning och de som inte har sysselsättning och påverkar levnadsvillkoren och individernas hälsa. 
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Genom att arbeta för att öka sysselsättningen bidrar kommunen till minskade klyftor mellan dem som 

har ett arbete och de som inte har ett. Det påverkar hela familjen i ett socialt och ett ekonomiskt 

perspektiv att barnen har föräldrar som har ett arbete att gå till och gynnar den upplevda hälsan 

positivt. 
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3 Planerad verksamhet 

3.1 Planerad verksamhet för året 
Arbetslivsförvaltningen har i sitt målarbete enats om en övergripande effekt för verksamheten. 

Denna effekt är att fler personer ska komma i självförsörjning och/eller meningsfull tillvaro. 

För att uppnå detta har tre nämndsmål tagits fram. De aktiviteter som identifierats som viktiga för att 

nå dessa nämndsmål och i slutändan bidra till hela kommunens måluppfyllelse bildar 

verksamhetsplanen för 2022. 

Nämndsmål 1 

Fler har mer likvärdiga förutsättningar till studier/arbete och inkludering i samhället 

Resultat: 

• Fler personer får sin kompetens och erfarenhet validerad. 

• Fler nyttjar en inspirerande och tillgänglig studiemiljö. 

Nämndsmål 2 

Fler personer deltar i behovsbaserade och tillgängliga utbildningar. 

Resultat: 

• Utbildningarnas innehåll baseras på målgruppens behov, såväl elevens som eventuella 

arbetsgivares. 

• Utbildningarna är tillgängliga i tid och rum. 

• Fler personer söker våra utbildningar. 

• Uppdragsutbildningar, inklusive certifierande utbildningar, ger finansiellt bidrag till övrig 

verksamhet. 

Nämndsmål 3 

Fler meningsfulla arbetsträningsplatser till fler deltagare. 

Resultat: 

• Nya arenor skapas, samt nya arbetsträningsplatser inom arenaverksamheten. 

• Arbetsmetoder utvecklas för att möta behoven hos nyanlända 

• Personer utvecklas socialt genom individuellt och behovsbaserat stöd 

Nämndsmålen styr, förutom mot det övergripande effektmålet, även mot tre av fullmäktiges mål. 

För att målen ska kunna uppnås har förvaltningen även tagit fram tre fundament, på vilka 

verksamheten ska vila. Dessa är arbetsmiljö, administration och ledarskap. 

Nedan presenteras förvaltningens verksamhetsplan för 2022 utifrån denna struktur. 
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MÅL 4 KUNSKAPSSTADEN DÄR ALLA KAN VÄXA 

Nämndsmål 1: Fler har mer likvärdiga förutsättningar till studier/arbete och 

inkludering i samhället 

Resultat 1:2 Fler nyttjar en inspirerande och tillgänglig studiemiljö 

Strategiska åtgärder: 

• Förberedande introduktion inför studier för distanselever. 

• Utveckla arbetet med studiehandledning. 

• Alla elever erbjuds stöd för att nå målet med sina studier. 

• Marknadsföring av studerandestöd inom komvux. 

 

Nämndsmål 2: Fler personer deltar i behovsbaserade och tillgängliga 

utbildningar 

Resultat 2:1 Utbildningarnas innehåll baseras på målgruppens behov såväl elevens som 

eventuella arbetsgivare 

Strategiska åtgärder: 

• Uppföljning av pågående studier. 

• Uppföljning av avbrott. 

• Utveckla kursutvärderingarna och analyser av dessa. 

• Utveckla processen med Lärande I Arbete 

Resultat 2:2 Utbildningar görs tillgängliga i tid och rum 

Strategiska åtgärder: 

• Utbildningarna på sfi, grund- och gymnasial nivå anpassas med särskilt fokus på de personer 

som har störst behov, för att öka tillgängligheten och måluppfyllelsen. 

• Rutiner skapas för övergång mellan gymnasiets introduktionsprogram och Vuxenutbildning för 

att öka elevens förutsättningar att fullfölja gymnasiestudier. 

• Skapa en inbjudande studiemiljö 

• Lärcentrum erbjuder eftergymnasial distansutbildning 

• Nya samarbeten etableras där fler distansutbildningar kan erbjudas boende i Härnösand via 

Lärcentrum 
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Resultat 2:3 Fler personer söker våra utbildningar 

Strategiska åtgärder: 

• Planering och genomförande för att locka fler kvinnor till dom tekniska utbildningarna på YH. 

• Utveckla marknadsföring i samarbete med kommunikationsavdelningen. 

• Studie och yrkesvägledning görs tillgänglig på fler platser och verkar mer över hela 

förvaltningen. 

Resultat 2:4 Uppdragsutbildningar, inklusive certifierade utbildningar, ger finansiellt bidrag 

till övrig verksamhet 

Strategiska åtgärder: 

• Ökat antal uppdragsutbildningar. 

• Ökat antal uppdragsutbildningsplatser. 

 

MÅL 5 JÄMSTÄLLD OCH SOLIDARISK VÄLFÄRD 

Nämndsmål 1 Fler har mer likvärdiga förutsättningar till studier/arbete och 

inkludering i samhället 

Resultat 1:1 Fler personer får sin kompetens och erfarenhet validerad 

Strategiska åtgärder: 

• Kartlägga utbildningsbakgrund och yrkeserfarenhet hos deltagare i arbetsmarknadsåtgärd. 

• Utveckla en modell för validering av yrkeskompetens och prövning. 

• Modell för lärlingsutbildning. 

• Yrkesvuxutbildningar ses över och samordnas med kommunerna i regionen. 

 

Nämndsmål 3 Fler meningsfulla arbetsträningsplatser till fler deltagare 

Resultat 3:1 Nya arenor skapas, samt nya arbetsträningsplatser inom näringslivet 

Strategiska åtgärder: 

• Fler enkla serviceuppdrag till arenorna tas fram. 

• Tvätteri startas i samarbete med socialförvaltningen. 

• Fördjupad samverkan med näringslivet via arbetsmarknadstorget för att förbereda anpassad 

sysselsättning i företagsmiljö. 
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• Stärkt ekonomi genom projektmedel för att öka antalet arbetsmarknadskonsulenter och 

arbetsledare, samt för att kunna ge kompetensutveckling och handledning till dessa. 

• Fortsatt utveckling av Stadsnära odling. 

Resultat 3:2 Arbetsmetoder utvecklas för att möta behoven hos nyanlända 

Strategiska åtgärder: 

• Modell för språkutvecklande arbetssätt på arenorna 

• Utveckla och individanpassa handledning och uppföljning på arenorna. 

• Anpassning av arbetsuppgifter på arenorna för personer med språksvårigheter och 

funktionsvariationer 

• Forum för samverkan mellan arbetsledare 

Resultat 3:3 Personer utvecklas socialt genom individuellt och behovsbaserat stöd 

Strategiska åtgärder: 

• Kompetensutveckling för arbetsledarna för utvecklat stöd till deltagare 

• Utveckla en ny struktur och arbetsmetod för arbetsträning 

• Erbjuda behovsbaserad särskild introduktion före arbetsträning eller anställning även för 

svenskfödda kvinnor under 2022, och kanske även för män 2023. (kvinnoprojektet) 

• Samhällsinformation, livskunskap utifrån behov. 

• Särskilt stöd till nyanlända för att klara introduktionsutbildning tex bildstöd eller andra 

hjälpmedel 

• Hitta samarbetsformer mellan sfi-lärare, arbetsledare och konsulenter så att man lättare kan 

få veta en persons bakgrund och status när den övergår från en enhet till den andra. 

 

Fundament för måluppfyllelse och god kvalité i organisationen 

Mål 6 GOD SERVICE OCH GOTT BEMÖTANDE 

FUNDAMENT 1 - ARBETSMILJÖMÅL 

MÅL A 

En organisatorisk och social arbetsmiljö med trygga och glada medarbetare som bemöter varandra 

med vänlighet och respekt och som samarbetar i en tydlig organisation 

Delmål A:1 Vi har hög kunskap om varandras arbete och verksamhet 

Aktiviteter: 

• Modell och rutin för ändamålsenlig internkommunikation. 
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• Enhetlig rutin för information till nyanställda. 

• Tydliggöra regelverk kring informationsdelning. 

• Fler gemensamma aktiviteter: såväl sociala som yrkesmässiga. 

 

Delmål A:2 Vi respekterar och litar på varandra 

Aktiviteter: 

• Bekräfta och synliggöra varandra. 

• Regelbunden samverkan när behov finns. 

• Respektera varandras profession och kunskap. 

• Vi vågar prova nya sätt att arbeta. Du blir aldrig färdig och det är som det ska. 

• Chefer informerar tidigt och tydligt om väsentliga händelser. 

• Den som står närmast problemet har mandat och möjlighet att lösa det. 

Delmål A:3 Uppföljning 

Aktiviteter: 

• Arbetsmiljöplanen följs upp av chefer och skyddsombud vid två tillfällen per år 

MÅL B 

En fysisk arbetsmiljö som lever upp till medarbetares behov och som följer gällande lagar, regler och 

föreskrifter 

Aktiviteter: 

• Se över pausytor i förvaltningen 

• Utveckla friskvård på arbetsplatsen (friskvårdsårshjul) 

Delmål B:1 Ronder och besiktning utförs enligt lag 

Aktiviteter: 

• Anmälningar /avvikelser ska ha blivit påbörjade inom en månad 

• Anmärkningar och avvikelser bör skyndsamt slutföras 

• Arbetsmiljöavvikelser och anmärkningar ska enkelt kunna dokumenteras 

• Se över den fysiska arbetsmiljön i förvaltningen 

• Arbetsmiljökartläggning även på arenorna, långsiktiga planer 

• Chefer och skyddsombud utbildas löpande i arbetsmiljö och system (KIA) 
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FUNDAMENT 2 - EFFEKTIV BEHOVSBASERAD ADMINISTRATION 

Modell för ändamålsenligt stöd 

• Kartlägga den digitala kompetensen hos personalen och fastställa en lägstanivå. 

• Årshjul med utbildning. 

• Kartlägga och tydliggöra vilka arbetsuppgifter som ska ingå i strategiska gruppens 

stödfunktion. 

• Hitta instrument för en normkritisk genomlysning av våra yrkesutbildningar. 

• Översyn av administrativa funktioner. 

• Samlat årshjul för alla verksamheter för administrationen. 

• Utveckla ARsupport. 

 

FUNDAMENT 3 - LEDARSKAPET 

Tillitsbaserad ledning och styrning 

Arbetslivsförvaltningen vill vara en modig, målinriktad, motiverad och medmänsklig organisation. För 

att vara medmänsklig krävs det mod, och villighet att ta vissa risker. Om vi har ett gemensamt mål och 

är motiverade att arbeta för det målet kan vi nå framgång. 

För att nå dit har alla chefer tagit fram en gemensam plattform för ledarskapet 

Ledarens roll 

• Att möjliggöra för medarbetare att lyckas med sina arbetsuppgifter och organisationen att nå 

sina mål 

Vad ska känneteckna en ledare på ALF 

• Sätter förväntningar och spelregler 

• Är en bra förebild 

• Har en positiv attityd 

• Bidrar till motivation 

• Visar självförtroende och stolthet 

• Har en tydlig vision 

• Är kommunikativ 

• Prioriterar, delegerar, vågar fatta beslut 

• Bygger team 
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Vilket ledarskap ska vi ha på ALF 

• Bra coacher 

• Visar tillit 

• Inkluderande 

• Klar vision och strategi 

• Vågar fatta beslut 

• Föregå med gott exempel 

• Är ärliga 

• Litar på medarbetarna 

• Tar tag i konflikter 

• Uppmuntra samarbete och gemenskap 

• Stjäl inte uppmärksamhet 

 

3.1.1 Resultatuppdrag och styrtal 
Mål Typ av mål 

Mål 4, Kunskapsstaden där alla kan växa 

Andelen elever inom KomVux med godkända 
resultat inom gymnasiala kurser ska öka 

KFmål 

Andelen studerande som slutför YH-utbildning med 
examen ska öka 

KFmål 

Mål 5, Jämställd och solidarisk välfärd av hög kvalitet 

Andelen deltagare som efter avslutad 
arbetsmarknadsåtgärd når egen försörjning ska öka 

KFmål 

 

3.2 Planerad verksamhet för kommande år 
Förvaltningens stora utmaning, i nära samverkan med arbetsförmedlingen, är att minska 

långtidsarbetslösheten i Härnösands kommun. Det handlar om att vi måste anpassa våra utbildningar 

och insatser för att ge fler möjlighet att närma sig egen försörjning. 

Därför fortsätter arbete med att utveckla de nya projekt som startat genom den politiska satsningen 

på fler personer i arbete. 

Ambitionen är att fortsätta utveckla mer yrkesinriktade aktiviteter i olika spår och särskilt för 

konkurrenssvaga personer. Några viktiga områden att fortsätta utveckla är: 

Validering 

Arbetet med att utveckla validering och kompetensbevis kommer att bidra till att fler får sin kompetens 

synliggjord och stegvis kunna gå vidare mot en yrkesutbildning. 
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Stadsnära odling 

Syftet med att bygga upp en odlingsverksamhet och att ha djurhållning är dels att kunna erbjuda fler 

enkla jobb, men även en arena som är helande för människor med psykisk ohälsa. Rehabilitering som 

ger möjlighet att vara tillsammans med djur har visat sig mycket framgångsrikt. 

Språkutveckling på arenor 

Att erbjuda olika former för språkinlärning är viktigt för individen, eftersom lärandeprocessen inte är 

homogen. Praktisk yrkessvenska är ett sätt att förkorta vägen till arbete framförallt för gruppen 

analfabeter. 

Konsekvenser för framtiden 

Sammantaget kommer dessa åtgärder på några års sikt att bidra till att successivt fler människor 

kommer ut i sysselsättning och en framtida egen försörjning. 
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4 Ekonomiskt sammandrag 

4.1 Budgetförutsättningar och beslutade medel 
Arbetslivsnämnden har av kommunfullmäktige tilldelats skattemedelsram på 68,0 mnkr för budgetår 

2022, att jämföra med 62,0 mnkr som nämnden tilldelades för budgetåret 2021. Budgetår 2021 avstod 

nämnden från 4,0 mnkr på grund av att andra förvaltningar stod inför ett ansträngt ekonomiskt läge 

och tilldelades istället 58,0 mnkr (samma skattemedelsram som för budgetår 2020). 

Arbetslivsnämndens skattemedelsram har utökats med anledning av en fortsatt satsning för minskad 

arbetslöshet (4,0 mnkr) samt för att kunna sysselsätta fler personer med BEA-anställningsform (6,0 

mnkr) dessutom har en ramväxling skett från kommunledningskontoret för verksamheten 

kontorsservice (1,0 mnkr). 

BEA-anställd månadslön beräknas öka till 20 300 kr under 2022. Hyror har räknats upp med 1 % och 

PO-pålägget har enligt rekommendationer från SKR beräknats till 39,75 %. Utöver de kostnader som 

räknas upp har även hänsyn tagits till andra kända intäkts- och kostnadsförändringar. Nytt från och 

med 2022 är att löneökningar beräknas och fördelas ut centralt, varför ingen uppräkning av löner har 

tagits hänsyn till i budgeten för 2022. Efter att lönerevisionen för 2022 har blivit känd kommer det att 

tillkomma en tilläggsbudget avseende löneökningar. 

Bidrag från arbetsförmedlingen har budgeterats till 59,1 mnkr (37,0 mnkr 2021) och Migrationsverkets 

schablonersättning har budgeterats till 2,7 mnkr (5,2 mnkr 2021). Yrkeshögskoleutbildningarna 

budgeteras erhålla 10,0 mnkr från Myndigheten för yrkeshögskolan (10,9 mnkr 2021). 

 

 

Investeringsbudgeten har utökats från 1,5 mnkr budgetår 2021 till 3,0 mnkr budgetår 2022, att jämföra 

med 0,5 mnkr som den varit åren innan. För att vidmakthålla maskiner och fordon inom arenorna, 

samt ha möjlighet att utöka antalet arenor, krävs det framöver en högre nivå på investeringarna. 
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4.2 Nämndens budget 

 

Arbetslivsnämndens tilldelade skattemedel har ökat med 10,0 mnkr jämfört med 2021 års budget. 

Skattemedel utgör 39,5% av nämndens intäkter. Nämnden och förvaltningsledningen är helt 

skattefinansierad, medan vuxenutbildningen är skattefinansierad till 56,3% och arbete o integration är 

skattefinansierad till 24,9%. 

Övriga intäkter innefattar både externa och interna intäkter. Interna intäkter uppstår när 

Arbetslivsförvaltningen säljer varor och tjänster internt till förvaltningar inom Härnösands kommun. 

Externa intäkter består främst av bidrag från externa parter såsom lönestöd från Arbetsförmedlingen, 

schablonersättning från Migrationsverket, bidrag från Myndigheten för Yrkeshögskolan och från 

Skolverket för att nämna några. År 2020 bestod utfallet till 10% av de övriga intäkterna av interna 

intäkter, medan resterande del (90%) bestod av externa intäkter. 

Övriga intäkter har ökat i jämförelse med tidigare årsbudget, men inte sett till utfallet. Per den sista 

september 2021 uppvisas ett överskott gentemot budget för posten bidrag (som är en del av övriga 

intäkter) på 19,3 mnkr. På grund av uteblivna försäljningsintäkter på arbete o integration och 

vuxenutbildningen (som är direkt förenligt med pandemin) minskas överskottet till 11,5 mnkr, sett till 

posten övriga intäkter som helhet. Det finns andra förklaringar, utöver utfallet, till att övriga intäkter 

för 2022 års budget har ökat. Intäkter i form av lönebidrag från Arbetsförmedlingen är beräknat på ett 

högre antal BEA-anställda, dessutom arbetar nämnden med en satsning för minskad arbetslöshet vilket 

involverar uppstart av nya arenor som bidrar till ökade intäkter. 

Köp av huvudverksamhet budgeteras till 6,5 mnkr och ökar med 0,2 mnkr i jämförelse med 2021 års 

budget. Det beror på att SFI beräknas ha högre utgifter för köp av huvudverksamhet (i detta fall köp 

av utbildning och tolktjänster) sett till tidigare års budget, men inte sett till utfallet. Utfallet per den 

sista september 2021 är 0,6 mnkr, medan årsbudgeten är 0,2 mnkr. Komvux kommer att anordna fler 

kurser i egen regi från och med januari 2022, vilket leder till lägre kostnader för köp av 

huvudverksamhet (i detta fall köp av utbildning). Arbetslivs rehabilitering planerar att använda Komvux 

som utbildningsanordnare i EU-projektet ”Alla kan arbeta” istället för extern utbildningsanordnare 

Ålsta. 

Personalkostnader budgeteras till 134,4 mnkr, vilket är en ökning med 29,8 mnkr jämfört med 

budgeterade personalkostnader för 2021. Ökningen av personalkostnader beror till största del på ett 

högre antal BEA-anställda, som nämnden även blivit tilldelad utökad skattemedelsram för. Som 

tidigare nämnt får nämnden även intäkter i form av lönestöd för BEA-anställningar, varför även posten 

för övriga intäkter ökar då lönestödet beräknats på ett högre antal BEA-anställda. Det har även 

tillkommit nya tjänster till följd av satsning för minskad arbetslöshet då de nya arenorna kräver 
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personal för att kunna bedriva den tilltänkta verksamheten. I satsningen ingår bland annat 

uppstartandet av nya arenor under år 2021 och 2022. Re:Store Höga kusten, Stadsnära odling, 

Tvätteriet, Murberget och Fritidsbanken för att nämna några. Det har även tillkommit tjänster på 

Komvux i satsningen för minskad arbetslöshet, två stycken språkstödjare och en vårdlärare. En ny 

tjänst har tillkommit för den nya verksamheten IT-support, som delas mellan förvaltningsledningen 

och arbete o integration. Det har även skett en ramväxling av verksamheten Kontorsservice, vilket 

medför ökade personalkostnader för tre personer. 

Lokalhyra budgeteras till 10,8 mnkr och är uppräknat med 1% jämfört med föregående år. Därtill har 

det skett några lokalförändringar. Yrkeshögskolan har sagt upp en lokal (Hus P) under 2021 och som 

därmed tagits bort från årsbudgeten 2022. Kontorsplatser i annexet för bland annat förvaltningschef 

har flyttats till andra delar av Johannesbergshuset, för att finnas tillgänglig i verksamheten och främja 

gemenskap. 

Avskrivningskostnader är numera budgeterat för per projekt (per investering) och fördelad per 

verksamhet. Avskrivningskostnaderna har budgeterats till 0,9 mnkr, vilket är en ökning på 0,4 mnkr i 

jämförelse med 2021 års budget. Det förklaras av att avskrivningskostnader för 2021 års investeringar 

har tillkommit i budgeten för 2022. 

Posten övriga kostnader förväntas öka med 0,4 mnkr till totalt 19,5 mnkr i budgeten för 2022, vilket 

har flera förklaringar. En förklaring är att det tillkommit nya verksamheter och arenor i budgeten för 

2022, vilket också innebär en ökning av driftskostnader, som är en del av posten övriga kostnader. 

4.2.1 Personalbudget 

 

Anledningen till att personalkostnader ökar inom förvaltningsledningen och minskar inom 

vuxenutbildningen beror på att kostnader för personal (administratörer och vaktmästare) har flyttats 

från vuxenutbildningen till förvaltningsledningen. 

Ökade personalkostnader för arbete o integration går i linje med satsningen för minskad arbetslöshet, 

då årsbudgeten för 2022 innehåller fler BEA-anställningar och nya tjänster som tillkommer för att 

kunna bedriva verksamhet på de nya arenorna. Sammantaget ökar arbetslivsnämndens 

personalkostnader med 29,9 mnkr. Även vuxenutbildningen har nya tjänster som tillkommit under 

2021 i samband med satsningen för minskad arbetslöshet, det gäller två stycken språkstödjare och en 

vårdlärare. 
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Minskningen av antalet årsarbetare inom vuxenutbildningen motsvarar inte ökningen hos 

förvaltningsledningen. Det beror delvis på att en ny tjänst tillkommit som delas mellan 

förvaltningsledningen och arbete o integration, men främst av de nya tjänster som tillkommit hos 

vuxenutbildningen. 

Antalet årsarbetare för BEA-anställda fortsätter att öka markant, sett till föregående period. År 2020 

var det budgeterat för 68 stycken årsarbetare, år 2021 budgeterades det för 129 stycken årsarbetare, 

vilket var ett mer realistiskt antal inom arbete o integration. År 2022 budgeteras det för 200 stycken 

årsarbetare, vilket är en stor skillnad jämfört med tidigare års budget, men inte jämfört med utfallet. 

En del av ökningen beror också på satsningen för minskad arbetslöshet, då det tillkommer fler arenor 

och därmed möjligheten att sysselsätta fler årsarbetare med BEA-anställningsform. 

4.2.2 Budget per verksamhetsområde 

 

Av arbetslivsnämndens totala intäkter utgörs 39,5% av skattemedel och 60,5% av övriga intäkter. 

Nämnden och förvaltningsledningen är helt skattefinansierad, medan vuxenutbildningen är 

skattefinansierad till 56,3% och arbete o integration är skattefinansierad till 24,9%. Arbete o 

integrations intäkter består således till 75,1% av övriga intäkter. 

4.3 Väsentliga budgetförändringar 

 

De väsentliga förändringarna i årsbudgeten för 2022 är den utökade skattemedelsramen på 10,0 mnkr. 

Utgifterna för personal är betydligt högre i budget 2022 än tidigare år, vilket hänger samman med 

satsningen för minskad arbetslöshet och ett högre antal BEA-anställda. Det är samma anledning till att 

de övriga intäkterna är betydligt högre i jämförelse, eftersom stödet från Arbetsförmedlingen har 

budgeterats på ett större antal BEA-anställda. 
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Utöver dessa förändringar har en del av kostnaderna för personal flyttats från vuxenutbildningen till 

förvaltningsledningen, varför förvaltningsledningen behöver mer skattemedel än tidigare år. 

4.4 Investeringsbudget 

 

Arbetslivsnämnden har fått en utökad investeringsram med 1,5 mnkr, investeringsbudgeten är totalt 

3,0 mnkr. För att kunna fullfölja satsningen för minskad arbetslöshet och starta upp de nya arenorna 

krävs vissa investeringar. Dessutom har investeringsnivån varit låg under många år, men för att kunna 

hålla främst arenorna igång med fungerande maskiner och fordon krävs mer investeringar åren framåt. 
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5 Internkontroll 
Risk Riskvärde 
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Samhällsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-10-21 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 132 Dnr 2021-000153 1.1.3.1 

Verksamhetsplan 2022 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 

att fastställa verksamhetsplan för 2022, 

att fastställa drift- och investeringsbudget för 2022, samt 

att delge kommunfullmäktige samhällsnämndens verksamhetsplan och 

budget för 2022.      

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Per-Eric Norberg (C), Knapp Britta Thyr (MP), Anders 

Bergqvist (V), Lisa Dahlén (MP) och Thomas Jenssen. 

Propositionsordning 

Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 

förslag. 

Ordföranden frågar om samhällsnämnden avser besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordförande finner att samhällsnämnden har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Bakgrund 

Samhällsnämnden har antagit verksamhetsmål samt indikatorer för att mäta 

måluppfyllelse. Utifrån detta har samhällsförvaltningen gjort en 

verksamhetsplan för 2022. Verksamhetsplan för 2022 är upprättad för hela 

samhällsförvaltningen där de olika verksamhetsgrenarna varit involverade. 

Verksamhetsplanen ska enligt riktlinjerna från kommunstyrelsen skickas till 

kommunfullmäktige för delgivning. 

Verksamhetsplaner inom samhällsnämndens verksamhetsområde som rör 

myndighetsutövning tas i särskild ordning.    

Socialt perspektiv 

Ingen påverkan. 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan. 
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2(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-10-21 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Ingen påverkan.   

Beslutsunderlag 

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-20 

Verksamhetsplan 2022 Samhällsnämnden      

______  
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«OrgGatuadress2» 
Hemsida 

«OrgWww» 
Telefon 

«OrgTelnr» 
Organisationsnr 

«OrgOrgNr» 

E-post 

«OrgEpost» 
Fax 

«OrgFax» 
Bankgiro 
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Samhällsförvaltningen 
Thomas Jenssen 0611-34 81 55 
Thomas.jenssen@harnosand.se 

TJÄNSTESKRIVELSE  
Sida 

1(2) 

 
Datum 

2021-10-20 

 
Dnr  

SAM 2021–153 

  

 

 Samhällsnämnden 

Verksamhetsplan med drift- och investeringsbudget 
2022 för samhällsnämnden 

Förslag till beslut  

Samhällsförvaltningen föreslår samhällsnämnden besluta 

att fastställa verksamhetsplan för 2022, 

att fastställa drift- och investeringsbudget för 2022, samt 

att delge kommunfullmäktige samhällsnämndens verksamhetsplan och 

budget för 2022. 

Beskrivning av ärendet 

Samhällsnämnden har antagit verksamhetsmål samt indikatorer för att mäta 

måluppfyllelse. Utifrån detta har samhällsförvaltningen gjort en 

verksamhetsplan för 2022. Verksamhetsplan för 2022 är upprättad för hela 

samhällsförvaltningen där de olika verksamhetsgrenarna varit involverade. 

Verksamhetsplanen ska enligt riktlinjerna från kommunstyrelsen skickas till 

kommunfullmäktige för delgivning. 

Verksamhetsplaner inom samhällsnämndens verksamhetsområde som rör 

myndighetsutövning tas i särskild ordning 

Socialt perspektiv 

Ingen påverkan. 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Ingen påverkan.   

Beslutsunderlag 

Verksamhetsplan 2022 Samhällsnämnden 
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1 Nämndens uppdrag och verksamhet 
Samhällsnämnden ansvarar för miljöarbete, kollektivtrafik, skolskjutsplanering, fysisk planering, 

bygglov, mätningsuppgifter, gator och parker, naturvård, miljö- och hälsoskydd samt 

livsmedelskontroller. 

I samhällsnämndens ansvarsområde ingår även fritids- och ungdomsverksamhet, däribland drift av 

fritids-, bad- och friluftsanläggningar samt Härnösands fritidsgård. Kostavdelningen som tillagar och 

levererar mat till kommunens verksamheter har ingått i nämndens ansvarsområde från och med 2021 

och för 2022 har även budget flyttats över från kommunstyrelseförvaltningen. 

Nämndens arbete styrs av reglementet fastställt av kommunfullmäktige samt av kommunen antagna 

mål. 

1.1 Utgångspunkter 
Verksamhetsplanen är en beskrivning av de aktiviteter som nämnden planerar att genomföra det 

kommande året. Verksamhetsplanen konkretiserar hur kommunens mål ska uppnås. Budgeten fastslår 

de ekonomiska ramarna för det kommande året och ligger även till grund för verksamhetsplanen då 

det ska finnas täckning inom budget för aktiviteterna nämnden planerar att genomföra. En 

övergripande omvärldsanalys och politiskt prioriterade områden ligger till grund för budgetåret 2021. 

Verksamhetsplanen ska följas upp i nämndens verksamhetsberättelse. 
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2 Viktiga händelser 
 

Trafik & Fritid 

Under 2022 införs en utökad och förbättrad kollektivtrafik i tätorten som består av nya linjer och en 

utökad turtäthet. Under året kommer därför flera nya hållplatser att färdigställas för att göra den nya 

trafiken så attraktiv som möjligt. Nästa steg i utvecklingen av kollektivtrafiken blir en översyn av dagens 

landsbygdstrafik som även skall innefatta förbättrad trafik till de nya etableringar som planeras för 

Västra Saltvik. 

För Fritid är frågan om en ny sporthall på fastlandet viktig under året, vilket kommer att ställa krav på 

byggandet av en ersättningsanläggning för Ängevallen. Därför finns redan idag planer på hur Myrans 

fotbollsområde kan utvecklas ytterligare för att tillgodose de stora behov som finns från framförallt 

ungdomsverksamheten i kommunen. Åtgärder på Smitingen är också nödvändiga under året för att 

tillgodose den ökning av besökare som skett under senaste åren. I sommar var det stora problem med 

parkeringen vilket gör att vissa investeringar måste genomföras för att säkerställa trafiksituationen på 

området. 

Miljö 

Tillsynen kommer att planeras och genomföras utifrån de nationella planer och mål som nationella 

myndigheter tar fram. En ny förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och 

vissa jordbruksprodukter trädde i kraft våren 2021. Det tidigare systemet med årlig förskottsbetalning 

avskaffades och istället infördes ett system med obligatorisk efterhanddebitering. Kommunen ska 

införliva denna lagstiftning under en övergångsperiod. Detta planeras att göras tillsammans med länets 

övriga kommuner fram till 1 januari 2023. 

I september 2021 presenterades en ny nationell strategi för tillsyn enligt miljöbalken, framtagen 

genom ett samarbete av flera nationella myndigheter. Denna strategi ska beaktas i avdelningens 

treåriga tillsynsplan. Flera fokusområden är utpekade och kan komma att påverka miljöavdelningens 

prioriteringar inom tillsynen. Syftet med strategin är att få tillsynen att vara riskbaserad, likvärdig, 

rättssäker och i nödvändig utsträckning. En ny tjänst tillsätts på miljöavdelningen, utifrån ett växande 

behov av kompetens inom kommunen på olika områden. 

Kostavdelningen 

Ny förvaltning, ny organisation och nytt namn för Kostavdelningen 2021. Det ger nya möjlighet att 

fortsatta att utveckla våra verksamheter under 2022. 

Nytt portionspris, en arbetsgrupp har arbetat med att ta fram nya portionspriser för 2022. Detta 

innebär att Kostavdelningens budget ska komma i balans och resultatet bli noll. 

Plan- och Bygg 

Vindkraftsetableringarna fortsätter i Viksjö och ett antal större byggprojekt där både privata företag 

och myndigheter står som byggherre är i uppstartsfas inom kommunen. 

Framtagande av ett flertal detaljplaner för både nya industriområden, nya bostadsområden samt 

omvandling av befintliga industriområden till andra ändamål pågår och kommer att påbörjas under 

2022. 
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Digitaliseringsarbetet kommer att fortsätta under 2021, både i våra verksamhetssystem samt i våra 

karttjänster. 

Tillsynsarbetet, som varit nedprioriterat under flera år på grund av hög arbetsbelastning, ska 

återstartas och bedrivas enligt framtagen plan. 

Fortsatt utveckling av ärendehantering, myndighets- och kundkontakter kopplat till 

bostadsanpassningsbidrag fortsätter under 2022. 

Teknik 

Efter politiska beslut som ska tas i slutet av 2021 räknar vi med att få inriktning på ”Framtidens 

Härnösand”, dvs. de stora kommande projekten som är planerade för att kunna erbjuda bra 

infrastruktur både till land och för de som nyttjar båt. 

Planering för det intilliggande området runt det nya hotellet intensifieras där budget för kommunens 

del i projektet ska läggas 
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3 Planerad verksamhet 

3.1 Planerad verksamhet för året 
Trafik & Fritid 

En första utvärdering av den utökade kollektivtrafiken bör genomföras under senare delen av året för 

att säkerställa att trafikupplägget är optimalt och inte behöver justeras. Särskilt den utökade trafiken 

till/från Smitingen under sommaren är viktig att den utvärderas inför kommande år. Ett flertal 

hållplatsåtgärder kommer också att genomföras med nya hållplatser. En översyn av kommunens 

fordonsorganisation planeras under året där fokus kommer att ligga på fordonsoptimering, 

fordonsansvar och den interna fordonsorganisationen. 

För Fritid planeras för en ny släplift i Vårdkasbacken eftersom dagens liftar är gamla och slitna. Den 

stora liften är i stora behov av åtgärder samtidigt som en investering till en ny lift skulle kunna 

möjliggöra att dagens tre liftar byts till en gemensam lift för hela anläggningen. Vidare kommer 

utredningen om den framtida vattenförsörjningen för konstsnötillverkningen i Vårdkasbacken att 

utvärderas för framtida beslut om eventuella investeringar. Åtgärder på Smitingen kommer att 

genomföras för att skapa en något större parkering, bättre struktur på parkeringen, tydligare buss 

slinga med en ny hållplats närmare entrén till havsbadet. En fortsatt utveckling av friluftsområdet runt 

Godstjärn ligger också i planeringen helt i enlighet med den förstudie som genomfördes av Tyréns. I 

Ramvik planeras också för ett helt nytt elljusspår eftersom det tidigare spåret revs för några år sedan 

på grund av stora behov av renoveringar. 

Miljö 

Avdelningen ansvarar för tillsyn inom livsmedel, miljö- och hälsoskydd samt för alkohol, tobak, 

detaljhandel med öl och vissa receptfria läkemedel samt fiske. Tillsynen kommer att genomföras enligt 

planer som tas fram 2021 i enlighet med nationella mål och riktlinjer. En stor uppgift för året kommer 

att vara att ställa om processer och rutiner inom livsmedelstillsynen för att följa den nya lagstiftningen. 

Detta arbete kommer att göras tillsammans med de andra kommunerna i länet. 

Energirådgivning kommer att fortsätta erbjudas till allmänheten och föreningar samt små och 

medelstora företag. Avdelningen kommer att genomföra energibesparingsprojekt i samarbete med 

andra kommuner i länet med fokus på hållbara transporter. 

En översyn av planen för inventering av enskilda avlopp kommer att göras. 

En plan för naturvårdsåtgärder kommer att fastställas och arbete påbörjas utifrån denna. 

Naturvårdsåtgärder gällande fria vandringsvägar för fisk samt för våtmarker kommer att fortsätta 

genomföras inom Gerestabäckens område, genom att detta beviljats statliga LOVA-bidrag. 

Miljöavdelningen kommer även att delta i kommunens genomförande av bland annat ny översiktsplan, 

VA- och dagvattenplan samt avfallsplan. 

Kostavdelningen 

Kostavdelningen har hösten 2021 påbörjat arbetet med byte av kostdataprogram från Aivo till Matilda 

FoodTech solution. Planen är att det ska vara klart att köra ut, till våra användare i mitten av april 2022. 

Nytt hyresavtal har tecknats 2021, i avtalet ingår byte av alla våra kokgrytor. Bytet av alla kokgrytor 

beräknas vara klart våren 2022. 
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Det kommer att bli krav på läkarintyg vid ansökan av specialkost från höstterminen 2022, detta följer 

det beslut som tagits med den nya Måltidspolicyn. Information om detta kommer att skickas ut på 

insidan och hemsidan i god tid innan terminsstart. 

Arbetet med bland annat att utveckla recept/menyer kommer att fortsätta. Detta för att vi ska kunna 

uppnå vårt mål att minska CO2 utsläppen. 

2022 är det dags att påbörja arbetet med en ny livsmedelsupphandling, ska gälla från 2023-02-01 och 

2023-09-01. 

Se till helheten när det gäller ”Heltidssatsningen”, hitta och utveckla samarbetet mellan de olika 

förvaltningarna. Samarbete är viktig för att vi ska nyttja kompetens och arbetstid på bästa sätt. 

Plan- och Bygg 

Trots en sviktande konjunktur i de större städerna så ser vi i Härnösand att det är ett fortsatt högt tryck 

på byggsektorn. Flera nya flerfamiljshus planeras och äldre industri- och kontorsbyggnader 

konverteras till andra verksamheter och bostäder. Därutöver pågår byggnation av en stor 

vindkraftpark i kommunens nordvästliga delar samt nybyggnation av ett hotell på Kanaludden. De 

senaste två åren har antalet bygglovsansökningar och anmälningsärenden från privatpersoner ökat 

vilket främst tolkats som en effekt från Coronaepidemin. Dessa antas minska under 2022 och 

återkomma till en mer normalnivå. Sammantaget bedöms dock trycket på bygglovshandläggningen 

vara fortsatt högt under 2022. 

Inom planområdet kommer avdelningen att fortsätta arbeta både med mer övergripande planering 

samt detaljplanering. Den övergripande planeringen omfattar främst kommunens nya Översiktsplan 

samt framtagande av ett Planprogram för området Skeppsbron. Dessa arbeten genomförs i nära 

samarbete med Tillväxtavdelningen och ska färdigställas och antas under 2022. Pågående och 

kommande detaljplanearbeten omfattar möjliggörande av både bostadsbyggande och industri/ 

verksamheter. Trenden för antalet förfrågningar om framtagande av nya detaljplaner har varit ökande 

under 2021 och bedöms vara fortsatt ökande under 2022. För att kunna bemöta planeringsbehovet 

inom kommunen så behöver även samhällsförvaltningen arbeta mer strategiskt och långsiktigt med 

dessa frågor, ett arbetssätt som ska påbörja utvecklas under 2022 tillsammans med 

Tillväxtavdelningen. 

Under 2022 kommer digitaliseringsarbetet inom avdelningen och förvaltningen att återupptas efter 

att det mer eller mindre pausats under 2020 - 2021 på grund av pandemin. Digitaliseringsarbetet 

genomförs för att kunna möta de ökade kraven på tillgänglighet och service som ställs på oss från våra 

kunder och rådande lagstiftning. Ett större digitaliseringsarbete kopplat till bygglovsansökningar pågår 

just nu i Sundsvalls kommun inom ramen för e-samverkan. Härnösands kommun deltar och bevakar 

detta projekt för att kunna anpassa och implementera till vår kommun. Till digitaliseringsarbetet följer 

även ett större arbete kopplat till datasäkerhet och skyddsobjekt. Arbetsgrupper med representanter 

från flera av kommunens förvaltningar kommer att påbörja detta arbete under 2022. 

Enligt ett regeringsbeslut ska samtliga Sveriges kommuners detaljplaner som tar i laga kraft efter 2022-

01-01 vara digitaliserade och tillgängliga för alla via en Lantmäteriets Geodataportal. Ett förberedande 

arbete för detta har genomförts under 2021 och under 2022 kommer en ny programvara för 

framtagande av detaljplaner upphandlas för att klara av detta leveranskrav. Under året kommer även 

en utbildningsinsats för berörda handläggare genomföras. 
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Under 2020–2021 har antalet Bostadsanpassningsbidrags-ärenden minskat jämfört med tidigare år. 

Detta har varit en direkt följd av pandemin. Allt eftersom vaccinationsgraden ökat så har även antalet 

ärenden ökat och under 2022 beräknas ärendemängden vara åter till en normalnivå. 

Under 2021 har tillsynsarbetet ej prioriterats inom avdelningen på grund av hög arbetsbelastning. 

Konsulthjälp har nyttjats för att hantera en del av ärendena. Under 2022 ska arbetet med tillsyn 

återupptas och bedrivas enligt framtagen plan. Det långsiktiga syftet är att verksamheten ska vara mer 

proaktiv än reaktiv i sitt tillsynsarbete. 

Teknik 

Beroende av politiska beslut kan året innebära en stor ökning av mängden investeringar kommande 

år. Detta kan nedföra att undersökningar och projekteringar påbörjas under 2022. 

Volontärvägens upprustning med ny GC-bana färdigställs under 2022 där de oskyddade trafikanterna 

får en bättre miljö. Dessutom blir möjligheterna att till fots eller använda cykel till och från Myrans 

sportfält betydligt bättre. 

Kommunen erhöll under 2020 ca 3,9 miljoner i stadsmiljöbidrag från trafikverket. Dessa pengar läggs 

på att förbättra miljön för oskyddade trafikanter längs Brunnshusgatan där en stor del av dessa är 

ungdomar på väg till och från skola. Anordnande av en del nya hållplatser i det nya linjenätet ingår som 

en motprestation till bidraget 

1 miljon läggs under året på riktade investeringar utanför tätorten. 

GC -planen färdigställs under första halvan av 2022. Medel för att åtgärda upptäckta brister i befintligt 

nät tillsätts. 

Investeringar i form av ökade beläggningsåtgärder görs för att minska underhållsskulden 

på kommunens gator. 

 

 

3.1.1 Resultatuppdrag och styrtal 
Mål Typ av mål 

Mål 1, Attraktivt boende med levande mötesplatser 

Kommuninvånarnas nöjdhet med gång- och 
cykelvägar ska öka 

KFmål 

Mål 2, Kreativt företagande med mångsidig arbetsmarknad 

Företag ska i kontakt med kommunen vara nöjda 
med kommunens myndighetsutövning 

KFmål 

Mål 3, Ledande miljökommun med aktivt omställningsarbete 

Möjligheten att använda kollektivtrafiken för resor 
ska öka 

KFmål 

Utsläppen av växthusgaser (CO2) från kommunens 
transporter ska minska 

KFmål 

Mål 6, God service med gott bemötande 

Kommuninvånare ska i kontakt med kommunen vara 
nöjda med kommunens myndighetsutövning 

KFmål 
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3.2 Planerad verksamhet för kommande år 
Trafik och Fritid 

Strategiska frågor för framtidens kollektivtrafik kommer att vara trafikutbud och framförallt de 

miljökrav som kommunen vill ställa på de fordon som skall upphandlas. Samtidigt arbetar 

Kollektivtrafikmyndigheten tillsammans med samtliga medlemmar om en ny modell för 

kostnadsfördelning av kollektivtrafiken som till viss del kan påverka framtida trafikutbud. För Fritid 

fortsätter arbetet med att säkerställa behovet av framtida underhåll av kommunens 

idrottsanläggningar, samt hur ett framtida ägande eventuellt skulle kunna förändras. En annan stor 

fråga för kommande år är eventuella förändringar av anläggningen i Vårdkasbacken för 

konstsnötillverkning där enbart kommunalt vatten används idag. En viktig fråga för framtiden är också 

hur det numera välbesökta Västanåfallet ytterligare kan utvecklas för att bli ett framtida attraktivt 

besöksmål. På anläggningen finns stora behov av underhållsåtgärder vilket kräver en mer långsiktig 

plan för att kunna finansieras på ett tryggt sätt. 

Miljö 

En stor del av miljöavdelningens arbete är tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftning samt 

alkohollagstiftning och kommer fortsätta vara så under kommande år. Fokusområden inom den 

nationella strategin för miljöbalkens områden kommer beaktas. Inom tillsynsområdet för livsmedel 

kommer avdelningen behöva arbeta in nya rutiner för att följa den nya nationella lagstiftningen. 

Naturvårdsåtgärderna i Gerestabäcken kommer att genomföras fram till 2023. 

Kostavdelningen 

De kommande åren framåt behöver vi arbeta med är att uppdatera alla verksamheter inom 

digitalisering. Målet är att alla enheter ska ha tillgång till datautrustning som ger dom möjlighet till att 

nyttja verksamhetens system, utbildning och delta i digitala möten. 

Vara delaktig i arbetet med att se över mottagningsköken och tillagningskökens lokaler och utrustning. 

Arbeta för införandet av schemalagda luncher, med det menas att eleverna äter lunch med sin lärare 

och går efter måltiden tillbaka till klassrummet och fortsätter med lektion. Rast ges möjlighet vid annat 

tillfälle. Detta arbete är viktigt både för elev och miljö, eleverna ges möjlighet att sitta i lugn och ro och 

äta, och med det kastas det mindre mat. 

Teknik 

Kommunen står inför en tid med behov av flera stora investeringsprojekt. Bland annat behöver 

utsprångskajen renoveras för att kunna brukas igen. Nybron behöver bytas då nyttjandetiden närmar 

sig sitt slut. 2026 planeras en ny bro stå klar. 

Nybrogatan och Skeppsbron är två leder som behöver en rejäl upprustning i närtid. Kustbevakningens 

kaj behöver också rustas och detta planeras i samband med arbetena med utsprångskajen. Befintliga 

farleder behöver muddras för att säkerställa erforderligt djup. 

Plan- och Bygg 

De stora investeringsprojekten som planeras att genomföras inom kommunen under de kommande 

åren kommer också påverka plan- och byggavdelningen. Detaljplaner kommer sannolikt behöva 

uppdateras och eventuellt nyproduceras och bygglov kommer att behöva hanteras. 
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Digitaliseringsarbetet som påbörjats kommer att ha stor påverkan på hela avdelningens verksamhet 

under kommande år. Både byte av faktiska programvaror, utveckling av e-tjänster för våra medborgare 

och företag samt förändrade arbetssätt för medarbetarna. 
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4 Ekonomiskt sammandrag 

4.1 Budgetförutsättningar och beslutade medel 
 

Jämfört med tidigare år så har den förändrade budgetprocessen inneburit att inget budgetförslag togs 

fram i början av 2021. Föregående årsbudget har uppräknats med inflationskompensation i samband 

med framtagandet av årsplan samt justerats för andra prioriteringar inför nästkommande år. 

 

Driftsbudget 2022 (mnkr) Medel 2022 

Budget 2021 -183,3 

Löneökning 2021, inkl. PO-förändring, 3 mån -0,2 

Löneökning 2022, inkl. PO-förändring, 9 mån 0 

Förändring avskrivningar 0 

Driftskonsekvensinvestering Allmänna fritidsinvesteringar 0 

Inflation -1,7 

Office 365 -0,4 

Besparing Bilar 0,6 

Besparing åtgärder minskad sjukfrånvaro -0,1 

Summa 2022 -184,8 

 

Med utgångspunkt i driftsbudgeten för 2021 har justeringar gjorts för att ta fram budgeten för 

nästkommande år. Samhällsnämndens budgetram för 2022 är baserad på en inflationskompensation 

i storleksordningen 1,7 mnkr eller knappt 1%. Löneökningar hanteras från och med 2022 centralt varför 

ingen separat uppräkning av personalkostnader är framtagen. Inför nästa år kompenseras nämnden 

med 0,2 mnkr för perioden jan - mars och inför kommande lönerörelse. Bland tilldelade medel finns 

även en pott för uppgradering av mjukvara till Office 365. Tidigt i budgetprocessen hade man räknat 

med att kommunen kunde ha gjort besparingar i bilparken i storleksordningen 2 mnkr för hela 

kommunen. Besparingen har för 2022 skjutits ut på nämnderna och samhällsnämnden får en minskad 

ram på 0,6 mnkr. Den slutliga driftsbudgetramen för samhällsnämnden är 184,8 mnkr för 2022. 

Investeringsbudget (mnkr) Budget 2022 

Tilldelade investeringsmedel för 2022 av KS enligt 
tioårsplan 

77,4 

Ändringar inför årsplan 2022 0,0 

Totalt 77,4 

 

Tilldelad budgetram på 77,4 mnkr ger utrymme för de investeringsprojekt som planerats under året. I 

ramen ingår även medel för större infrastrukturprojekt för 2022. Flertalet av de större investeringarna 

väntar på politiska beslut för att dessa ska kunna påbörjas. En beskrivning av fördelning av ram per 

verksamhet finns under avsnittet för investeringsbudget. 
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4.2 Nämndens budget 
Driftbudget per konto (mnkr) Utfall 

2020 
Budget 
2021 

Budget 
2022 

Differens 
2021/2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Intäkter 205,5 213,1 262,1 49 264,7 267,4 

skattemedel 180,6 183,3 189,1 5,8 186,6 188,5 

interna och externa intäkter 25,0 29,8 73,0 43,2 73,7 74,5 

Kostnader -204,9 -213,1 -262,1 -49 -263,6 -265,2 

personalkostnader -42,8 -46,6 -77,5 -30,9 -77,5 -77,5 

köp av huvudverksamhet -62 -68,7 -67,8 0,9 -68,5 -69,2 

lokalhyra -16,1 -16,7 -20,1 -3,4 -20,3 -20,5 

fastighets- och driftskostnader -14,2 -14,4 -13,7 0,7 -13,8 -14,0 

avskrivningar -36,6 -37,4 -35,5 1,9 -35,5 -35,5 

övriga kostnader -33,2 -29,4 -47,5 -18,1 -48,0 -48,5 

Resultat 0,6 0 0 0 1,1 2,2 

 

Samhällsnämndens budgetram för 2022 är 184,8 mnkr enligt årsplan från KF. Utöver den tilldelade 

ramen är ett centralt stöd för det budgeterade intäktsbortfallet på simhallen medräknat, en 

intäktsförstärkning i storleksordningen 4,3 mnkr. 

Interna och externa intäkter ökar markant till 2022 då konstavdelningen verksamhet ingår i 

samhällsförvaltningen. I dessa intäkter ingår intäkter för sålda portioner till främst skolverksamheter 

och socialförvaltningen olika verksamheter och boenden. Även livsmedelsinköp vid sidan om sålda 

portioner ingår i intäktsmassan. 

Personalkostnaderna mellan 2021 och 2022 är ökar med 30,9 mnkr främst pga. kostavdelningen men 

också på grund av ett antal tjänster som tillkommer i budget för 2022. Planen för kommande år 

Köp av huvudverksamhet förväntas minska med 0,9 mnkr mellan 2021 och 2022. 

Kostnader för lokalhyror förväntas öka med 3,4 mnkr 2022, främst på grund utav att kostavdelningens 

hyreskontrakt för navet nu ingår i budgeten. 

Fastighets- och driftskostnader förväntas minska med 0,7 mnkr från 2021 till 2022. 

Avskrivningarna förväntas minska med 0,9 mnkr. Ingen uppräkning av avskrivningskostnader har gjorts 

för nästa år då kapitalkostnaderna kommer att fördelas ut från centralt håll. 

Övriga kostnader förväntas öka med 18,1 mnkr, främst på grund utav att kostenhetens råvaruinköp nu 

påverkar budget. 

4.2.1 Personalbudget 
Personalkostnader (mnkr) Budget 

2020 
Utfall 
2020 

Budget 
2021 

Budget 2022 Diff. 
2021/2022 

Samhällsnämnd 1,4 1,3 1,4 1,4 0,0 

Förvaltningsledning 2,8 2,9 3,0 3,5 1,4 

Fritid ledning 2,2 2,1 2,2 2,3 0,1 

Fritidsaktiviteter ungdom 2,8 2,8 3,0 3,2 0,2 

Badanläggningar 8,3 7,9 8,3 8,4 0,1 
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Högslätten 5,8 5,2 5,3 5,7 0,4 

Trafik 3,7 3,7 3,8 3,8 0,0 

Miljö 5,2 4,9 6,0 6,5 0,5 

Plan- och bygg 7,1 7,0 7,8 9,3 1,5 

Teknik 5,5 5,0 5,8 6,1 0,3 

Kostavdelning  - - 26,4 26,4 

Totalt 44,9 42,8 46,6 77,5 30,9 

 

Personalkostnaderna ökar under 2022 mycket på grund av tillskottet av kostavdelningen. 

Personalbudget är ökad hos övriga verksamheter där verksamheten känner av ett kraftigt behov av 

förstärkning. 

Personal (antal) Budget 
2020 

Budget 
2021 

Budget 
2022 

Diff. 2021/2022 

Samhällsnämnd 0,0 0,0 0,0 0,0 

Förvaltningsledning 4,0 4,0 6,0 2,0 

Fritidsverksamhet 32,0 31,0 32,25 1,25 

- varav Fritid ledning och adm. - - 3,5 - 

- varav Fritid ungdom - - 5,5 - 

- varav Badanläggningar - - 13,25 - 

- varav Högslätten - - 10,00 - 

Trafikenhet 7,0 7,0 6,5 -0,5 

Miljö 8,0 9,0 10,0 1,0 

Plan & Bygg 11,0 12,0 13,8 1,8 

Teknik 11,0 10,0 9,5 -0,5 

Kostavdelning - - 53,75 53,75 

Totalt 73,0 73,0 131,8 58,8 

 

Antalet årsarbetare ökar markant sett till hela förvaltningen då kostavdelningens personal från och 

med 2022 kommer att ligga i samhällsnämndens budget. Förutom kostavdelningens påverkan så ingår 

för 2022 de tjänster som förvaltningen ser ett stort behov av att tillsätta för att utveckla verksamheten 

samt säkerställa att handläggningstider kan hållas nere. I budget för 2022 ingår en 

verksamhetsutvecklare under förvaltningsledningen samt en dietisttjänst. För plan- och bygg så är det 

för 2022 budgeterat för en till planhandläggare samt en bygglovshandläggare. Hos miljöverksamheten 

har man sett ett stort behov av en miljö/strandskyddsbackup för att säkra verksamheten och den 

tjänsten är för 2022 tillagd i budget. 

4.2.2 Budget per verksamhetsområde 
 

Driftsbudget per verksamhetsområde (mnkr) Skattemedel 
2022 

Övriga 
intäkter 
2022 

Kostnader 2022 

Samhällsnämnd 1,5 0 -1,5 

Förvaltningsledning 6,5 0,1 -6,6 

Avskrivningar 35,1 0,2 35,3 
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Fritid ledning 6,7 0,1 -6,8 

Fritid ungdom 4,6 0,0 -4,6 

Badanläggningar 12,3 6,1 -18,4 

Högslätten 18,0 1,5 -19,5 

Fritidsanläggningar 5,0 2,5 -7,5 

Trafikenhet 52,6 3,8 -56,4 

Miljö 4,2 3,5 -7,7 

Plan & Bygg 9,0 3,2 -12,2 

Teknik 8,7 3,8 -12,5 

Entreprenad 24,9 0,0 -24,9 

Kostavdelningen 0,0 48,0 48,0 

Resultat 189,1 72,8 -261,9 

 

Tabellen ovan visar på självfinansieringsgraden per ansvar. Tillskottet av kostavdelningens budget göra 

att en lägre andel av de totala kostnaderna finansieras av skattemedel. Målsättningen är att 

kostavdelningen ska ha full täckning för verksamhetens kostnader genom intäkter för försäljningen av 

portioner och livsmedel främst till skola och omsorg. Noterbart är att badanläggningar för 2022 räknar 

med relativt låga intäkter jämfört med tidigare år. Detta både på grund av eftersläpningseffekter av 

pandemin men också på grund av det närliggande hotellbygget. 

4.3 Väsentliga budgetförändringar 
 

Väsentliga intäktsökningar/ -minskningar (mnkr) Utfall 
2020 

Budget 
2021 

Budget 
2022 

Differens 
2021/2022 

Minskade intäkter på anläggning Simhallen -2,3 9,4 6,1 -4,3 

 

En väsentlig budgetrelaterad intäktsminskning är relaterat till simhallen där verksamheten tydligt har 

känt av coronapandemins effekter på biljettförsäljning och besöksantal. Inför 2021 budgeterade 

verksamheten för ett normalläge sett till pandemin då effekterna inte var kända eller rättare sagt 

svåruppskattade. Den stängning som gjordes av anläggningen var ej budgeterad för. Inför 2022 kan 

verksamheten se tydliga tecken på olika grader av påverkan som kommer att ha stor inverkan på 

verksamheten. Dels så har möjligheten att frysa träningskort under pandemin effekt även 2022 då 

många kunder inte behöver förnya sina kort förrän långt in på året. Dessutom så kommer hotellbygget 

att påverka både besöksantal och hyresintäkter för 2022. 

4.4 Investeringsbudget 
Investeringsbudget (tkr) Budget 

2021 
Budget 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Plan 
2026 

Kostavdelningen 0,0 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 

Miljö 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Fritid 4,5 8,1 5,0 5,3 4,0 4,0 

Gata 23,9 23,3 23,3 23,1 23,3 22,8 

Belysning 1,5 1,3 1,0 1,2 1,2 1,2 

Konstbyggnader 1,5 3,0 1,0 1,2 1,2 1,2 

Mark 6,0 6,3 5,7 6,0 8,2 8,2 
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Park 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,7 

Trafiksäkerhet 0,4 0,8 0,4 0,4 0,4 0,4 

Tillgänglighet 0,4 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 

Genomförande DP 4,0 6,5 6,9 6,4 4,5 4,8 

Utredningar/Projektering 5,0 3,8 5,0 4,0 3,5 3,5 

Strategiska större projekt 0,0 21,0 79,0 93,0 26,0 29,0 

Summa investeringar samhällsnämnd 49,5 77,4 130,5 143,8 75,5 78,5 

 

Strategiska 
större 
projekt 

Start Beslut 
om 
finansi
ering 

202
2 

202
3 

202
4 

202
5 

202
6 

202
7 

202
8 

202
9 

203
0 

Totalt/proj
ekt (mnkr) 

Utsprångska
jen 

2021 2021 4 70 70 0 0 0 0 0 0 144 

Ind. Omr. 
Västra 
Saltvik et2 

2020 2021 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 

Nybrogatan 2018 2021 1 6 20 20 0 0 0 0 0 47 

Ind. Omr. 
Västra 
Saltvik et 3 

2021 2021 1 0 0 0 0 8 0 0 0 9 

Muddring 
Nattviken 

2022 2022 0 1 1 5 0 0 0 0 0 7 

Nybron 2021 2023 6 2 2 1 25 35 40 0 0 111 

Skeppsbron 2025 2024 0 0 0 0 4 4 25 25 25 83 

Totalt/år 
(mnkr) 

  21 79 93 26 29 47 65 25 25 410 

Investeringsbudgeten för 2022 ligger på 77,4 mnkr enligt beslut årsplan varav större strategiska projekt 

har en ram på 21 mnkr. 

Kostavdelningen 

För 2022 behöver Kostavdelningen göra investeringar i bland annat ny golvbeläggning samt transport 

neutralskåp samt en blastchiller. 

Trafik och Fritid 

Trafik- och fritidsverksamheternas investeringsbudget ligger på 8,1 mnkr där de stora 

investeringsbehoven framförallt handlar om en ny lift i Vårdkasbacken för 5,5 mnkr, nytt elljusspår i 

Hälledal för 1,7 mnkr. På maskinsidan planeras för en ny traktor till Högslätten för 0,3 mnkr, samt 

fortsatt utveckling av projekt Godstjärn för 0,4 mnkr. 

Miljö 

Miljöavdelningens investeringsbudget växlas upp med statliga bidrag i form av LOVA-stöd för att 

fortsätta kunna genomföra åtgärder inom Gerestabäckens område. Åtgärderna främjar bland annat 

fria fiskvägar och våtmarker. Projektet ska avslutas 2023. 

Teknik 
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Teknik står inför år med stora investeringsbehov för att säkra infrastrukturen i kommunen. Under 2022 

kommer volontärvägen att färdigställas. Kommunen kommer att bygga en ny kommunal gata med GC-

anslutning till den nya etableringen på Saltvik. Under 2022 planeras att öka gatornas livslängd med i 

ca 25 miljoner. Extra medel omfördelas på att göra insatser på trafiksäkerhetshöjande åtgärder och 

åtgärder för att förbättra tillgängligheten på kommunens mark. 

Nivåerna för parkentreprenaden ökar något under 2022 där bland annat pollineringsparken 

färdigställs. 
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5 Internkontroll 
Syftet med internkontroll är att klarlägga om lagar och andra föreskrifter samt att kommunens mål och 

riktlinjer efterföljs enligt reglemente som tagits av Kommunfullmäktige 2014. 

Internkontroll 2021 

Utgångspunkten för internkontroll 2021 är kommunövergripande mål 8, Välskött och stabil ekonomi. 

Arbetet med internkontroll sker i följande steg: 

1. Identifiera mål/viktiga processer 

2. Utse en arbetsgrupp med god kännedom om verksamhetsprocessen 

3. Genomföra en riskanalys: - Riksinventering - Prioritering - Riskhantering 

4. Upprätta en plan för internkontroll. 

5. Nämnden beslutar om plan för internkontroll utifrån riskanalys. 

6. Uppföljning av intern kontrollplan till nämnd. 

7. Resultat av uppföljning rapporteras till Kommunstyrelse. 

Identifieras allvarliga brott eller brister under arbetet med internkontroll ska de omedelbart 

rapporteras till närmast över ordnad eller dennes överordnad. 

Som en del i interkontrollplanen utförs riskanalys på de av nämnden identifierade och beslutade 

processerna. För 2021 beslutade nämnden att processen med större infrastrukturinvesteringar ska 

prioriteras i internkontrollplanen. 

Förvaltningen ska göra en riskanalys genom inventering, konsekvens- oh sannolikhetsanalys samt 

hantering av riskerna. 

Risker: 

Risk Riskvärde 
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§ 110 Dnr 2021-000547 1.1.3.1 

Verksamhetsplan med mål och internkontrollplan 2022 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar  

att anta skolnämndens verksamhetsplan med tillhörande internkontrollplan 
för 2022, 

att återta verksamhetsplanen när den finns i reviderad version med gällande 

budget för 2022, 

att delge kommunfullmäktige skolnämndens verksamhetsplan.      

Bakgrund 

Verksamhetsplanen är ett styrande dokument för hur verksamheten ska 
kunna nå de mål som skolnämnden har fattat beslut om. Dokumentet är 

således en plan för måluppfyllelse.  

Verksamhetsplanen består av skolnämndens resultatuppdrag, skolnämndens 

mål med fokusområden som verksamheten ska arbeta med för att nå målen.  

Verksamhetsplanen avslutas med förslag på internkontrollplan för år 2022. 
Skolförvaltningen föreslår i verksamhetsplanen tre processer för intern 

kontroll 2022.   

      

Beslutsunderlag 

Verksamhetsplan 2022 samt tjänsteskrivelse 2021-10-14.       

______  
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 Skolnämnden 

Verksamhetsplan med mål och internkontrollplan 2022 

Förslag till beslut  

Skolförvaltningen föreslår skolnämnden besluta  

att anta skolnämndens verksamhetsplan med tillhörande internkontrollplan 
för 2022 

att återta verksamhetsplanen när den finns i reviderad version med gällande 
budget för 2022 

att delge kommunfullmäktige skolnämndens verksamhetsplan 2022  

Beskrivning av ärendet 

Verksamhetsplanen är ett styrande dokument för hur verksamheten ska 

kunna nå de mål som skolnämnden har fattat beslut om. Dokumentet är 
således en plan för måluppfyllelse.  

Verksamhetsplanen består av skolnämndens resultatuppdrag, skolnämndens 
mål med fokusområden som verksamheten ska arbeta med för att nå målen.  

Verksamhetsplanen avslutas med förslag på internkontrollplan för år 2022. 

Skolförvaltningen föreslår i verksamhetsplanen tre processer för intern 
kontroll 2022.   

Socialt perspektiv 

Perspektivet behandlas inom ram för Verksamhetsplanen. 

Ekologiskt perspektiv 

Perspektivet behandlas inom ram för Verksamhetsplanen. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Perspektivet behandlas inom ram för Verksamhetsplanen. 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1        Verksamhetsplan inklusive plan för internkontroll 2022 
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1 Nämndens uppdrag och verksamhet 
Skolnämnden ansvarar för utbildning av barn och ungdomar i åldrarna 1–21 år. Utbildningen syftar till 

att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolnämndens verksamheter 

omfattar förskola, pedagogisk omsorg, öppen förskola, förskol eklass, fritidshem, grundskola, 

grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt den kommunala Musik- & Kulturskolan. 

1.1 Utgångspunkter 
Verksamhetsplanen är en beskrivning av de aktiviteter som nämnden planerar att genomföra det 

kommande året. Verksamhetsplanen konkretiserar hur kommunens mål ska uppnås. Budgeten fastslår 

de ekonomiska ramarna för det kommande året och ligger även till grund för verksamhetsplanen då 

det ska finnas täckning inom budget för aktiviteterna nämnden planerar att genomföra. En 

övergripande omvärldsanalys och politiskt prioriterade områden ligger till grund för budgetåret 2021.  

Verksamhetsplanen ska följas upp i nämndens verksamhetsberättelse. 
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2 Viktiga händelser 
De ändrade läroplanerna och kursplanerna i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och 

specialskolan börjar att gälla höstterminen 2022. Ändringarna varierar i omfattning mellan de olika 

kursplanerna eftersom behoven har sett olika ut i olika ämnen. Här är de huvudsakliga förändringarna: 

 Fakta och förståelse betonas mer för att visa att goda ämneskunskaper har ett värde i sig. 

 Ämnets karaktär har lyfts fram tydligare. 

 Omfattningen av det centrala innehållet har setts över i vissa kursplaner.  

 Skillnaden mellan stadierna i det centrala innehållet är tydligare. Grundläggande kunskaper 

har stärkts i de lägre årskurserna och mer komplexa sammanhang introduceras successivt.  

 Kunskapskraven är mindre omfattande och detaljerade och öppnar för varierade 

bedömningssituationer. 

 Kursplanerna i olika skolformer är samordnade med varandra samtidigt som det specifika med 

varje skolform är tydligare. 

 Ämnesinnehållet är tydligare i grundsärskolans ämnesområden. 

Arbetet med de förändrade läroplanerna har redan påbörjats, men kommer intensifieras under 2022.  

Skolförvaltningens deltagande i Skolverkets insats "Nyanländas Lärande" avslutas under 2022. Efter 

slutredovisning och kompletteringar återstår ett arbete med att förvalta de lärdomar som gjorts inom 

ramen för insatsen, för att fortsatt låta dessa ingå i det som är huvudmannens sy stematiska 

kvalitetsarbete. 

Det tidigare riktade statsbidraget för mindre barngrupper i förskolan kommer ersättas av ett generellt 

statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder. I skrivande stund är ramarna för kommande statsbidrag 

ännu ej fastställt, vilket innebär en osäkerhet i planeringsförutsättningarna. 
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3 Planerad verksamhet 

3.1 Planerad verksamhet för året 
Skolförvaltningen kommer under 2022 fortsätta arbeta efter ett långsiktigt mål. Alla förskolor och 

skolor ska kännetecknas av en god miljö för lärande och utveckling. Tillsammans med detta mål har tre 

strategiska fokusområden tagits fram: Nyanländas lärande, Digitalisering och Kompetensförsörjning. 

Den gemensamma nämnaren är att de alla i stor omfattning kommer påverka hur väl vi når vårt mål, 

och det är inom dessa områden våra stora utmaningar finns. Pågående pandemi och dess 

konsekvenser har inneburit stora anpassnings- och förändringsbehov inom förskola och skola. 

Övergången till fjärr- och distansundervisning under våren 2020 har påskyndat skolans digitalisering 

på ett påtagligt sätt. Detta utvecklingsarbete fortsätter och skapar möjligheter för innovation och 

nytänkande kring alternativa och kompletterande undervisningsformer, samtidigt som det identifierar 

och blottlägger behov och utmaningar, inte minst vad gäller tillgång på likvärdig digital utrustning 

mellan olika enheter. 

Den allt mer ökade skolsegregationen är en av de största utmaningarna för det svenska 

undervisningssystemet. Skillnaden mellan olika skolor vad gäller elevers studieresultat ökar, så också i 

Härnösands kommun. Olikheterna i elevers förutsättningar att nå målen är påtagliga, och förskolans 

och skolans uppdrag att med kompensatoriska åtgärder reducera skillnaderna blir allt mer utmanande. 

Såväl pandemi som utmaningarna med allt fler barn och elever i behov av extra stöd, ställer höga krav 

på förskolans och skolans personal till anpassning och utveckling. Samtidigt planeras i närtid stora 

pensionsavgångar och bristen på legitimerade lärare befaras öka. Arbetsvillkoren och 

utvecklingsmöjligheterna för dem som arbetar i förskolan och skolan behöver därför fokuseras ännu 

tydligare, så att redan anställda medarbetare kvarstannar i yrket och att nyutexaminerade väljer 

Härnösands kommun utifrån attraktivitet och kvalitet i kärnuppdraget. 

3.1.1 Resultatuppdrag och styrtal 
Mål Typ av mål 

Mål 4, Kunskapsstaden där alla kan växa 

Andelen elever i  åk 3 som klarar delproven i Svenska 
och Svenska som andraspråk ska öka  

KFmål 

Andelen elever med behörighet ti l l  ett 
gymnasieprogram ska öka 

KFmål 

Andelen elever som fullföljer sin gymnasieutbildning 

inom 4 år ska öka 

KFmål 

De erhållna resultatuppdragen fungerar som indikatorer inom ramen för Skolnämndens övergripande 

mål: Alla skolor och förskolor ska kännetecknas av en god miljö för lärande och utveckling. Utifrån 

detta övergripande mål, återfinns tre strategiska fokusområden som i sin tur innehåller en rad olika 

processer och aktiviteter. Samtliga av dessa har genom denna utformning en direkt bärande funktion 

gentemot det övergripande målet, vårt nationel la uppdrag och därmed även de erhållna 

resultatuppdragen. 

3.2 Planerad verksamhet för kommande år 
I skrivande stund har den första delen av Skolförvaltningens nya modell för uppföljning initierats med 

ett första uppföljningsområde, Trygghet och Studiero. Även om detta arbete redan startats, kommer 

dess resultat att överlappa nästkommande två områden som genomförs under 2022: Lärande och 

Utveckling samt Ledning och Styrning. Resultaten från respektive område, och analyser av dessa 
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kommer ha en direkt påverkan på förvaltningens fortsatta arbete både sett till insatser utifrån olika 

verksamhetsformer men även sett till prioriteringen av våra strategiska fokusområden.  
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4 Ekonomiskt sammandrag 

4.1 Budgetförutsättningar och beslutade medel 

4.2 Nämndens budget 

4.2.1 Personalbudget 

4.2.2 Budget per verksamhetsområde 

4.3 Väsentliga budgetförändringar 

4.4 Investeringsbudget 
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5 Internkontroll 
Planen för internkontroll har tagits fram genom samverkan mellan tjänstemän på Skolförvaltningen 

och Skolnämnden. Utgångspunkten har varit nämndens övergripande mål och de tillhörande 

strategiska fokusområdena, tillsammans med den ekonomiska osäkerhet som råder för 2022. Genom 

ett gemensamt arbete identifierades ett antal risker, vilka sedan hanterades vidare utifrån 

genomförbarhet av kontrollmoment samt redan pågående processer med bäring mot riskhanteringen. 

Arbetet mynnade ut i tre risker med tillhörande kontrollmoment som ingår i internkontrollplanen för 

2022, samt risker som anses rymmas inom ramen för Skolförvaltningens systematiska kvalitetsarbete. 

Till de senare hör risk att: 

 våra barn och elever inte får den utbildning de har rätt till  

 inte kunna anställa/bemanna efter behov 

 handlingsplanen för mottagande inte implementeras 

Samtliga av dessa riskers hantering ligger i linje med det som är skolans kärnuppdrag, och hanteras 

därmed kontinuerligt genom det systematiska kvalitetsarbetet. 

För de risker som förs in i internkontrollplanen skall de tillhörande kontrollmomenten även de ses som 

kontinuerliga, då resultatet av en utförd kontroll kan leda vidare till att en annan behöver utföras.  

Risk Riskvärde 

Mål 4 - Kunskapsstaden där alla kan växa 

Avslutande samtal sker med närmaste chef  

Risk att handlingsplanen för mottagande inte förankras politiskt  

Avtal och licenser  
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§ 143 Dnr 2021-000202 1.1.3.0 

Verksamhetsplan 2022 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att fastställa förslaget till Verksamhetsplan för 2022, inklusive 

resultatuppdrag och nämndens mål,  

att fastställa uppräkningen av hemtjänstpengen med 2,0 %,   

att fastställa förslaget till internkontrollplan för 2022,  

att fastställa förslaget till åtgärdsplanen för kostnadsreduceringsåtgärder, 

samt 

att delge kommunstyrelsen och kommunfullmäktige socialnämndens 

verksamhetsplan.           

Yrkanden 

Krister Mc Carthy (S) yrkar på att den av socialförvaltningen föreslagna  

att-satsen; att delge kommunfullmäktige socialnämndens verksamhetsplan, 

ändras till;  

att delge kommunstyrelsen och kommunfullmäktige socialnämndens 

verksamhetsplan.   

Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare yrkar bifall till förslag enligt 

yrkande från Krister Mc Carthy (S).     

Propositionsordning 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut; enligt yrkanden om 

ändring av liggande att-sats.  

Ordförande finner att Socialnämnden beslutar enligt förslaget.      

Protokollsanteckning 

Moderaterna (M), Liberalerna (L), Centerpartiet (C) och 

Sverigedemokraterna (SD), påtalar att i Åtgärdsplanen 

under verksamhetsplanen för 2022 finns förslag för att få budgeten i balans. 

Förebyggande arbete och framtidsåtgärder med bland annat förändrat 

arbetssätt ligger i förslaget. 
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§ 143. Fort 

Detta arbete tror vi är förutsättningen för att överhuvudtaget lyckas. Våran 

farhåga är att budgeten trots stora arbetsinsatser ej kommer att räcka för att 

klara 2022 års budget. Vi anser att socialnämndens nuvarande budget är 

underfinansierad.   

Vänsterpartiet (V) framför att det i verksamhetsplanen ingår att 

socialförvaltningen under 2022 ska genomföra ett stort förändringsarbete 

inom äldreomsorgen. Detta för att minska kostnader förbättra kvaliteten för 

brukarna och arbetsmiljön. Vänsterpartiet konstaterar att det i budgeten ej 

finns några ekonomiska medel avsatta för detta omställningsarbete. 

Vänsterpartiet konstaterar också att det i budgeten ej avsatts några medel för 

eventuella covidkostnader.                        

Bakgrund 

Verksamhetsplanen är en beskrivning av de aktiviteter som nämnden 

planerar att genomföra det kommande året. Verksamhetsplanen konkretiserar 

hur kommunens mål ska uppnås. Budgeten fastslår de ekonomiska ramarna 

för det kommande året och ligger även till grund för verksamhetsplanen då 

det ska finnas täckning inom budget för aktiviteterna nämnden planerar att 

genomföra.  

Ett antal viktiga områden lyfts fram i verksamhetsplanen, några av dem är 

följande. Det är dels att nämnden räknar med att Covid-19 pandemin även 

kommer att påverka nämndens verksamhet under 2022. En påverka som 

troligen kommer att bl.a. leda till ökade kostnader, kostnader som inte fanns 

medräknade när nämndens budgetram fastställdes i juni 2021. Det finns inte 

heller i nuläget några indikationer på att staten avser att ersätta kommunen 

för Covidkostnaderna.  

Budgeten för försörjningsstöd har kraftigt minskats inför 2022, en minskning 

med 7 mnkr. Avsikten med detta är att arbetslivsnämnden skulle kunna 

tillföras motsvarande belopp för att kunna erbjuda sysselsättning till flera av 

de som nu är beroende av försörjningsstöd.  

I den nyligen antagna statsbudgeten har extratjänster tagits bort. En del av de 

åtgärder som arbetslivsnämnden planerat göra för att minska kostnaderna för 

nämndens försörjningsstöd bedöms därmed inte kunna genomföras. Effekten 

beräknas av arbetslivsförvaltningen bli att ca 30 % färre personer som idag 

har försörjningsstöd kan erbjudas sysselsättning via arbetslivsförvaltningen.  

Nämnden beräknar att under mars och april kunna erbjuda samtliga 

medarbetare rätt till heltid.  

Det fortsatt arbete med God och Nära vård kommer att vara ett alltmer 

omfattande arbete. Ett arbete som kommer att drivas i nära samverkan med 

Region Västernorrland samt länets övriga kommuner.  
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§ 143. Fort 

Förvaltningen strävar efter att i samarbete med arbetslivs- respektive 

skolförvaltningen kunna erbjuda fler medarbetare utbildning till 

undersköterska eller vårdbiträde, med hjälp av den statliga satsningen 

”Äldreomsorgslyftet”.  

Budgeten innehåller medel för att under första halvåret 2022 öppna ett nytt 

boende inom omsorgen för personer med omfattande omvårdnadsbehov samt 

utöka kapaciteten inom daglig verksamhet så att de som beviljats insats kan 

erbjudas plats.  

En planering kommer att ske kring det nya äldreboende som nämnden 

beslutat om respektive ett nytt SoL-boende inom funktionshinderområdet, 

boenden som beräknas vara klara någon gång under 2023.  

Hälso- och sjukvården kommer att återgå till att vara ett eget 

verksamhetsområde, då det visat sig att sammanslagningen med 

verksamhetsområde särskilt boende för äldre gjorde området för omfattande. 

En effektivare verksamhet inom respektive område bedöms kunna ske med 

denna förändring, och framförallt ge utrymme för att arbeta med utveckling 

av de två verksamheterna.  

Förvaltningen har i slutet av 2021 inlett ett samarbete med Klippans 

kommun i Skåne med fokus på utveckling av arbetssätt inom hemtjänsten. 

Det kommer vara ett av ett flertal åtgärder som kommer att behöva 

genomföras för att hemtjänstens kostnader skall kunna anpassas till budget.  

Förvaltningen har inför nämndens möte i december redovisat beslutade 

kostnadsreduceringsåtgärder, samt de åtgärder som är under 

utredning/analys. 

Förslag 

Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner upprättat förslag till 

Verksamhetsplan för 2022 inkl. förslagen till resultatuppdrag, nämnds mål 

samt internkontrollplan.                              

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2021-12-08. 

Socialförvaltningen, Verksamhetsplan 2022. 

Socialförvaltningen, Internkontrollplan 2022. 

Socialförvaltningen, Åtgärdsplan - Kostnadsreduceringsåtgärder - Åtgärder 

för budget i balans 2021 och 2022.                                  

______                                                    
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1 Nämndens uppdrag och verksamhet 
Socialnämndens övergripande uppgift är att nämnden inom sitt område ska se till att verksamheten 
bedrivs enligt det mål och riktlinjer som fullmäktige beslutat samt de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. Verksamheterna inom socialnämndens område är i huvudsak lagstyrda. Det finns 
insatser som inte styrs av lag men har en god inverkan både kvalitativt och ekonomiskt på lagstyrd 
verksamhet. 

Med socialtjänst avses i första hand den verksamhet som regleras genom socialtjänstlagen (SoL), lagen 
med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) 
och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), samt personlig assistans som utförs 
med assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken. Socialtjänst avser även handläggning av 
ärenden som rör adoptioner, faderskap, vårdnad, boende och umgänge enligt föräldrabalken. 

Med kommunal hälso- och sjukvård menas sjukvård som genom kommunens åtagande ges i 
vårdtagarens bostad eller på boende där vårdtagaren vistas. Kommunerna ansvarar enligt Hälso- och 
sjukvårdslagen för Hälso- och sjukvård (förutom läkarinsatser) i särskilt boende och dagverksamheter 
samt även för hemsjukvård i ordinärt boende. 

Socialförvaltningen har fem verksamhetsområden, Individ och familjeomsorg, Hemtjänst, Särskilt 
boende, Hälso- och sjukvård samt Omsorg om funktionshindrade. I förvaltningen finns även en 
medicinskt ansvarig sjuksköterska med ansvar för kvalitet inom Hälso- och sjukvårdsområdet. Utöver 
dessa områden finns myndighetsutövning, olika stöd- och utvecklingsfunktioner samt administration 
och nämndsekretariat. 

1.1 Utgångspunkter 
Verksamhetsplanen är en beskrivning av de aktiviteter som nämnden planerar att genomföra det 
kommande året. Verksamhetsplanen konkretiserar hur kommunens mål ska uppnås. Budgeten fastslår 
de ekonomiska ramarna för det kommande året och ligger även till grund för verksamhetsplanen då 
det ska finnas täckning inom budget för aktiviteterna nämnden planerar att genomföra. En 
övergripande omvärldsanalys och politiskt prioriterade områden ligger till grund för budgetåret 2022. 

Verksamhetsplanen ska följas upp i nämndens verksamhetsberättelse. 
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2 Viktiga händelser 
Förvaltningsövergripande 

För Socialnämnden har pandemin fortsatt inneburit betydande extra resurser och kostnader. 
Kostnader som, när detta skrivs, inte kommer att ersättas av staten, och som inte har beaktats när 
nämndens budgetram fastställdes. Under 2022 kommer förvaltningen att fortsätta arbeta enligt 
försiktighetsprincipen att vid misstanke om smitta agerar förvaltningen som om det är bekräftad 
smitta. 

Nämnden beräknar att under mars/april kunna sjösätta heltidsinförandet och erbjuda samtliga 
anställda rätt till heltid. Nämnden har även ambitionen att inleda arbetet med att minska antalet 
ofrivilligt delade turer, för att på sikt uppnå målet att ofrivilligt delade turer kan avskaffas. 

God och Nära vård reformen är viktig och beräknas pågå under ett antal år framåt. Hela vårdkedjan 
måste ses över och ställas om, inte minst för att kunna hantera de demografiska utmaningarna som 
finns. Organisationsförändringar är dock inte huvudfokus för Nära vård utan det handlar om 
samverkan och sammanhållen vård och omsorg utifrån befintliga organisationer. Nära vård ska utgå 
från patientens behov och vård och omsorg ska anpassas till patientens/medborgarens behov. En av 
de största utmaningarna i strävan efter en God och Nära vård handlar om förändring av kultur. 

Förvaltningen arbetar för att under 2022 kunna erbjuda ett ökat antal medarbetare utbildning till 
undersköterska eller vårdbiträde, med hjälp av statsbidraget "Äldreomsorgslyftet". 

Förvaltningen kommer i början av året att under ett par månader genomföra tre piloter inom 
äldreomsorgen med ökad grundbemanning. 

Särskilt boende för äldre 

I juni 2021 fattade Socialnämnden beslut om en utökning av boendeplatser för äldre. Planeringen av 
det nya boendet kommer att vara ett viktigt arbete under 2022, och innebär ca 40 nya särskilda 
boendeplatser för äldre när det står klart någon gång under 2023. 

Förvaltningen planerar för att kunna öppna 17 tillfälliga särskilda boendeplatser för dementa på 
Artellerigatan (f.d. Ugglan). Dock har nämnden inte erhållit budget för dessa nya platser, men åtgärden 
beräknas sänka förvaltningens nuvarande kostnadsläge. Med nuvarande efterfrågan av äldreomsorg, 
särskilt boende och hemtjänst, bedömer förvaltningen att platserna troligen behövs tills det nya 
planerade boendet står klart. 

Hälso- och sjukvård 

Hälso- och sjukvården kommer att återgå till att bli ett eget verksamhetsområde 2022. I flera år har 
det varit svårt att rekrytera sjuksköterskor. Beslut är taget av Nämnden 2021 att utöka antalet 
sjuksköterskor med två tjänster ytterligare för en ökad grundbemanning. Ett projekt är startat under 
senare delen av 2021 som bygger på ett mer hållbart arbetsliv. Detta arbete planeras även in i 2022. 

Omsorg om funktionshindrade 

Under 2021 påbörjades arbetet med att återgå i daglig verksamhet och sysselsättning. Dessa är viktiga 
verksamheter för att främja god hälsa hos brukare, då isolering under pandemitid har varit en 
riskfaktor gällande psykisk ohälsa. 
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Nämnden beräknar att under första halvåret 2022 öppna ett nytt boende inom omsorgen för personer 
med omfattande omvårdnadsbehov, samt utöka kapaciteten inom daglig verksamhet så de som är 
beviljade denna insats kan erbjudas plats i verksamheten. 

Hemtjänst 

Den under 2021 inledda breddutbildningen i BPSD-metodiken av personal inom vård och omsorg 
kommer att fortsätta under 2022. 

Behoven av insatser hos medborgare har ökat. En betydande faktor till detta är troligen den 
omsorgsskuld pandemin medfört, dvs att medborgare avvaktat att söka insatser för att sedan söka 
insatser utifrån stora omsorgsbehov. 

I slutet av 2021 har förvaltningen inlett ett samarbete med Klippans kommun i Skåne. Samarbetet 
handlar om hur hemtjänsten kan effektiviseras genom att arbeta med hjälp av ruttplanering förbättra 
hur bilarna på effektivaste sätt förflyttas under arbetsdagen. Nuvarande planering är att försöksarbete 
skall kunna komma igång under februari månad. 

Individ och familjeomsorgen 

Budgeten för försörjningsstöd har kraftigt minskats inför 2022, minskningen på 7 mnkr ingick i den 
ramtilldelning som kommunfullmäktige beslutade om i juni 2021. Avsikten med detta är att 
arbetslivsnämnden har tillförts motsvarande belopp för att kunna erbjuda sysselsättning till fler av de 
som nu är beroende av försörjningsstöd. Det fleråriga framgångsrika arbetet med att minska behovet 
av försörjningsstöd innebär att nämnden avser att omvandla en tjänst inom försörjningsstöd, till att ha 
inriktning mot förebyggande arbete inom bl.a. missbruksområdet. 

Barn- och familjeenheten har, förutom myndighetsutövningen, fortsatt fokus på förebyggande och 
uppsökande arbete samt tidiga samordnade insatser. 

Samarbetet runt det länsgemensamma projektet TSI (Tidiga samordnade insatser) kommer att 
fortsätta och utvecklas. 

Biståndsenheten 

Arbetsterapeut har under hösten 2021 påbörjat sitt arbete med stödbehovsbedömning enligt uppdrag 
från Socialnämnden. Arbetsterapeuten ska tillsammans med biståndshandläggare inom LSS 
genomföra stödbehovsbedömningar inom kommunens samtliga LSS-bostäder. 

Arbetet med att införa BPSD i ordinärt boende har påbörjats inom ett hemtjänstområde. En 
biståndshandläggare har deltagit i utbildning och kommer fortsättningsvis att vara delaktig i detta 
strukturerade arbetssätt med andra professioner inom teamet. Utifrån högt tryck på boendeplatser är 
tanken att BPSD ska införas inom samtliga hemtjänstområden på sikt. Detta för att möjliggöra ett 
bättre mående hos enskild, men också utifrån att det kan flytta fram behov av särskilt boende. 

Förvaltningsledning 

Det har varit en långdragen och mycket utmanande process att få en budget på plats inför 2022. En av 
flera följder av detta är att förvaltningens utbildningsbudget har behövt halverats i 2022 års budget. 
Genom statsbidrag är nämndens ambition att kunna finansiera en del utbildningar och därmed klara 
av att hålla den minskade utbildningsbudgeten, och samtidigt klara de flesta grundläggande 
utbildningsbehoven. 
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Arbetsmiljömätningen för förvaltningens enhetschefer 2021 visade på stora behov av att stärka och 
stödja cheferna i deras arbetssituation. Som ett led i detta kommer en tjänst som resurschef att 
inrättas på deltid, samt att en förlängning kommer att ske av det försök som gjorts under del av 2021 
med ett ledningsstöd. En förlängning till utgången av 2022. Även en tjänst som bemanningscontroller 
samt biståndscontroller avses att tillföras organisationen för att öka förmågan till stöd och uppföljning. 
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3 Planerad verksamhet 
3.1 Planerad verksamhet för året 
Förvaltningsövergripande 

Kommunen gick in i 2021 med höga tal gällande smittspridningen av Covid-19, och detta skeende kom 
i efterhand att kallas andra vågen. Samtidigt påbörjades vaccinationer av de mest sårbara grupperna. 
För Socialnämnden har pandemin fortsatt kosta extra resurser i form av personal och 
skyddsutrustning. Kostnader som, när detta skrivs, inte kommer att ersättas av staten, och som inte 
har beaktats när nämndens budgetram fastställdes. Under 2022 kommer förvaltningen att fortsätta 
arbeta enligt försiktighetsprincipen att vid misstanke om smitta agerar förvaltningen som om det är 
bekräftad smitta. 

Nämnden beräknar att under mars/april kunna sjösätta heltidsinförandet och erbjuda samtliga 
anställda rätt till heltid. Heltidsinförandet som norm kräver mycket planering och omställning. Avsikten 
är dock att det ska medföra bättre förutsättningar för ökad personalkontinuitet i verksamheterna och 
göra arbeten mer attraktivt. Heltidsinförande bör även bidra till ökad kontinuitet av samma personal 
hos brukarna. 

Nämnden har även ambitionen att inleda arbetet med att minska antalet ofrivilligt delade turer. I 
nuläget har förvaltningen många delade turer. Avskaffandet av ofrivilligt delade turer innebär sannolikt 
behov av ändrade arbetssätt, planering och schemaläggning. Om delade turer tas bort utan att några 
förändringar sker i arbetssätt, schemaläggning mm samt att alla arbetar heltid, bedöms den ökade 
kostnaden vara mycket hög. 

God och nära vård kommer troligen innebära den största förändringen av verksamhet och ansvar 
under kommande år för socialnämnden. Sveriges hälso- och sjukvård är av hög kvalitet men är i stor 
utsträckning inriktad på att lösa olika typer av medicinska tillstånd. Verksamheter specialiseras i sina 
inriktningar och i takt med att allt fler lever med kroniska tillstånd träffar inte alltid regionens eller den 
kommunala hälso- och sjukvården rätt. Helheten runt den enskilda patientens behov riskeras att gå 
förlorad eller åtminstone inte bli sedd fullt ut. Därför är God och Nära vård reformen viktig. Hela 
vårdkedjan måste ses över och ställas om, inte minst för att kunna hantera de demografiska 
utmaningarna som finns. Organisationsförändringar är dock inte ett huvudfokus för Nära vård utan det 
handlar om samverkan och sammanhållen vård och omsorg utifrån befintliga organisationer. Nära vård 
ska utgå från patientens behov och vård och omsorg ska anpassas till patientens/medborgarens behov. 
För att kunna möta upp enskildas helhetsbehov behöver samverkan mellan olika aktörer som bedriver 
vård och omsorg bli än bättre. Nära vård omfattar all hälso- och sjukvård i Sverige. Socialförvaltningen 
har anställt en projektledare som ska hålla ihop förvaltningens arbete med Nära vård. En av de största 
utmaningarna i strävan efter en God och Nära vård handlar om förändring av kultur. Verksamheter 
inom kommun och region måste se bortom traditionella uppgifter och se hur man på bästa sätt kan 
anpassa vård och omsorg till medborgare. Syftet är att på kostnadseffektivt sätt göra vård och omsorg 
mer tillgänglig och mer personcentrerad. I detta är hälsoförebyggande arbete viktigt. 

Förvaltningen arbetar för att under 2022 kunna erbjuda ett ökat antal medarbetare utbildning till 
undersköterska eller vårdbiträde, med hjälp av statsbidraget "Äldreomsorgslyftet". En av 
utmaningarna i att kunna erbjuda fler utbildning är att få fram tillräckligt med lärarresurser. 

Kommunfullmäktige antog i juni 2021 en Måltidspolicy. I denna framgår bl.a. att "de enskilda 
nämnderna ansvarar för att relevanta handlingsplaner och riktlinjer tas fram för att uppnå 
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måltidspolicyns ambitioner inom sina respektive verksamhetsområden." Nämnden avser att ta fram 
sådana under 2022. 

Ett annan utvecklingsområde för nämnden och verksamheterna är att utveckla och ta i anspråk 
digitaliseringens möjligheter samt i än högre grad nyttja och implementera olika former av 
välfärdsteknik, som hjälp och stöd till de som behöver nämndens tjänster samt som medel att minska 
arbetsbelastningen för medarbetarna. En dialog har initierats med kommunstyrelseförvaltningens IT-
avdelning där planen är att gemensamt ta fram en målbild - ett önskat läge- vart Härnösands kommun 
vill befinna sig inom några år vad gäller digitaliserings och välfärdsteknikens möjligheter. I det arbetet 
planeras en uppdatering av i vilka fastigheter det saknas möjlighet till tillräckligt effektiv 
internetuppkoppling. Därefter behöver kontakt tas med berörda fastighetsägare för att åtgärda 
eventuella brister som identifierats. 

Utveckling- och kunskapsstyrningsenheten 

Arbetet med implementeringen av nytt verksamhetssystem kommer att fortgå även en del av 2022 
och berör hela förvaltningen. Implementeringen av nytt verksamhetssystem och utveckling av nya 
arbetssätt som en följd av detta är en process som kommer att fortgå under stor del av 2022 och 
kommer i hög grad att påverka merparten av förvaltningens medarbetare. Vidare planeras utbildning 
i kvalitets och ledningssystem. Inom enheten finns projektledare för God och nära vård. Arbetet med 
det sker internt i förvaltningen men även externt, en rad olika aktiviteter är aktuella. 

Särskilt boende 

I juni 2021 fattade Socialnämnden beslut om en utökning av boendeplatser för äldre, samt att 
Solbackens äldreboende ska flytta från befintliga lokaler och integreras i det nya planerade boendet. 
Socialnämnden beslutade vid samma tillfälle att korttidsenheten ska få mer ändamålsenliga lokaler i 
anslutning till det nya boendet. 

Förvaltningen planerar för att kunna öppna 17 tillfälliga särskilda boendeplatser för dementa på 
Artellerigatan (f.d. Ugglan). Dock har nämnden inte erhållit budget för dessa nya platser, men åtgärden 
beräknas sänka förvaltningens nuvarande kostnadsläge. Med nuvarande efterfrågan av äldreomsorg, 
särskilt boende och hemtjänst, bedömer förvaltningen att platserna troligen behövs tills det nya 
planerade boendet står klart. Orsaken till att nya platser avses öppnas är dels kön till särskilt boende 
på 30-40 personer som funnits under ett antal år, dels att av korttidsverksamhetens 18 platser upptas 
ca 10 av personer som väntar på permanent plats i särskilt boende. Det gör att korttidsverksamheten 
inte kan nyttjas för mer stödjande och uppbyggande verksamhet, verksamhet som skall bidra till att 
den enskilde kan klara sig själv hemma i större utsträckning. Slutligen är en av de viktiga orsakerna till 
att nya platser behöver öppnas i avvaktan på att det av nämnden beslutade boendet skall stå färdigt, 
det höga tryck som är på hemtjänsten och därav följande påtagligt ökade behov av personal. 
Hemtjänsten har under jan-okt 2021 utfört drygt 90 timmar mer stöd till de äldre per dag än vad 
budgeten har haft utrymme för. Genom att tillskapa fler boendeplatser frigörs platser på korttids vilket 
i sin tur ger lättnader för hemtjänsten. 

Inför 2022 ser verksamheten att det kommer behövas en återhämtningsperiod, covid-19 pandemin 
har påverkat alla i mycket stor utsträckning. Både utbildningar och utvecklingsfrågor har under hela 
pandemin fått stå tillbaka och dessa frågor ska planeras och komma igång igen. Fokus för arbetet 
framåt 2022 kommer att ligga på kvalitet med brukaren i fokus samt arbetsmiljön. För 2022 planeras 
fortsatt arbete med att utveckla möjligheten till aktiviteter för de som bor på kommunens särskilda 
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boenden. De digitala lösningarna för aktiviteter som utökats under pandemin ska även framåt 
utvecklas vidare. 

Inför 2022 är målet avseende brukarnöjdhet att kunna bibehålla och försöka förbättra resultaten från 
2020 som var 83%, gällande hur nöjd man var sammantaget med sitt särskilda boende. Resultatet var 
strax över rikets och länets resultat som var 81 %. Under 2021 har ingen brukarundersökning utförts 
via Socialstyrelsen på grund av covid-19, därav finns inget resultat för året. 

Inför 2022 kommer verksamheten lägga stort fokus på att alla medarbetare ska lära sig och bli trygga 
i det nya verksamhetssystemet, Lifecare. 

Verksamheten avser att 2022 arbeta för att fler medarbetare ska gå Äldreomsorgslyftet för att kunna 
öka andelen undersköterskor i våra verksamheter. 

Korttidsvistelse 

I samband med att nämnden beslutade om ett nytt särskilt boende för äldre, beslutade även nämnden 
om att införa insatsen korttidsvistelse med följande inriktningar. Utredningsplats, palliativ vård och 
omsorg, träningsplats, avlastningsplats och trygghetsplats. Alla insatstyperna bör vara kopplade till mål 
med insatserna. I och med att 17 boendeplatser öppnas på Artellerigatan, kan platser på korttids 
frigöras och arbete med den nya inriktningen för korttidsvistelse påbörjas redan under 2022. 

Hälso- och sjukvård 

Hälso- och sjukvården kommer att återgå till att bli ett eget verksamhetsområde 2022. Verksamheten 
planeras även att få förstärkning i form av några fler medarbetare under 2022. Arbetet med Nära vård 
är påbörjat under 2021 och kommer intensifieras under 2022. Samverkan och samarbete med både 
regionen, andra kommuner samt övriga samarbetspartners sker nu framåt i ökad utsträckning. 

I flera år har det varit svårt att rekrytera sjuksköterskor. Verksamheten har haft ett stort inflöde av 
bemannings sjuksköterskor för att kunna bedriva verksamhetens arbete. Ett stort arbete har skett 
under 2021, arbete med nya arbetssätt och planering för att kunna minska antalet bemannings 
sjuksköterskor. Ett stort fokus under 2021 och kommer att vara även 2022 har varit och är arbetsmiljön 
samt kvaliteten för de äldre. Beslut är taget av Nämnden 2021 att utöka antalet sjuksköterskor med 
två tjänster ytterligare för en ökad grundbemanning. Nu i slutet av 2021 är alla tjänster tillsatta 
förutom de två av nämnden nyinrättade. Detta kommer framåt 2022 innebära en ökad trygghet i 
verksamheten. Ett projekt är startat under senare delen av 2021 som bygger på ett mer hållbart 
arbetsliv. Detta arbete planeras även in i 2022. 

Omsorg om funktionshindrade: 

Verksamhetsområdet har under året präglats av Covid-19. Detta har påverkat verksamheten utifrån 
att snabbt ställa om till nytt arbetssätt, leda och fördela medarbetare för att klara bemanning samt att 
den stora frågan har varit att förebygga smittspridning. Verksamhetsområdet kommer även 
fortsättningsvis arbeta med följsamhet på rutiner gällande Covid-19. Det under 2021 påbörjade 
arbetat med att återgå i daglig verksamhet och sysselsättning är viktigt för att främja god hälsa hos 
brukare, då isolering under pandemitid har varit en riskfaktor gällande psykisk ohälsa. 

Verksamhetsområdet kommer under 2022 arbeta med att tydligt beskriva hur tillräckliga resurser ska 
fördelas i för att främja god och jämn kvalité i våra verksamheter. Vi ser att brukarbehovet ökar, bla 
behov av vaken natt vid gruppbostäder. En nettokostandsökning utifrån ökad bemanning är ett högst 
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troligt scenario för de kommande åren, detta till följd av brukarbehov och därmed ökat behov av antal 
bostad med särskild service samt ytterligare dagligverksamhet med avseende volymökningar. 

Implementering av modell för stödbehovsbedömning: 

Utifrån uppdrag från nämnd kommer verksamhetsområdet tillsammans med biståndsenheten införa 
stödbehovsbedömning inom Omsorgen. Bakgrunden till detta är det under de senaste åren uppstått 
en snedfördelning av personaltäthet. Ett antal boenden och dagliga verksamheter har viss 
överkapacitet medan ett antal har underkapacitet. Underkapaciteten beror till stor del på att antal 
personer med utvecklingsstörning och autism ökat, ibland också med psykiska funktionshinder, vilket 
kräver verksamheter som möter upp behov av små grupper med tillgång till nära personalstöd med 
rätt kompetens. Inom boenden har även behovet av personalstöd ökat i takt med brukares stigande 
ålder och pensionering. Arbetat med att införa en resursfördelningsmodell kräver ett långsiktigt 
omställningsarbete som startas upp under senare del av 2021 och kommer intensifieras under 2022. 

Individstöd och utökad samverkan inom förvaltningen: 

Individstöd är en insats för personer i eget boende som har behov av stöd och motivation för att klara 
sin vardag. Idag finns två arbetsgrupper gällande individstöd. Den ena gruppen har inriktning psykiatri 
och den andra inriktningen mot lindrigt förståndshandikapp och neuropsykiatri. Nytt syfte och mål är 
antaget av nämnden men tillägg finns att definiera organisation för den utökade målgrupp som har 
behov av insats. Under 2022 kommer arbetet med att tydliggöra och delas upp i två olika inriktningar: 
individstöd samt boendestöd. Individstöd är koncept där medarbetare arbetar bredvid brukaren med 
metod och stöd samt att boendestöd är där medarbetare arbetar mer precis att göra vissa insatser åt 
brukaren, en hemtjänstliknande form. Viktigt i detta arbete med att samordna insatser runt brukare 
är att vi inom förvaltningen nyttjar sk. SKIP, samordnad kommunal individuell plan. Detta för att på 
bästa sätt hjälpa brukaren utifrån aktuellt behov. I detta arbete inkluderas Omsorg om 
funktionshindrade, biståndsenheten men även i vissa delar Individ och familjeomsorgen. 

Rokad för daglig verksamhet: 

En större lokalförändring är planerad för daglig verksamhet Papper och stygn, detta utifrån att få 
ändamålsenliga lokaler samt hyreskontrakt som ligger i linje med verksamhetens förutsättningar. 
Därtill finns plan på att tillskapa verksamhet för äldre brukare som är i behov av anpassad verksamhet. 

En resursförstärkning kommer att ske av ett antal dagliga verksamheter för att kunna tillgodose den 
efterfrågan som finns på daglig verksamhet. 

Verksamhetsmål: 

Det finns ej övergripande resultatuppdrag som tangerar Omsorgens verksamhetsområde. Utifrån det 
har verksamhetsområdet de senaste tre åren arbetat med egna resultatuppdrag inom Omsorgen. Mål 
för 2022 inom Omsorg om funktionshindrade kommer att vara uppdelade i: verksamhetsmål, 
brukarmål, medarbetarmål, arbetsmiljö, ekonomiskt mål samt hälsomål. Målarbetet är utlyft på 
enhetsnivå där brukare och medarbetare bjuds in till delaktighet och uppföljning i samband med 
tertialer. 

Brandskydd och översyn Pumpbacksgatan: 

Omsorgens service- och gruppbostäder och särskilda boenden omfattas av att ha två av varandra 
oberoende utrymningsvägar i vardera lägenhet. Efter inventering av alla lägenheter som Omsorgen 
tillhandahåller är det 29 stycken lägenheter som inte klarar detta krav. Åtgärd är att vi framledes 
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försöker bygga till där det går samt att vi försöker hyra lägenheter i markplan. Dock kommer detta inte 
att åtgärda alla lägenheter, vilket innebär att vi för bla Pumpbacksgatan 3A, 3B och 3E arbetar med 
uppdrag från nämnd med en verksamhetsöversyn. Arbetet under 2022 kommer att fokusera på att 
arbeta med lämplig fastighet för de brukare som har behov av att bibehålla bostad med särskild 
service. I detta arbete är det fastigheten vid fd. Ringen som är aktuell i nuläget. 

Nytt SoL- socialpsykiatri boende: 

Nämnden har under 2021 beslutat att ett nytt nytt SoL/socialpsykiatriboende behöver byggas. 
Planering kommer att pågå under 2022 och boendet beräknas stå färdigt någon gång under 2023. 
Nämnden beräknar att under första halvåret 2022 även öppna ett nytt boende med sex platser inom 
omsorgen för personer med omfattande omvårdnadsbehov. 

Arbete med hemtagning externplacerade brukare: 

Verksamhetsområdet har fått möjlighet att knyta till ett antal lägenheter vid Eriksbergsgränds särskilda 
boende. Detta möjliggör att förvaltningen kan arbeta med hemtagning av brukare som i dag har sitt 
boendebeslut verkställt externt. Detta genererar positiva effekter för att kommunmedborgare kan 
beredas boende i hemkommun samt att kostnaderna för externa placeringar kan reduceras. 

Administrativa enheten: 

I skrivande stund pågår en större översyn av administrativa enheten, inklusive bemanningsenheten, 
vad gäller dess syfte och uppdrag. Översynen beräknas slutföras före årsskiftet 2021/2022. 

Enheten kommer att arbeta med arkiveringsfrågor. Arkiven är i behov av att ses över och gallras. 

Hemtjänst: 

Den under 2021 inledda breddutbildningen i BPSD-metodiken av personal inom vård och omsorg 
kommer att fortsätta under 2022. 

Behoven av insatser hos medborgare har ökat. En betydande faktor till detta är troligen den 
omsorgsskuld pandemin medfört, dvs att medborgare avvaktat att söka insatser för att sedan söka 
insatser utifrån stora omsorgsbehov. Den äldre befolkningen ökar och allt fler planeras hem snabbt 
från sjukhusvård. 

Ett samarbete har inletts med Klippans kommun i Skåne kring hur hemtjänsten kan effektiviseras 
genomutvecklad "ruttplanering". De erfarenheter Klippans kommun dragit under andra halvan av 2021 
gör att metodiken upplevs mycket intressant och kommer att ha stort fokus som ett av medlen att få 
balans i Härnösands hemtjänsts ekonomi. 

Verksamheten ska också tillsammans med andra samarbetspartners fortsätta arbetet med Nära vård. 
Förberedelse för det arbetet har inletts. Befolkningsprognosen visar tydligt på en ökning av antalet 
”äldre äldre” (över 85 år), det kräver en förändring i arbetssätt inom vård och omsorg likväl som i 
samverkan. Nära vård uppdraget ger verksamheterna och kommunen en möjlighet att förändra och 
arbeta fram nya arbetssätt i samverkan med Region Västernorrlands primärvård och slutenvård. 

Utbildningar i BPSD kommer att fortskrida. Team utbildas bestående av chef, BPSD administratörer, 
sjuksköterskor, rehab och biståndshandläggare. Detta kommer förhoppningsvis ge större kunskaper 
om demenssjukdom, metodik vid beteendestörningar etc. 
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Avsikten är att digitaliseringen ska fortsätta, nästa steg är än mer trygghetskamera (natt tillsyn), och 
GPS - larm. För ökat autonomi och oberoende hos brukare. 

Individ och familjeomsorgen 

Budgeten för försörjningsstöd har kraftigt minskats inför 2022, minskningen på 7 mnkr ingick i den 
ramtilldelning som kommunfullmäktige beslutade om i juni 2021. Arbetslivsnämnden har tillförts 
motsvarande belopp för att kunna erbjuda sysselsättning till fler av de som nu är beroende av 
försörjningsstöd. Det fleråriga framgångsrika arbetet med att minska behovet av försörjningsstöd 
innebär att nämnden avser att omvandla en tjänst inom försörjningsstöd, till att ha inriktning mot 
förebyggande arbete inom bl.a. missbruksområdet. 

Planeringen är att införa en ny metod för samordnade insatser för personer som beviljas ekonomiskt 
bistånd under lång tid genom SKAPA projektet. Även E-tjänst vid åter ansökan om ekonomiskt bistånd 
kommer att testas under 2022 för att kunna erbjuda en förbättrad service och möjlighet till ökad 
delaktighet för kommunmedborgaren. 

Barn- och familjeenheten har, förutom myndighetsutövningen, fokus på förebyggande och 
uppsökande arbete samt tidiga samordnade insatser. 

Inom ramen för det länsgemensamma projektet TSI (Tidiga samordnade insatser) startade 
socialnämnden och skolnämnden gemensamt upp två samarbeten under hösten 2020 med 
målsättning att utforma förebyggande och preventiva insatser riktade mot barn och unga och deras 
familjer. 

HLT-projektet (Hälsa Lärande o Trygghet) startade upp under 2021 och en samordnare är tillsatt på 
deltid. Två pilot HLT-team har startat upp och arbetet beräknas pågå i projektform även 2022. Mål 
med projektet är att utforma en stabil samverkansmodell mellan skolan, socialförvaltning och hälso- 
och sjukvården för det förebyggande, främjande och åtgärdande arbetet för barn och unga i riskzonen 
för psykisk ohälsa. 

Familjecentralen 2.0 innebär en förstärkning av familjecentralen genom att en samordnare tillsattes 
med uppdrag att utveckla och skapa verksamhet för att möta upp familjers behov av stöd. 
Utvecklingsområden har identifierats och gruppverksamheter planeras att starta upp men på grund av 
pandemin har det inte kunnat påbörjas förrän hösten 2021 och fortsätter 2022. 

Planeringen är att personer med missbruk som har boende som insats, ska erbjudas tillsyn och 
motiverande samtal i sina boenden samt att ASI utredningar som görs gällande personer med missbruk 
ska läggas in i ett uppföljningssystem. Enheten kommer att följa förändringar som kan komma att ske 
genom den så kallade samsjuklighetsutredningen. 

Biståndsenheten: 

Arbetsterapeut har under hösten 2021 påbörjat sitt arbete med stödbehovsbedömning enligt uppdrag 
från Socialnämnden. Arbetsterapeuten ska tillsammans med biståndshandläggare inom LSS 
genomföra stödbehovsbedömningar inom kommunens samtliga LSS-bostäder. Detta är ett värdefullt 
och viktigt komplement i processen att bedöma behov av bistånd. 

Arbetet med att införa BPSD i ordinärt boende har påbörjats inom ett hemtjänstområde. En 
biståndshandläggare har deltagit i utbildning och kommer fortsättningsvis att vara delaktig i detta 
strukturerade arbetssätt med andra professioner inom teamet. Utifrån högt tryck på boendeplatser är 
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tanken att BPSD ska införas inom samtliga hemtjänstområden på sikt. Detta för att möjliggöra ett 
bättre mående hos enskild, men också utifrån att det kan flytta fram behov av särskilt boende. 

Biståndsenheten ska fortsätta att arbeta med översyn av skälig levnadsnivå i samverkan med 
hemtjänstens verksamheter. Syftet är att se över vilka insatser som bör ingå samt arbeta med fler 
förebyggande insatser i hemmet. 

Arbetsterapeut kommer att fortsätta arbetet med stödbehovsbedömningar inom området Omsorgen 
om funktionshindrade. 

Individstöd är en insats som ges utifrån Socialtjänstlagen för personer i eget boende som har behov av 
stöd och motivation för att klara sin vardag. Förändringen gällande målgrupp och typ av insats ställer 
stora krav på verksamheten och kompetens hos personalen som utför insatserna. En arbetsgrupp med 
medarbetare från Biståndsenheten och Omsorg om funktionshindrade har arbetat med denna 
process. Implementeringen skulle ske under 2020, men kommer att fortsätta under 2022. En del i detta 
arbete är även att biståndshandläggare ska göra uppföljningar som en del i översyn av LSS-bostäder 
enligt uppdrag från Socialnämnd. Med ett annat utformat individstöd kan andra insatser erbjudas till 
personer som vill bo i ordinärt boende. 

Arbetet kommer att fortsätta med att se över och utnyttja välfärdteknik i högre utsträckning. 
Trygghetskameror och GPS-larm kan minska antalet fysiska besök samt ge ökad kvalitet och trygghet 
för våra medborgare. 

Förvaltningsledning 

Det har varit en långdragen och mycket utmanande process att få en budget på plats inför 2022. En av 
flera följder av detta är att förvaltningens utbildningsbudget har behövt halverats i 2022 års budget. 
Genom statsbidrag är nämndens ambition att kunna finansiera en del utbildningar och därmed klara 
av att hålla den minskade utbildningsbudgeten, och samtidigt klara de flesta grundläggande 
utbildningsbehoven. 

Arbetsmiljömätningen för förvaltningens enhetschefer 2021 visade på stora behov av att stärka och 
stödja cheferna i deras arbetssituation. Som ett led i detta kommer en tjänst som resurschef att 
inrättas på deltid. Även en tjänst som bemanningscontroller samt biståndscontroller avses att tillföras 
organisationen för att öka förmågan till stöd och uppföljning. Dessa tjänster beräknas finansieras under 
2022 med externa medel. 

3.1.1 Resultatuppdrag och styrtal 
Mål Typ av mål 

Mål 5, Jämställd och solidarisk välfärd av hög kvalitet 

Brukares nöjdhet med sitt särskilda boende ska öka KFmål 

Brukares nöjdhet med sin hemtjänst ska öka KFmål 

Andelen vuxna biståndstagare med långvarigt 
ekonomiskt bistånd ska minska. 

KFmål 

Strategiska åtgärder kopplade till resultatuppdragen: 

Hemtjänst: Ökad kontinuitet. Tre piloter har provat heltid under 2021. När detta dokument skrivs 
pågår utvärdering av piloterna. Breddinförandet planeras ske under mars/april 2022. Då fler får 
möjlighet att arbeta heltid ökar möjligheterna att planera för ökad kontinuitet hos enskilda kunder. 
Om pågående test med ökad grundbemanning faller väl ut, kan även det bidra till förbättrad 
kontinuitet hos brukarna. Vidare fortsätter satsningen inom hemtjänsten på utbildning inom BPSD 
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(Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom). Detta kommer att införas allt eftersom 
i samverkan med biståndsenheten och hemsjukvården. Något eller några områden till en början då 
verksamheten kan utföra utbildning på ett säkert sätt utifrån pandemin. Tanken är att hemtjänsten 
ska kunna möta upp demenssjuka brukare än bättre. 

Särskilt boende: Nya arbetssätt då det gäller planering av arbete och aktiviteter för de boende. Mer 
tekniska lösningar som underlättar arbetet och genererar mervärde för de boende. Fortsatt arbete 
med att förmedla vardagen vid Säbo via Facebook. Ger nöjdare brukare och anhöriga samt respons till 
verksamheterna. 

Individ och familjeomsorgen: Olika arbetssätt och samverkan med andra samhällsaktörer för att 
minska andelen invånare som har behov av långvarigt ekonomiskt bistånd. 

Åtgärder kopplade till de strategiska åtgärderna: 

- Utbilda några hemtjänstgrupper i BPSD under året och i det tillhörande hälso- och sjukvårdspersonal 
och områdets handläggare Detta för att öka kunskaperna om demenssjukdom generellt inom 
hemtjänsten. Vidare innebär utbildningssatsningen att eventuella svårigheter i implementering av 
BPSD i hemtjänst identifieras inför massinförande av BPSD i hemtjänst. 

- Fortsatt arbete med att utveckla/införa välfärdsteknologi. 

- Fortsatt arbete med nationella värdegrunden för äldre så att brukare i hemtjänst och särskilt boende 
får individanpassad vård och omsorg. 

- Äldreomsorgslyftet: Vars syfte är att höja kompetensen hos brukarnära personal. 

- Införande av heltid som norm. 

- Fortsatt god samverkan mellan Individ- och familjeomsorgen, Arbetsförmedlingen, 
Arbetslivsförvaltningen, vård/hälsocentraler samt öppenvårdspsykiatrin för att möta upp och stötta 
personer som hamnat i långvarigt behov av ekonomiskt bistånd. Gemensamma mål finns för denna 
samverkan. 

- Påbörja arbetet med att minska de ofrivilligt delade turerna. 

- Fortsätta med höga krav på jobbsökande och arbetslinje efter förmåga då det gäller klienter som är i 
långvarigt behov av ekonomiskt bistånd. I kombination med stöttning, motivering och 
möjlighetsvisande arbetssätt. 

Förslag på nämnds mål: 

Andelen överklagade biståndsbeslut som går Socialnämnden emot ska inte överstiga 5%, efter 
prövning i domstol. 

Målet kopplas till kommunens övergripande mål: Jämställd och solidarisk välfärd av hög kvalitet. 

3.2 Planerad verksamhet för kommande år 
Funktionshinder 

En ökning av kommunernas kostnader för stöd till funktionshindrade kan ses i hela landet. Därtill 
svårigheter att hitta kompetent/personal med rätt utbildning. Diagnosen autism ökar medan övriga 
diagnoser ligger på i stort sett samma nivå. Tiden mellan beslut och verkställighet ökar överlag. 
Insatsen boendestöd/individstöd ökar. 
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Nytt SoL- socialpsykiatri boende: 

Detta boende kommer att omfatta enligt nuvarande planering 23 platser vilket medför att nämnden 
kan erbjuda boendelösningar inom Härnösands kommun för de som bor externt samt avveckla 
befintliga särskilda boenden inom socialpsykiatri. Detta planeras stå färdigt för att tas i bruk under 
2023. 

Strategisk inriktning gällande företagsplats: 

Företagsplats är ett sätt att verkställa daglig verksamhet samt sysselsättning. Brukaren har då sin 
arbetsplats i något företag eller organisation inom Härnösands kommun. Detta är ett stort mervärde 
för den enskilda brukaren att vara ute i arbetslivet på en arbetsplats. Därtill är det ett mycket 
kostnadseffektivt sätt att bedriva verksamhet. Med detta som bakgrund vill verksamhetsområdet 
fokusera på att utveckla Omsorgens arbete med att klara en del av volymökningar med just 
företagsplats. För att klara detta kommer det krävas vissa äskanden om resurser. 

Stödpedagog: 

Stödpedagog är en befattning i som behöver implementeras inom verksamhetsområdet på ett 
övergripande sätt. Uppdraget för stödpedagog är att arbete med pedagogiska metoder, handledning 
och individanpassat stöd arbeta med brukare i alla åldrar med psykiska, fysiska och medicinska 
handikapp. Befattning arbetar på uppdrag med att stärka medarbetare i arbetssätt med brukare. 
Verksamhetsområdet ser ett stort behov av att tillföra resurser för att kunna tillsätta en 
stödpedagogorganisation som kan svara för de 40-tal verksamheter som Omsorgen har. 

Brandskydd: 

Fortsatt arbete med att översyn av Omsorgens service- gruppbostäder och särskilda boenden utifrån 
godkänt brandskydd. Åtgärd är att vi framledes försöker bygga till där det går samt att vi försöker hyra 
lägenheter i markplan. 

Verksamheten behöver se över och arbeta fram nya arbetssätt: 

Ett omfattande arbete med att skapa rätt förutsättningar för att arbetat ska bedrivas med så bra kvalité 
som möjligt enligt värdegrund måste lyftas högt på agendan. Därtill måste vi arbeta aktivt med att 
skapa förutsättningar för samverkan mellan verksamheter och enheter. Där medarbetare kan få 
möjlighet att kompetensutveckla sig inom funktionshinderområdet. 

Omställningsarbetet har tagit på medarbetarnas känsla av tillhörighet och därtill påverkas 
arbetsmiljön. Vi behöver i stark samverkan arbeta för en bra arbetsmiljö som främjar ett hållbart 
arbetsliv 

Brukarnas behov förändras med att de åldras. Vi behöver därav rigga verksamheter som är utformade 
för att klara att människor åldras och har andra och ökade behov. Utifrån detta har vi påbörjat en 
översyn av lokaler gällande boenden och hur vi behöver planera lokalernas utformning för att klara 
brukarnas behov nu och i framtiden. 

Särskilt boende för äldre 

Nytt särskilt boende planeras stå färdigt för inflyttning någon gång under 2023. 
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Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag 

Utredningen Framtidens socialtjänst lämnade i augusti 2020 förslag som tillsammans skapar 
förutsättningar för en hållbar socialtjänst. Utredningens större förslag handlar om förebyggande och 
lätt tillgänglig socialtjänst, övergripande planering och planering av insatser, kunskapsbaserad 
socialtjänst och möjligheten att tillhandahålla insatser utan föregående behovsprövning. Utredningen 
föreslår att en ny socialtjänstlag ska ersätta nuvarande lag som ska få karaktären av ramlag. I skrivande 
stund är det inte sannolikt att någon proposition kommer att läggas på ev ny socialtjänstlag före valet 
hösten 2022. 

Samsjuklighetsutredningen 

Utredningen presenterade sitt betänkande i slutet av november 2021. Utredningen anger tio bärande 
delar i de förslag de lägger fram. 

1. All behandling av skadligt bruk och beroende ska vara ett ansvar för regionernas hälso- och 
sjukvård 

2. Behandlingen ska ges samordnat med behandling av andra psykiatriska tillstånd 

3. Sprutbyte ska utvecklas till lågtröskelmottagning som alla regioner ska erbjuda 

4. Uppsökande och förebyggande insatser, social trygghet, anhörigstöd samt insatser till barn och 
unga ska vara fortsatt och förtydligat uppdrag för socialtjänsten 

5. Regionerna ska ta ansvar för hälso- och sjukvårdsinsatser på HVB 

6. En samordnad vård- och stödverksamhet för dem med stora samordningsbehov ska finnas 
överallt 

7. Tillgången till personliga ombud ska öka för personer med samsjuklighet 

8. Ett program för förstärkt brukarinflytande och minskad stigmatisering ska bedrivas 

9. Sammanhållen uppföljning ska ske utifrån målbilder som tagits fram tillsammans med 
personer med samsjuklighet och anhöriga 

10. En behovsanpassad tvångsvårdslagstiftning där hälso- och sjukvården ansvarar för tvångsvård 
vid skadligt bruk och beroende ska utformas 

Beroende på vad i utredningen som läggs fram som proposition kan det komma att innebära märkbara 
förändringar för nämndens nuvarande arbete med missbruk och beroende. 

Utredningen om en äldreomsorgslag och stärkt medicins kompetens i kommuner 

Utredningen pågår och ska presenteras senast sista juni 2022. Utredningsdirektiv anger bl.a. följande. 

 Utredningen skall föreslå en äldreomsorgslag som kompletterar socialtjänstlagen. 

 Definiera begreppet äldreomsorg och vilka som omfattas av lagen. 

 I lagen föreslå bestämmelser som reglerar en ordning för en nationell omsorgsplan. 

 Föreslå hur den medicinska kompetens kan stärkas i kommunernas verksamhet samt vid 
behov på den kommunala ledningsnivån. 
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 Eventuellt överväga krav på medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) i varje kommun. 

 Eventuellt överväga krav på medicinskt ansvarig för ledningsansvarig läkare (MAL) i varje 
kommun. 
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4 Ekonomiskt sammandrag 
4.1 Budgetförutsättningar och beslutade medel 

 

Detaljer om preliminärt tilldelade medel återfinns i planeringsförutsättningar beslutad av 
kommunstyrelsen. Detaljer om kommunfullmäktiges beslut om tilldelade medel återfinns i årsplanen 
för budgetåret. 

Kommunfullmäktige har tilldelat socialnämnden en budgetram på totalt 638,9 mnkr för 2022. Det är 
en ökning med 14,5 mnkr jämfört med budget 2021. I budgeten är det både förstärkningar och 
minskningar av budgetmedel. Några exempel på förändringar är bland annat förstärkning inom daglig 
verksamhet och ett nytt Sol boende i Omsorg om funktionshindrade. Nämnden har även fått 
kompensation för inflation och viss volymökning. Ramminskning är framförallt gällande ekonomiskt 
bistånd som minskat med 7 mnkr genom Arbetslivsförvaltningens (ALF) arbetsmarknadssatsning. 

Nytt för 2022 är att helårseffekten av lönerevisionen för 2022 kommer att tillföras budgetramen som 
en tilläggsbudget. 

4.2 Nämndens budget 

 

Socialnämndens budgetram utgörs av en skattemedelsram på 638,9 mnkr. De övriga intäkterna består 
till största del av omsorgs- och hyresavgifter som debiteras brukare samt externa statsbidrag. 

Skillnaden i övriga intäkter mellan budgetåren beror bland annat på att socialnämnden har budgeterat 
7 mnkr mer bidrag från socialstyrelsen jämfört med 2021. Det är bland annat ett prestationsbaserat 
statsbidrag på 3,1 mnkr till kommunerna i syfte att utöka bemanning av sjuksköterskor på särskilt 
boende. Ett annat stort statsbidrag för 2022 är statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom 
vård och omsorg. Statsbidraget är budgeterat till 3,4 mnkr och härrör framförallt till nya teamet inom 
hemsjukvården. Även ett statsbidrag för subventioner av familjehemsplaceringar på 0,9 mnkr är inlagd 
i budgeten för 2022 
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Schablonintäkten från migrationsverket minskar med 3,2 mnkr mellan budgetåren. 

Budget för lokalhyror är uppräknad med 1,5%. Mellan åren är det utökade kostnader på 1,6 mnkr. 
Förutom uppräkningen är den främsta anledningen den nya lokalen avseende utökningen av 17 nya 
särskilt boende platser. 

Budgeten för ekonomiskt bistånd minskar med 7 mnkr mellan åren. ALF kommer att satsa på fler BEA-
anställningar som kommer att gå till att anställa personer som idag lever på försörjningsstöd, som i sin 
tur leder till att kostnaderna för ekonomiskt bistånd minskar. 

Socialnämnden har i budget 2022 inte tagit hänsyn till eventuella kostnadsökningar Covid-19 medför 
eller kunnat beakta alla eventuella kostnadshöjningar heltidsprojektet kommer att medföra. Inlagd i 
budget ligger 1,6 mnkr avseende heltidsprojektet, men personalkostnaderna kommer förmodligen att 
överstiga detta. Under året kommer detta att följas upp och en intern intäkt kommer omfördelas från 
KS motsvarande nämndens kostnadsökningar gällande heltidsinförandet. 

4.2.1 Personalbudget 

 

Personalkostnaderna är 30,7 mnkr högre än föregående årsbudget. I denna ökning ligger inte 
lönerevisionen för 2022. Full kompensation för löneökningar kommer att ske via en tilläggsbudget 
2022. 

Förvaltningsledning ökar mellan åren med 2,4 mnkr. Det är fyra nya tjänster. En ny verksamhetschef 
för Hälso & sjukvård, en bemanningscontroller, en biståndscontroller och en resurschef. 

Personalbudgeten för hemtjänsten ökar med 2,9 mnkr mellan budgetåren. Det avser bland annat en 
utökning på nattpatrullen och att hemtjänstgrupperna har en utökad personalbudget genom att 
hemtjänstpengen har ökat. I budget 2022 finns en neddragning av 1 åa gruppledare. 

Omsorg om funktionshindrade (OoF), ökar sin personalbudget med 10,4 mnkr. Det består bland annat 
av förstärkning inom daglig verksamhet och öppnande av ett nytt SoL boende. Ökade 
personalkostnader för dessa två satsningar motsvarar 6,9 mnkr. OoF har även utökat med två nya 
tjänster rörande vaken natt. 

Särskilt boende har ökat kostnaderna med 9,4 mnkr, det är framförallt på grund av en utökning av 17 
nya platser. Personalbudgeten inom särskilt boende inom äldreomsorgen är beräknad utifrån 0,65 
årsarbetare per lägenhet (dag och kväll). Beräkningen avser utrymme i personalbudgeten och är inte 
detsamma som personaltäthet på ett schema. Nytt för 2022 är att personalbudgeten baseras på 
medellöner. 
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Hälso-och sjukvården ökar sin personalbudget mellan åren med 5 mnkr. Det är tre nya sjuksköterskor, 
två rehab personal. I budgeten för 2022 finns även sex nya undersköterskor till det nya teamet som 
har bildats. För detta team har vi dock lagt in en lika stor intäktspost för ett statsbidrag som vi får 
återsöka från socialstyrelsen som avser "för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg" 

Ett nytt nattavtal träder i kraft under april 2022, vilket kortfattat innebär en arbetstidsförkortning. Det 
är inte inlagd några utökade kostnader i budgeten för detta. För att kostnaderna inte skall öka på grund 
av avtalat behöver förvaltningen se över sina arbetssätt. Det har stor koppling även mot 
heltidsinförandet. 
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4.2.1.1 Personalförändringar 
Följande förändringar finns med i verksamhetsplan 2022 som innebär utökning eller minskning av 
antalet årsarbetare (åa). 

 

Noter 

Not 1: 

Med nuvarande efterfrågan av äldreomsorg, särskilt boende och hemtjänst, bedömer förvaltningen 
att dessa platser troligen behövs tills det nya planerade boendet står klart. Då kommer tjänsterna att 
flyttas över till det nya boendet. 
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Not 2: 

Av undersköterskor kommer 4 från de som tidigare arbetade inom den avvecklade personalpoolen och 
2 kommer att vara visstidsanställningar. Denna kostnad finansieras via statsbidrag. 

Not 3: 

Resurs för samtliga förvaltningar i arbetet med heltider. 

Not 4: 

Kombinationstjänst med annat uppdrag. 

Behov av ökad grundbemanning 

I början av 2022 kommer förvaltningen att driva 3 piloter med ökad grundbemanning i tre enheter 
inom äldreomsorgen. Syftet med piloterna är att se om ökad grundbemanning kan göra att 
verksamheterna i princip kan klara i förväg känd frånvaro. Piloterna skall bidra till att se om detta sätt 
att organisera arbete kan ge indikationer på om det bör vara en möjlig väg för hela vård och 
omsorgsområdet. Nuvarande budgetram klarar inte denna utökning av personalkostnader, men 
kostnaden uppstår ändå för att klara den efterfrågan som finns av insatser. 

För att få bort behovet av vikarier behöver verksamheterna dels ha tillräcklig mängd tillsvidareanställd 
personal för att fylla de grundbehov av bemanning som finns. Dels effektivt nyttja den resurstid som 
uppstår med heltidsinförande, så att verksamheterna i princip kan klara i förväg känd frånvaro utan att 
ta in vikarier. Effektivt nyttjande av resurstid kommer medföra nya arbetssätt innebärande bla att 
personal inom vård och omsorg till viss del behöver kunna arbeta på mer än ett ställe. Höjd 
grundbemanning skall även bidra till att verksamheterna kan klara kortare akut frånvaro utan att ta in 
vikarier. 

Avsikten är inte att personalkostnaderna skall öka, utan kostnaden måste innebära att andra kostnader 
reduceras som vikarier, mertid och övertid. 
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4.2.2 Budget per verksamhetsområde 

 

Största budgetförändringen mellan åren är inom Särskilt boende avseende öppnande av 17 nya 
platser. Kostnaderna ökar med 12 mnkr. Det är dock beräknat en effekt inom området hemtjänst, 
framförallt minskad hemtjänstpeng. 

Det finns planerad utökning under 2022 inom Omsorg om funktionshindrade med ett nytt SoL boende 
och att daglig verksamhet förstärks för att kunna ta emot fler brukare. Öppnade av SoL boendet 
kommer att ge positiv effekt på de externa placeringskostnaderna. Verksamheten har räknat med att 
kunna ta hem tre individer till det nya boendet. 

Skattemedel till försörjningsstödet minskar mellan åren med 5,3 mnkr, det beror både på att 
kostnaderna för ekonomiskt bistånd planeras minska under 2022 genom ALF:s satsning och att 
intäkterna från migrationsverket minskar. 

Skattemedel till Personlig assistans ökar med 4,5 mnkr mellan budgetåren utifrån hur utfallet ser ut 
enligt nuläget. Det är både där kommunen har hela kostnadsansvaret och där kommunen har 
kostnadsansvaret för de första 20 timmarna. 

Inom Individ- och familjeomsorg beräknas kostnaderna för HVB placeringar minska med ytterligare 0,8 
mnkr som följd av införandet av familjebehandlingsteamet som startade 2021. 
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4.3 Väsentliga budgetförändringar 

 

 Budgeten för Personlig assistans är höjd inför 2022 med 4,5 mnkr jämfört med 2021, då 
behovet har ökat under 2021 och kommer fortsatt ligga på en hög nivå. 

 Placeringsbudgeten för extern placerade inom Omsorg om funktionshindrade har sänkts med 
6 mnkr. Det är planerat hemtagning av tre individer till befintlig verksamhet och tre individer 
till nya SoL boendet Pärlan. 

 Kostnaden för att utöka med 17 nya platser inom Särskilt boende uppgår till ca 12 mnkr i 
budgeten. Det är även beräknat att dessa platser ger en positiv effekt på hemtjänstpengen och 
nattpatrullen som därmed kommer att kunna ha lägre kostnader än 2021. 

 Ersättningsschablonen för utförd hemtjänsttimme ökar med 2%. 

 Inom Omsorg om funktionshindrade är det beräknat att det kommer att öppnas ett nytt SoL 
boende i april och förstärkning inom daglig verksamhet från mars. Det beräknas kosta 7 mnkr. 
Detta är inte en helårseffekt eftersom kostnaderna inte beräknas uppstå i januari. 

 Budgeten för försörjningsstöd är minskad mellan åren med 7 mnkr för att ALF skall erbjuda 
arbetsmarknadsåtgärder för att få fler individer i arbete så dem får egen försörjning. 

4.4 Investeringsbudget 

 

Den investeringsbudget som beslutats av kommunfullmäktige uppgår till 1,9 mnkr. Den innehåller till 
största del investeringar i inventarier, utrustning och anpassningar i förvaltningens befintliga och nya 
verksamheter. 
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5 Internkontroll 
Färdigställa riktlinje Informationshantering i Socialtjänst och Hälso- och sjukvård. Låta 
förvaltningsledningen fatta beslut, för att sedan implementera, utbilda och följa upp riktlinjen. Beslut, 
implementering (utbildning) samt uppföljning. 

Arbeta med att korrekta formulerade uppdrag till Korttidsenheten ges i större utsträckning (så att det 
inte är kopior på hemtjänstuppdrag), kan ske vid tidsbrist hos biståndshandläggare kommer att följas. 

Lyfta vikten av att avsluta och arkivera ärenden inom biståndsenheten och inom hemsjukvården. 

Fortsatt utbilda och arbeta med basal hygien. 

 

Risk Riskvärde 

Mål 5 - Jämställd och solidarisk välfärd av hög kvalitet 

 Regelverk gällande förhandsbedömning av orosanmälan ej efterlevs  
Ej verkställda beslut inte rapporteras korrekt  
Felaktiga uppgifter till utförarenehet  
Följer ej lagar och regelverk   
Följer ej lagar och regler  
Mål 6 - God service med gott bemötande 

Smitta sprids i verksamheten  
Vårdrelaterade infektioner ökar inom vård och omsorg  
Bristfällig kunskap om informationssäkerhet  
Mål 8 - Välskött och stabil ekonomi 

Ekonomiskt bistånd hamnar fel  
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Postadress 

Härnösands kommun 
Socialförvaltningen 
871 80 Härnösand 

Besöksadress 

Nämndhuset 
Norra kyrkogatan 2 
 

Hemsida 

www.harnosand.se 
Telefon 

0611-34 80 00 vx 
Organisationsnr 

212000-2403 

E-post 

socialforvaltningen@harnosand.se 
 Bankgiro 

5576-5218 
 

 
 
Socialförvaltningen 
Mats Collin  
mats.kollin@harnosand.se 

ÅTGÄRDSPLAN 
Sida 

1(9) 

Datum 

2021-12-07 
 

 

 

 

 
 

 

 Socialnämnden 

Behov av kostnadsreduceringar 2021 och 2022 

Redan beslutade åtgärder av nämnden 

Åtgärd Beskrivning Beräknad 

helårseffekt 

tkr 

Ta hem ytterligare 

externa placeringar 

(OOF) 

Beslut av nämnden i 

maj 

 

Cirka 700 - 900 tkr/år är en ungefärlig årlig snittkostnad för 

extern placering. Om brukaren kan erbjudas boende i Härnösand 

i boende som bedrivs av kommunen överstiger externa 

placeringskostnaden kommunens personalkostnad (ca 600 tkr) 

för det kommunala boendet.  

Åtgärden har dels genomförts under 2021 och finns även med i 

planeringen för 2022.  

 

Effekt ca 

100 – 300 

per hem- 

tagning 

Hemtagning av två 

identifierade externa 

placeringar 

(OOF) 

Beslut av nämnden i 

maj 

 

Fanns två placeringar där hemtagning var möjlig med befintlig 

personalstyrka.  

 

 

Effekt ca 

1 600  

Elevhem, avveckling 

av ett boende 

(OOF) 

Beslut av nämnden i 

april 

 

Avveckling klar. Gjorde att underskott i den verksamheten inte 

uppstod.   
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Härnösands kommun 
 
Socialförvaltningen 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

2(9) 

Datum 

2021-12-07 
 

 
 

 

Åtgärd Beskrivning Beräknad 

helårseffekt 

tkr 

Översyn av 

ersättningsregler för 

hemtjänsten – 

Hemtjänstpengen 

(Hemtjänsten) 

Beslut av nämnden i 

maj 

 

Bör ersättningen till hemtjänsten (inkl privata utförare baseras på 

utförd tid (är så nu) eller beviljad tid, eller någon annan 

beräkning av ersättning.  

Behövs nuvarande schablontid / referenstid för vad som beviljas 

revideras. Om går över till biståndsbedömd tid kan förstärkning 

eventuellt behövas inom biståndsenheten.  

Översynen behöver sannolikt resurs sättas med utredare utanför 

socialförvaltningen.  

 

 

Minskning av 

serviceinsatser som 

utförs av 

vårdpersonal 

(Hemtjänsten) 

Beslut av nämnden i 

juni 

 

Kan framförallt avse inköp av mat och apotekstjänster som båda 

går att beställa och få hemlevererat eller via posten.  

För digitala inköp av mat från butik pågår pilotprojekt. Avtal 

finns med en av mataffärerna, de packar beställningarna och kör 

ut dem till respektive hemtjänstgrupp.   

När digitala inköp utvidgas till hela hemtjänsten behöver ny 

förfrågan gå ut till samtliga matbutiker om de vill ansluta till 

digitala beställningar.  

 

 

Fler undersköterskor 

som stöd till 

legitimerad personal  

(HSL) 

Beslut av nämnden i 

juni 

Bidrar till att undvika behovet av inhyrd legitimerad personal 

samt åtgärd som förbättrar arbetsmiljön. Innebär att teamarbete 

inom hemsjukvården utvecklas.  

Nämndens beslut var - att utreda behovet av fler undersköterskor 

till Hälso-och sjukvårdsorganisationen, ställt bland annat i 

relation till anställning av ytterligare sjuksköterskor, samt 

förväntat minskat antal hemsjukvårdsärenden som blir följden av 

tillämpning av den så kallade ”tröskelprincipen” 

 

Kombinationstjänster 

i de geografiska 

ytterområdena 

(Generellt) 

Beslut av nämnden i 

juni 

 

Nämndens beslut var - Förvaltningen uppdras verka för att där 

det är lämpligt tillskapa kombinationstjänster inom den egna 

förvaltningen, samt andra förvaltningar för effektivare 

personalutnyttjande 

 

Samarbete över 

kommungränserna 

(Generellt) 

Beslut av nämnden i 

juni 

Nämndens beslut var - Förvaltningen uppdras verka för att där 

det är ekonomiskt fördelaktigt samverka med andra kommuner 

om utförandet av biståndsinsatser, företrädesvis inom 

hemtjänsten 
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Härnösands kommun 
 
Socialförvaltningen 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

3(9) 

Datum 

2021-12-07 
 

 
 

 

Åtgärd Beskrivning Beräknad 

helårseffekt 

tkr 

Överlåta 

förvaltningens 

fordon inkl elcyklar 

till kommunens 

bilpool 

(Generellt) 

Beslut av nämnden i 

juni 2021 

 

Frigör framför allt tid för cheferna. Bör föra med sig minskat 

behov av antalet bilar. Även arbetsmiljöfråga för chefernas 

arbetssituation 

Nämndens beslut var - Bilar och elcyklar överförs till 

samhällsförvaltningen.  

Utredning pågår av samhällsförvaltningen.  

 

 

Åtgärder inbakade i förslaget till Verksamhetsplan 2022 eller 
som kommer läggas fram till nämnden för beslut 

Åtgärd Beskrivning Beräknad 

helårseffekt 

tkr 

Ta bort 1 åa på ekonomiskt bistånd. 

(IFO) 

Återremiss av nämnden 

 

Förvaltningen föreslog att 1 åa inom 

försörjningsstöd skulle avvecklas 

utifrån stadigt minskat antal som 

söker och behöver försörjningsstöd.  

Utifrån återremissen finns förslag 

med i Vp 2022 att tjänsten 

omvandlas till inriktning 

förebyggande och hälsofrämjande 

arbete inom IFO, företrädesvis inom 

missbruksområdet.   

 

Omfördela statsbidrag inom IFO För 2021-2022 kan 910 tkr 

rekvireras som är avsedda att 

subventionera kostnaderna för 

familjehemsplaceringar.  

Bidraget användes till 

delfinansiering av nämndens 

kostnad för Gemensam 

familjehemsorganisation (GFO), 

vilket minskar behovet av att avsätta 

skattemedel för detta ändamål 

 

910 
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Härnösands kommun 
 
Socialförvaltningen 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

4(9) 

Datum 

2021-12-07 
 

 
 

 

Åtgärd Beskrivning Beräknad 

helårseffekt 

tkr 

Satelitlägenhet till elevhem 

(OOF) 

Förvaltningen kan knyta till en 

satelitlägenhet till ett elevhem och få 

en ökad intäkt om ca 500 tkr i år. En 

förutsättning är att man får loss 

lägenheten. Lokalgruppen har i 

uppdrag att bevaka lediga 

lägenheter. Finns intressent om 

lägenhet kan anskaffas.  

Möjligheten att få loss lämplig 

lägenhet är dock mycket osäker. 

 

500 

Reducering av utbildningsbudgeten  Utbildningsbudgeten reducerad från 

1 000 tkr till 500 tkr. Dock beräknas 

en del statsbidrag kunna nyttjas för 

utbildning, varför det reella 

utrymmet för utbildning kommer att 

vara högre.  

 

500 

BPSD-utbildning/metodik 

(Äldreomsorgen) 

 

Utbildning skett under 2021 och 

kommer fortsätta under 2022.   

Fortsatt införande i Hemtjänsten. 

Arbetssättet minskar 

beteendestörningar hos demenssjuka 

vilket ofta annars skapar 

merkostnader i form av ökat 

personalbehov, eller behov av plats 

på särskilt boende.  
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Härnösands kommun 
 
Socialförvaltningen 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

5(9) 

Datum 

2021-12-07 
 

 
 

 

Åtgärd Beskrivning Beräknad 

helårseffekt 

tkr 

Schemaläggningsspecialist/Bemanningscontroller En resurs som är duktig på 

personalplanering, som kan ha 

överblick på resurser, scheman, 

beställningar m.m. Se så att alla 

arbetar lika.  

Vad gör privata aktörer annorlunda 

för att få verksamheten att gå runt, 

eller med vinst.  

Andra kommuner har lagt till en 

sådan resurs och sett att den 

minskade bemanningskostnaden 

som uppnåtts överstiger kostnaden 

för resursen.  

I vissa verksamheter krävs en 

kulturförändring för att skapa 

förståelse och acceptans att man inte 

är fastlåst i en verksamhet. Det kan 

t.om. ge ett mervärde och en större 

arbetsglädje.  

 

 

 

Redan beslutade åtgärder av förvaltningen 

Åtgärd Beskrivning Beräknad 

helårseffekt 

tkr 

Mobil hemtjänstresurs, 

larmbil eller larmteam 

(Hemtjänst) 

På väg att verkställas, blir i centralorten, inte ytterområdena. 

Eventuellt kan det även innebära stöd till t.ex. OOFs behov av 

nattbemanning. Om man kommer från hemtjänsten bör det 

vara någon med från omsorgen som kan målgruppen.  

Kostnadsreduceringseffekt osäker, men är en arbetsmiljöfråga, 

och åtgärden skall dock vara max kostnadsneutral. 
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Härnösands kommun 
 
Socialförvaltningen 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

6(9) 

Datum 

2021-12-07 
 

 
 

 

Åtgärd Beskrivning Beräknad 

helårseffekt 

tkr 

Arbetslivsförvaltningen 

driver tvätteri för våra 

arbetskläder 

(Generellt) 

 

ALF skall ta över drift av Tvätteri som de kommer att starta 

upp som en del i deras åtgärder för att möjliggöra 

arbetstillfällen för de som står långt från arbetsmarknaden.  

Beräknat komma igång senast 1 april 2022.  

Gör att klädbudgeten kan hållas, i nuläget överskrids den med 

ca 2 mnkr på årsbasis.  

Effekt utöver budgeten för kläder beräknas bli färre arbetslösa, 

färre i försörjningsstöd, mindre transporter.  

 

 

Seniorval 

(Säbo) 

 

Seniorval presenterar våra boenden på internet. Information 

finns även på harnosand.se. Kan spara 70 tkr/år på att inte ha 

den tjänsten. 

 

70 

Uppmuntra individer 

som kan det att söka 

eget hyreskontrakt 

(OOF) 

 

Steg 1:  

I september 2021 hade 10 personer sökt eget kontrakt. Effekt = 

färre behöver bostad med särskild service, vilket har inneburit 

att ett av de preliminärt planerade nya boendena hösten/våren 

2020-2021 inte behöver ordnas.   

Tunnelplan (om vi jmf med) har budget 3,6 mnkr, vilket är den 

kostnad som kan undvikas genom att det i stället blir egna 

lägenheter och det inte behövs budget för ett nytt 

gruppboende. 

Steg 2:  

Om fler lägenheter blir lediga kan ev erbjudas externt 

placerade eller de som står i kö. Sänkt kostnad om det till 

lediga lgh går att ta hem externt placerade, alt utebliven 

kostnadsökning om personer i kö kan erbjudas lgh.  

 

 

Leasingbil anhörigstöd I samband med att anhörigstöd byter lokal har verksamheten 

gjort sig av med leasingbilen. 

 

15 
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Härnösands kommun 
 
Socialförvaltningen 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

7(9) 

Datum 

2021-12-07 
 

 
 

 

Åtgärd Beskrivning Beräknad 

helårseffekt 

tkr 

Ruttplanering 

(Hemtjänsten) 

Sweco har presenterat verktyg för att kunna effektivisera 

ruttplanering inom bl.a hemtjänst. Göra tesprojekt tillsammans 

med Sweco och Klippans kommun. Klippans kommun har 

provat arbetssättet i snart ett halvår och ser betydande 

kostnadsreduceringar. Efter några månader ser de att en 

effektivisering kan uppnås motsvarande 20-25 % brutto. 

Därefter måste hänsyn tas till sjukdom, bomturer mm. På 

Härnösands socialförvaltnings personalbudget för hemtjänsten 

på ca 80 mnkr skulle en netto reducering på ca 15-20 % bli en 

kostnadsreducering i storleksordningen 12-16 mnkr på 

årsbasis.  

 

12 000 

Nya lokaler för 

enhetschefer inom 

OOF 

 

Flytta från nuvarande lokaler till Hushållningssällskapets hus, 

alternativt till Nämndhuset. Beroende av i vilken lokal de kan 

samlokaliseras med annan verksamhet.  

Nuvarande hyra = 55 tkr/ månad (660 tkr/år), hyresavtal till 

sista dec 2022. MEN hyresvärden bygger lgh:er i den 

fastigheten, så hyresvärden kanske intresserad av att släppa 

hyreskontraktet tidigare för att omvandla till lägenheter.  

Effekt = diff mellan nuvarande hyra och hyran för de nya 

lokalerna.  

 

 

Förstärkning kring 

biståndsbedömning 

(Biståndsenheten) 

 

Bla ingår i förslaget till Vp 2022 en förstärkning med en 

biståndscontroller. Även processen för utredning och beslut 

kommer att ses över.  

 

Fortsatt utveckling av 

välfärdsteknologi 

(Generellt) 

 

Handlar bl.a. om implementering av fler trygghetskameror, 

larm av olika slag, införande av GPS-larm, läkemedels 

robotar, robotiserad process i försörjningsstöd, nyttjande av 

nya verksamhetssystemet effektiviserande funktioner, digital 

läkarmedverkan mm. mm.   

Ett område där vissa av dessa hjälpmedel kan ge stor 

ekonomisk effekt är insatser på nattetid, då det kan minska 

behovet av fysiska besök. Minskad personalkostnad, och 

mindre risk att störa brukaren på natten.  
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Härnösands kommun 
 
Socialförvaltningen 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

8(9) 

Datum 

2021-12-07 
 

 
 

 

Åtgärder under utredning och/eller analys 

Åtgärd Beskrivning Beräknad 

helårseffekt 

tkr 

Fixartjänst” för Säbo, 

OOF o Hemtj och 

HSV 

(Generellt) 

 

”Fixartjänst” i de verksamheter där en del mindre 

fastighetsrelaterade frågor idag hanteras av enhetschef.  

Med stöd av arbetslivsförvaltningen. Frigör tid för chefer 

och/eller vårdpersonal.  

Ekonomisk effekt = Främst en arbetsmiljöfråga men gör att 

cheferna kan ha större fokus på sitt VEPA ansvar och ”ligga 

närmare verksamheten”. 

 

 

Brukare i 

hemsjukvården 

återförs till 

Primärvården enligt 

tröskelprincipen.  

(HSL) 

 

Flera som har hemsjukvård kan klara sig tillräckligt själva för 

att vara ett ansvar för Regionen enligt den s.k. tröskelprincipen 

Inventering är nyligen gjord och arbetet påbörjat.  

 

Inkontinenshjälpmedel 

(HSL) 

 

Översyn, påbörjad. Åtgärd för att komma ner i budgetram. på 

ekonomisk effekt. Planerar för att starta i projektform vid två 

äldreboenden. Har varit kontakt med annan kommun som sett 

att åtgärder på detta område gett ekonomisk effekt, utöver 

bättre välbefinnande för den enskilde.  

 

Dubbelbemanning, när 

skall vi ha 

dubbelbemanning och 

inte 

(Hemtjänst) 

Beroende på om orsaken är säkerheten för brukaren, 

omvårdnadsbehovet eller arbetsmiljön 

Följande förhållningssätt har fastställts av FLG.  

• Om omvårdnadsbehovet är orsaken = Enhetschef efter 

dialog med AT, inkl frågan om när på dygnet behovet finns. 

Även i ärenden hos privat utförare. Hypotes i 

kostnadsreducering 0,5 åa 

• Om arbetsmiljön är orsaken = beslutar chef själv. 
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Härnösands kommun 
 
Socialförvaltningen 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

9(9) 

Datum 

2021-12-07 
 

 
 

 

Åtgärd Beskrivning Beräknad 

helårseffekt 

tkr 

Nattarbete inom OOF 

 

Kan det vara mobilt? I två verksamheter där det finns behov av 

dubbel natt köper man nu tjänst av Hemtjänsten för att hjälpa 

vaken nattpersonal med några uppgifter.  

Finns det fler uppdrag som man kan köpa som gör att man inte 

behöver ha vaken natt??? 

De senaste åren har man sett ett ökat behov av vaken natt, och 

man bedömer att det kommer fortsätta att öka. Det handlar om 

rena omvårdnadsinsatser. (har 1 verksamhet med 

dubbelbemanning, Suicidrisk, tveksamt om genomförbart.) 

Effekt beroende på vad kostnad för natt team blir kontra egen 

personal. Främst för att slippa gå upp i dubbelbemanning. För 

att hålla tillbaka kostnadsökning. 

 

 

Flytta nattpatrullen till 

nämndhuset 

Led i effektivare nyttjande av våra lokaler, samt rymligare 

lokaler vilken minskar risken för smittspridning av covid-19 

inom arbetslaget. Kan verksamheten kombineras med det som 

bedrivs i Nämndhuset dagtid? 

 

 

 

 

Mats Collin 

Förvaltningschef 
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Internkontroll 2022 
Fas: Internkontrollplan 2022    Rapportperiod: 2021-11-30    Organisation: Socialnämnd     

Mål 1 - Attraktivt boende med levande mötesplatser 
Härnösand är en öppen och välkomnande kommun som ger utrymme för nya människor och nya 
initiativ. En plats där man lätt kan möta andra och vara delaktig i samhällsutvecklingen. Härnösand är 
känt för sina attraktiva boendemiljöer, en levande landsbygd och närheten till Höga Kusten. 
Invånarna har god hälsa och känner sig trygga. Ett pulserande centrum, blomstrande kulturliv och 
mångfald av fritidsaktiviteter skapar möten över gränser. 

Mål 2 - Kreativt företagande med mångsidig 
arbetsmarknad 
Härnösand har ett näringsliv som växer och företag som utvecklas positivt. Klimatet för 
entreprenörskap är gott och innovationer uppmuntras. Nya jobb uppstår på en arbetsmarknad som 
är bred och inkluderande med goda arbetsvillkor. Ansvarstagande för miljö och hållbarhet präglar 
produktion, förädling och kommunikationer. Utveckling av infrastruktur ger stärkta förutsättningar 
på en regional och global arena och samverkan mellan kommunen och det civila samhället ger 
drivkraft åt lokal utveckling. 

Mål 3-Ledande miljökommun med aktivt 
omställningsarbete 
All utveckling i Härnösand präglas av hållbarhet och ett gemensamt engagemang för minskad 
miljöpåverkan. Här utvecklas kunskapen som behövs för att skapa ett hållbart samhälle. Med 
förnybar energi, klimatsmarta lösningar, ökad självförsörjning och hushållning av naturresurser är 
Härnösand en föregångare i omställningen till en fossilfri ekonomi. 

Mål 4 - Kunskapsstaden där alla kan växa 
Härnösand är en modern kunskapsstad med kreativa miljöer för utbildning och lärande och där det är 
naturligt att nyttja digitaliseringens möjligheter. Framgångsrik skolverksamhet på alla nivåer ger alla 
chansen att lyckas. Nya samarbeten, kunskapsutbyte och närhet till högre utbildning lägger en grund 
för dagens och morgondagens jobb och näringslivets kompetensbehov. Folkbildning och kulturella 
uttryck ger inspiration till nytänkande. 

Mål 5 - Jämställd och solidarisk välfärd av hög kvalitet 
Härnösands kommun erbjuder välfärdstjänster av hög kvalitet där behoven styr och insatserna ges på 
lika villkor, oavsett kön, sexuell läggning eller bakgrund. Resurser prioriteras så att allas rätt till 
utveckling och ett värdigt liv tillgodoses. Kommunens arbete präglas av lyhördhet och respekt för den 
enskilde. Barnens bästa är i centrum för alla beslut. 

505



  2 

Regelverk gällande förhandsbedömning av orosanmälan 
När en anmälan som rör barn eller unga ska socialnämnden enligt socialtjänstlagen genast göra en 
bedömning av om barnet eller den unge är i behov av omedelbart skydd. En sådan bedömning ska 
dokumenteras. Beslut att inleda, eller inte inleda utredning ska om det inte finns synnerliga skäl 
fattas inom fjorton dagar efter det att anmälan har kommit in. Ett sådant beslut behöver dock inte 
fattas om det redan pågår en utredning om det barn eller den unge som anmälan avser. 

Regelverk gällande förhandsbedömning av orosanmälan ej efterlevs 

Enligt SoL 11 kap 1a § ska ett beslut om att inleda eller inte inleda utredning fattas inom 14 dagar 
efter det att en anmälan inkommit. Risken är att inte tidsmåttet efterlevs. 

Ansvarig Riskvärde Sannolikhet Konsekvens 

Per Mats Kollin 12 3 4 

Kontroll av registrerade anmälningar 

Kontroll av registrerade anmälningar 

Ansvarig Rapportera till Status Bedömning 

Anna Lindgren    

Ej verkställda beslut 
Socialnämnden är skyldig att till Inspektionen för vård och omsorg ,IVO, och kommunens revisorer 
rapportera alla gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslut. 
Skyldigheten att rapportera framgår i 16 kap. 6 f-g §§ SoL och 28 f-g §§ LSS. 

Följande beslut ska rapporteras en gång per kvartal: 

- Alla gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. 

- Alla gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader efter det att 
verkställigheten avbröts. 

Rapportering ska ske även om inte finns några ej verkställda beslut. 

Socialnämnden ska fortsätta att rapportera ett ej verkställt beslut fram till att beslutet är verkställt 
eller avslutat av annan anledning. 

Följande beslut ska rapporteras löpande: 

- Ett beslut som har verkställts och som tidigare rapporterats som ej verkställt. 

- Ärenden som har avslutats av annan anledning. 

Ej verkställda beslut inte rapporteras korrekt 

Risk för att antalet ej verkställda gynnande beslut inte är korrekta med anledning av felregistreringar 
i verksamhetssystemen 

Ansvarig Riskvärde Sannolikhet Konsekvens 

Per Mats Kollin 9 3 3 

Kontroll av registreringar 

Kontroll av registreringar. 

Ansvarig Rapportera till Status Bedömning 

Ingrid Fagerström    
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Korrekt formulerade uppdrag till korttidsenheten 
Vid beslut om korttidsvistelse ska ett nytt uppdrag upprättas av biståndshandläggare som avser 
insatsen. 

Felaktiga uppgifter till utförarenehet 

Att otydligt uppdrag till utförande enhet medför att brukare vid korttidsenheten inte får den omsorg 
som handläggaren bedömt. Enskild riskerar att få omsorg utifrån gammalt uppdrag som avser annan 
insats (tex. utifrån gammalt hemtjänstuppdrag). Enligt Mål 5 ska välfärdstjänster ges av hög kvalitet 
och utifrån behov. 

Ansvarig Riskvärde Sannolikhet Konsekvens 

Per Mats Kollin 8 4 2 

Kontroll av uppdrag från biståndsenheten till korttidsenheten 

Kontroll av uppdrag 

Ansvarig Rapportera till Status Bedömning 

Sofia Wallin    

Avsluta och arkivera ärenden inom Biståndsenheten 
Enligt Socialtjänstlagen ska den vars insats upphört, få sitt ärende avslutat och ärendet ska arkiveras. 
Om det inte görs ser det ut som om förvaltningen har fler pågående ärenden än vad man i 
verkligheten har. Vidare följer man inte regelverket för avslutning av ärenden och arkivering. 

Följer ej lagar och regler 

Enligt Socialtjänstlagen ska den vars insats upphört, få sitt ärende avslutat och ärendet ska arkiveras. 
Om det inte görs ser det ut som om förvaltningen har fler pågående ärenden än vad man i 
verkligheten har. 

Ansvarig Riskvärde Sannolikhet Konsekvens 

Per Mats Kollin 8 4 2 

Kontroll av avslutade och arkiverade ärenden biståndsenheten utifrån 
verksamhetssystem 

Kontroll av ej avslutade ärenden genom systematisk sammanställning av ärenden från 
verksamhetssystemen. 

Ansvarig Rapportera till Status Bedömning 

Sofia Wallin    

Avsluta ärenden och avsluta ärenden inom hemsjukvården 
Enligt Förvaltningslagen och riktlinje för avgifter inom hemsjukvård, ska den vars insats upphört, få 
sitt ärende avslutat och ärendet ska arkiveras 

Följer ej lagar och regelverk  

Om ärenden inte avslutas ser det ut som om förvaltningen har fler pågående ärenden än vad man i 
verkligheten har. Vidare följer man inte regelverket för avslutning av ärenden och arkivering. Om 
detta inte görs korrekt kommer avgifterna till medborgarna också bli felaktiga. Vilket kan leda till 
förtroendeskada 
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Ansvarig Riskvärde Sannolikhet Konsekvens 

Per Mats Kollin 8 4 2 

Kontroll avslutade och arkiverade ärenden hemsjukvården utifrån 
verksamhetssystem 

Kontroll av ej avslutade ärenden genom systematisk sammanställning av ärenden från 
verksamhetssystemen. 

Ansvarig Rapportera till Status Bedömning 

Anders Engelholm    

Mål 6 - God service med gott bemötande 
Gott värdskap, hög tillgänglighet och professionalitet är värden som genomsyrar Härnösands 
kommun. Ärenden handläggs skyndsamt och med hög kvalitet. Digitaliseringen är det självklara 
medlet för att utveckla tjänstekvalitet och effektivisera det interna arbetet. Kommunens 
medarbetare och politiker bemöter alltid människor med vänlighet, tydlighet och effektivitet. Genom 
samverkan, respekt och lyhördhet byggs det goda samhället. 

Följsamhet till basala hygienregler och klädregler 
Fortlöpande följa upp verksamheten och att egenkontroll av system, processer och resultat för 
vårdhygien genomförs. 

SOSFS 2015:10 Basal hygien i vård och omsorg 

Smitta sprids i verksamheten 

Vårdhygien genomförs inte enligt Socialstyrelsens råd för basal hygien i vård och omsorg 

Ansvarig Riskvärde Sannolikhet Konsekvens 

Per Mats Kollin 6 2 3 

Självskattning kring följsamhet  av basala hygienrutiner och klädregler 

Självskattning kring följsamhet av basala hygienrutiner och klädregler. 

Ansvarig Rapportera till Status Bedömning 

Anders Engelholm    

Webbutbildning i basala hygienrutiner och klädregler 
Samtlig personal ska årligen genomgå utbildning i basala hygienrutiner och klädregler. 
Webbutbildningen är framtagen av Socialstyrelsen och efter genomgången utbildning erhålles ett 
kursintyg. 

Kursintyget visas upp för närmaste chef. Genomförs lämpligast inför ny delegering eller årlig 
omprövning. 

Vårdrelaterade infektioner ökar inom vård och omsorg 

Bristande kunskap i ämnet vilket påverkar patientsäkerheten 

Ansvarig Riskvärde Sannolikhet Konsekvens 

Per Mats Kollin 16 4 4 
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Att personal har genomfört webbutbildning i basala hygienrutiner och 
klädregler. 

Att personal har genomfört webbutbildning i basala hygienrutiner och klädregler. 

Ansvarig Rapportera till Status Bedömning 

Anders Engelholm    

Informationssäkerhet 
I avsaknad av tydliga riktlinjer gällande arbetet i förvaltningens verksamhetssystem finns risk att 
obehöriga får tillgång till verksamhetens information vilket kan förorsaka allvarlig negativ påverkan 
på enskild individs rättigheter eller liv och hälsa, detta i form av att känslig information om 
medborgarens livsförhållanden röjs. 

Bristfällig kunskap om informationssäkerhet 

I avsaknad av tydliga riktlinjer gällande arbetet i förvaltningens verksamhetssystem finns risk att 
obehöriga får tillgång till verksamhetens information vilket kan förorsaka allvarlig negativ påverkan 
på enskild individs rättigheter eller liv och hälsa, detta i form av att känslig information om 
medborgarens livsförhållanden röjs 

Ansvarig Riskvärde Sannolikhet Konsekvens 

Per Mats Kollin 12 4 3 

Säkerställa att riktlinjer gällande instruktioner och regler för användande av 
system finns 

Säkerställa att riktlinjer gällande instruktioner och regler för användande av system finns. 

Ansvarig Rapportera till Status Bedömning 

Marc Holmberg    

Mål 7 - Framtidens arbetsgivare 
Härnösands kommun är en föregångare som arbetsgivare och erbjuder en attraktiv arbetsplats dit 
människor söker sig. Organisationen präglas av nyfikenhet med beredskap för nya utmaningar. 
Medarbetare ges ett gott ledarskap, möjlighet till personlig och professionell utveckling och 
inflytande över sitt arbete. Härnösands kommun är en jämställd och hälsofrämjande arbetsplats med 
låga sjuktal, mångfald och goda arbetsvillkor. 

Mål 8 - Välskött och stabil ekonomi 
I Härnösands kommun används resurser effektivt, ändamålsenligt och med långsiktighet. Uppsatta 
budgetmål uppnås och kommunens ekonomiska ställning är god. Långsiktiga och rätt genomförda 
investeringar och upphandlingar ger utveckling på kort och lång sikt. God analys och uppföljning samt 
respekt för miljömässig och social hållbarhet är en självklarhet. 

Utbetalning av ekonomiskt bistånd 
Ekonomiskt bistånd kan betalas ut på olika betalsätt. I normalfallet utbetalas ekonomiskt bistånd till 
banken kopplat till ett specifikt personnummer. I vissa fall anges kontonummer manuellt av 
handläggaren. 
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Ekonomiskt bistånd hamnar fel 

Ekonomiskt bistånd kan betalas ut på olika betalsätt. I normalfallet utbetalas ekonomiskt bistånd till 
banken kopplat till ett specifikt personnummer. I vissa fall anges kontonummer manuellt av 
handläggaren. 

Ansvarig Riskvärde Sannolikhet Konsekvens 

Per Mats Kollin 9 3 3 

Sammanställningar av utbetalningar som inte är kopplade till personnummer. 

Sammanställningar av utbetalningar som inte är kopplade till personnummer. 

Ansvarig Rapportera till Status Bedömning 

Fredrik Bergman 
Gullmark 
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§ 12 Dnr 2022-000012 1.1.3.0 

Verksamhetsberättelse samhällsnämnd 2021 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 

att godkänna verksamhetsberättelsen samt  

att översända verksamhetsberättelsen till kommunfullmäktige.  

Bakgrund 

Samhällsnämndens verksamhetsberättelse för 2021 har upprättats i 
ledningssystemet Hypergene, enligt anvisningar från 

kommunstyrelseförvaltningens ekonomiavdelning. I verksamhetsberättelsen 
presenteras verksamheten, viktiga händelser under året samt 
framtidshändelser. Avsnittet mål och indikatorer presenterar årets utfall på 

de indikatorer som rör förvaltningen. Ekonomiavsnittet analyserar det 
ekonomiska utfallet på drift och investeringar. 

Socialt perspektiv 

Med utgångspunkt från resultatuppdragen har samhällsnämndens arbete 
bidragit på ett positivt sätt för kommunens medborgare. 

Ekologiskt perspektiv 

Med utgångspunkt från resultatuppdragen har samhällsnämndens arbete 

bidragit på positivt sätt för miljön. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Samhällsnämnden har ett underskott mot budget på 5,3 miljoner kronor för 

driftsbudgeten. Kostnaderna följer budget men ett intäktsbortfall under året 
påverkar resultatet negativt. För investeringsbudgeten har samhällsnämnden 
ett överskott på totalt 16 miljoner kronor. Regleringar för tidigare års 

investeringar bidrar till största delen till överskottet på investeringarna.   

Beslutsunderlag 

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-24 

Rapporten verksamhetsberättelse Samhällsnämnden 2021      

______  
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1 Nämndens uppdrag och verksamhet 
Samhällsnämnden har ansvarsområden som sträcker sig från myndighetsutövning i miljö, plan- och 

byggfrågor till utveckling av gator, kajer och vägar och drift och samverkan inom fritid och 

ungdomsfrågor. Nämnden ansvarar för större delen av kommunens investeringar och reinvesteringar 

i gator, gång- och cykelvägar, anpassningar vid byggnationer, belysningsåtgärder och 

friluftsanläggningar samt utveckling och drift av fritids- och friluftsanläggningar. 

Samhällsnämnden ansvarar för löpande frågor inom miljöarbete, fysisk planering, bostadsanpassning, 

skog- och naturvård, miljö och hälsoskydd, karthantering, livsmedelskontroller samt tillsyn och tillstånd 

för alkoholservering inklusive försäljning av folköl, tobak och livsmedel.  Nämnden ansvarar även för 

skötsel och utveckling av kommunens gator och parker, samt för föreningsstöd. Även kollektivtrafik, 

inklusive skolskjutsar och färdtjänst ligger inom nämndens ansvar liksom kommunens kostavdelning 

där produktionsköket Navet ingår. 

Nämndens arbete styrs av reglementet fastställt av kommunfullmäktige samt av kommunen antagna 

mål. 

1.1 Utgångspunkter 
Verksamhetsplanen är en beskrivning av de aktiviteter som nämnden planerar att genomföra det 

kommande året. Verksamhetsplanen konkretiserar hur kommunens mål ska uppnås. Budgeten fastslår 

de ekonomiska ramarna för det kommande året och ligger även till grund för verksamhetsplanen då 

det ska finnas täckning inom budget för aktiviteterna nämnden planerar att genomföra.  

Verksamhetsplanen ska följas upp i nämndens fyramånadersrapport (ekonomisk uppföljning samt 

prognos), i nämndens delårsrapport samt i nämndens verksamhetsberättelse  
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2 Händelser av väsentlig betydelse 
Fritid 

Efter sommaren invigdes Härnösands Fritidsgård i helt nya lokaler på Magasinsgatan vilket blivit ett 

populärt besöksmål för stadens ungdomar. Under hösten beslutades också att bygga en ny sporthall 

på Ängevallen, vilket kommer att bli ett stort lyft för föreningslivet eftersom Härnösand idag saknar 

fullstora ytor för inomhusidrotterna. 

Trafik 

Kollektivtrafiken i tätorten har genomgått stora förändringar med en helt ny trafik från och med 

december med en förbättrad turtäthet, samt två nya kvällsturer som innebär att det finns fungerande 

trafik fram till kl. 22.00 måndag-fredag. 

Miljö 

Tillsynsarbetet inom livsmedel och miljöskydd har genomförts med nya arbetssätt kopplat till covid-

rekommendationer. Den tillsyn som kan göras genom andra sätt än besök på plats har prioriterats. 

Avdelningen har även fått fortsatt ansvar för trängseltillsyn på restauranger och caféer i och med 

Folkhälsomyndighetens förlängda föreskrifter. Detta har lett till att tillsynen för livsmedel inte hunnits 

med som planerat. Kommunen har beviljats statligt bidrag för trängseltillsyn och en konsult har hjälpt 

till med tillsynen för livsmedel. 

Plan & Bygg 

I likhet med våren och sommaren 2020 så har plan- och byggavdelningen haft ett ökat tryck på 

bygglovsansökningar och anmälningsärenden under 2021, främst från privatpersoner. Ökningen 

tolkades som en följd av Covid-19 pandemin då fler människor semestrade hemma och då investerade 

mer i sin hemmamiljö. Denna ökning i kombination med ett flera större bygglovsärenden och den 

pågående vindkraftsetableringen i Viksjö har gjort att bygglovshandläggarna haft en mycket hög 

arbetsbelastning under året. Trots denna ökning hanteras i dagsläget majoriteten av ärenden inom 

den lagstadgade tiden i servicegarantin som infördes vid årsskiftet 2018/2019. 

Utvecklingen av Saltviksområdet, både med ny detaljplan för vård- och omsorgsboende samt 

industriområdet inom Västra Saltvik för möjliggörande av en ny större etablering har varit viktiga 

ärenden inom samhällsnämndens ansvar. 

Teknik 

Kommunfullmäktige tog i slutet av 2021 beslut att ge samhällsnämnden i uppdrag att starta de 

utredningar och projektering av en ny Nybro så byggprojektet kan påbörjas 2024 för att stå klar 2026. 

I somras upptäcktes brister i kajkonstruktionen längs Skeppsbron. Samhällsnämnden har under hösten 

åtgärdat dessa brister efter en omfördelning inom investeringsbudgeten. Åtgärderna har gjort att 

Skeppsbron kan fortsätta vara tillgänglig för medborgarna under många år.  

Teknikavdelningen har godkänt betydligt fler transportdispenser än vanligt. Över 700 dispenser har 

hanterats mot normala 2–5 stycken/år, där vindkraftstransporterna till Viksjöområdet är orsaken till 

den stora ökningen. 

Kostavdelningen 
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Från årsskiftet är kostavdelningen numera en del av samhällsförvaltningen efter att tidigare ha tillhört 

kommunstyrelseförvaltningen. Direkt efter flytten till samhällsnämnden genomfördes en 

organisationsändring med tre enhetschefer under en verksamhetschef. 
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3 Resultatuppdrag och nämndspecifika mål 
2021 fick teknikavdelningen uppdraget från kommunstyrelsen att genomföra en ”skrotbilskampanj” 

med målet att få bort fler skrotbilar på landsbygden. Under denna kampanj har 55 stycken bilar utöver 

det ”normala” hämtats in och skrotats, vilket minskat antalet övergivna bilar i kommunen 

Mått Mål 2021 Senaste 
utfall 

Resultat 
2020 

Resultat 
2019 

Resultat 
2018 

Resultat 
2017 

Mål 1 - Attraktivt boende med levande mötesplatser 

 

Mått Mål 2021 Senaste 
utfall 

Resultat 
2020 

Resultat 
2019 

Resultat 
2018 

Resultat 
2017 

Nöjdhet med 

gång- och 
cykelvägar 

51 53 53 49 48  

Kommentar: 

Tidigare har kommunen fått ett sammanslaget index för bedömning av belysning, underhåll, snöröjning och 
skötsel på gång- och cykelvägar. I år har undersökningen ändrats så att en direkt jämförelse inte är möjlig. 
Enligt resultatet för utbud gång- och cykelvägar är 75% nöjda eller ganska nöjda. Gällande trafiksäkerhet är 
medborgarna nöjda eller ganska nöjda med 74%. Underhåll och skötsel l igger på 61% som är nöjda eller 

ganska nöjda. Gällande snöröjning är 46% nöjda eller ganska nöjda. 
Vi konstaterar att medborgarna är mest nöjd med utbud av gång- och cykelvägar och minst nöjd med 
snöröjningen. Då siffrorna inte är jämförbara med tidigare års resultat kommer kommunen att hålla fast vid 

de strategiska åtgärderna som leder ti l l  ökad nöjdhet på sikt. 
 

Mått Mål 2021 Senaste 
utfall 

Resultat 
2020 

Resultat 
2019 

Resultat 
2018 

Resultat 
2017 

Nöjdhet med 
fritidsmöjligheter 

 63  63 65  

Kommentar: 

Tidigare har kommunen fått ett sammanslaget index för bedömning av kultur - och fritidsmöjligheter. I år har 
undersökningen ändrats så att en direkt jämförelse inte är möjlig. Årets resultat är visar 86% är tycker är 
öppettiderna är mycket eller ganska bra, möjligheterna att använda fritidsanläggningar tycker 86% är mycket 

eller ganska bra. Til lgången på belysta motionsspår tycker 86% är mycket eller ganska bra, ti l lgången til l  
allmänna träningsplatser tycker 70% mycket eller ganska bra. 93% tycker att utbudet av fri luftsområden är 
mycket eller ganska bra. Kommunen ligger högt i  jämförelse med övriga kommuner och verksamheten 
kommer att jobba vidare med de strategiska aktiviteterna för att bevara nöjdheten. Överlag ä r medborgarna 

mycket nöjda med de fritidsmöjligheter som kommunen erbjuder. 

Mål 2 - Kreativt företagande med mångsidig arbetsmarknad 
 

Mått Mål 2021 Senaste 
utfall 

Resultat 
2020 

Resultat 
2019 

Resultat 
2018 

Resultat 
2017 

INSIKT, 

Servicemätning 

79 83 80 78   

Kommentar: 
Insikt är mätning av nöjdheten hos de som har haft ärenden inom kommunen, indelat i  olika områden, där 
maxvärdet är 100. Värden över 62 bedöms som godkänt, över 70 som högt och över 80 som mycket högt. 

Årets resultat för företag är index 89 och för övriga 77. Totalt ger det index 83 och därmed är målet uppfyllt. 
Verksamheten kommer att fortsätta med de strategiska åtgärderna för att behålla nöjdheten. 
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Mål 3- Ledande miljökommun med aktivt omställningsarbete 
 

Mått Mål 2021 Senaste 

utfall 

Resultat 

2020 

Resultat 

2019 

Resultat 

2018 

Resultat 

2017 

Möjligheten att 
använda 

kollektivtrafiken 
för resor 

5.1 5.1 5.1 4.9 5.4  

Kommentar: 

Tidigare har kommunen fått ett sammanslaget index för bedömning av möjligheten att använda 
kollektivtrafik. I år har undersökningen ändrats så att en direkt jämförelse inte är möjlig. På frågan hur enkelt 
det är att använda kollektivtrafik ti l l jobb, skola och annan sysselsättning svarade 55% att det var mycket 
eller ganska bra möjligheter. 36% svarade att det mycket eller ganska bra möjligheter att använda 

kollektivtrafiken för att tas sig ti l l  fritidsaktiviteter. Under 2021 har l injenätet förbättrats med målet att öka 
möjligheten att använda kollektivtrafiken til l arbete och fritidsaktiviteter. Samhällsnämndens förh oppning är 
att resultatet för 2022 visar att satsningen gett resultat. 
 

Mått Mål 2021 Senaste 
utfall 

Resultat 
2020 

Resultat 
2019 

Resultat 
2018 

Resultat 
2017 

Andel km körda 

med ej fossilfria 
bilar 

      

Kommentar: 

60 % har vår totala km har körts av miljöbilar och andelen miljöbilar av totala fordonsantalet är 72 %! 
 

Mått Mål 2021 Senaste 

utfall 

Resultat 

2020 

Resultat 

2019 

Resultat 

2018 

Resultat 

2017 

CO2-
ekvivalenter/ kg 
inköpta 

livsmedel 

2.10 2.46  2.53 2.28  

Kommentar: 
När det gäller målet att minska koldioxidekvivalenter per kilo inköpta livsmedel (CO2e/kg livsmedel) så har 

kostavdelningen under året gjort flera åtgärder. Arbetat med recept, bytt ut en del av köttet mot 
växtbaserat protein, vitkål eller morötter. Haft en temavecka ”hållbara mål tider” ti l l skolan och förskolan 
samt vägt matsvinnet för att visa hur mycket det påverkar klimatet. Kostavdelningen har inte nått målen 2,1 
CO2e/kg då det visade sig vara för lågt satt, för enligt de globala målen för hållbar utveckling (agenda 2030) 

ska utsläppet halveras fram til l  2030. Räknar man utifrån år 2020 då utsläppet var 2,6 CO2e/kg livsmedel ska 
utsläppet minska til l  1,3 CO2e/kg och år för 2030. En ny uträkning ger då 2021 målet 2,47 CO2e/kg inköpta 
livsmedel, och då resultat 2021 är 2,46 CO2e/kg livsmedel har kostavdelningen klarat det mer rättvisa målet. 
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4 Uppföljning av planerad verksamhet 
Teknik 

Volontärvägens ombyggnation beräknas bli färdig första halvåret 2022. Extra medel lades under 

vinterhalvåret på att halkbekämpa, för att förbättra säkerheten för gående och därmed kunna avlasta 

sjukvården i och med färre halkolyckor. Investeringar i Brunne, Viksjö och Utansjö har gjorts under 

året. Ny kommunal gata till industriområde västra Saltvik kommer att byggas så fort regeringen fattat 

nödvändiga beslut för etablering av ny verksamhet på platsen. Projektet ingick i planen för 2021 men 

har inte varit möjligt att genomföra innan alla nödvändiga beslut är tagna. 

Inventering av alla gång- och cykelstråk har utförts, gång- och cykelplanen beräknas bli färdig i juni 

2022. Detta är lite senare än planerat då pandemin gjort att arbetet förskjutits. Målet med planen är 

att skapa bättre förutsättningar för cykling i tätorten. Volontärvägens ombyggnation påbörjades, där 

kommunen ökar möjligheten för boende på norra brännan att cykla till och från arbetet men även till 

fritidsaktiviteter på idrottsfältet ”Myran” på ett säkert sätt. Även på Rosenbäcksallén har 

ombyggnation av gatan gjorts för att ge bättre möjligheter att gå och cykla säkert. Projektet 

Pollineringsparken påbörjades. Det är ett arbete som kommunen fått statligt bidrag för där syftet är 

att öka den biologiska mångfalden. Ytan har gjorts mer inbjudande och detta ger möjlighet för 

medborgarna att lära sig mer om biologisk mångfald. 

Plan & Bygg 

Kommunens arbete med att ta fram en översiktsplan för 2035 har fortsatt under 2021. Plan- och 

byggavdelningen har aktivt medverkat i flera arbetsgrupper samt styrgrupp för arbetet.  

Utifrån det fortsatt stora intresset för att bereda mark för bostadsbyggande samt för verksamheter, 

industri och handel har planhandläggarna jobbat med ett flertal detaljplaner samt planprogram under 

året. Avdelningen har aktivt jobbat med kompetensutveckling och hållit sig uppdaterad kring ny 

lagstiftning, nya tekniker och trender gällande samhällsplanering. Detta är viktigt för en att fortsatt 

utveckling av staden och kommunen på ett attraktivt och hållbart sätt tillsammans med både privata 

och offentliga aktörer. Då processerna är långa med många olika aktörer inblandade så fortsätter flera 

av dessa planarbeten vidare under 2022. 

Ett särskilt fokus på folkhälsa och gång- och cykelstråk har hanterats i detaljplaneprocesserna och 

genom ett aktivt deltagande i arbetsgruppen för en ny gång- och cykelplan för kommunen. Arbetet 

med Planprogrammet för Skeppsbron har fortsatt och kommer att slutföras under 

2022. Ansökningarna för bostadsanpassningsbidrag har i likhet med 2020 legat på ett mindre antal 

men under årets sista sex månader ligger de åter på mer normala nivåer.  Den tillsyn inom bygglov som 

har bedrivits har främst genomförts av de konsulter som anlitades redan 2019.  

Fritid 

Stora satsningar har genomförts under året på framförallt friluftsanläggningar som till exempel 

badplatser med ny lekutrustning både på Smitingen och Svartviksbadet. Vid badplatserna på Hemsön 

och i Viksjö har det anlagts nya parkeringar för att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten. 

Utvecklingen av området runt Godstjärn och Bondsjöhöjdens IP har fortsatt med bygget av en ny 

hinderbana och på Högslätten har en privat entreprenör byggt en ny padelhall. 
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Miljö 

Arbetet med att ta fram en vatten- och avloppsplan fortskrider i ett arbete som genomförs tillsammans 

med andra förvaltningar och Härnösands Energi och Miljö AB (HEMAB). Ärenden för enskilda avlopp 

har ökat de senaste åren vilket lett till att många beslut från föregående år behöver följas upp samtidigt 

som antalet ärenden för 2021 fortsatt är högt. 

En tioårsplan för åtgärder inom naturvård har påbörjats och planerar att bli färdig under 2022. Lokala 

naturvårdssatsningar (LONA) -projektet för att genomföra naturvårdsåtgärder kopplat till 

Gerestabäckens område har fortsatt under året. Åtgärder vid både ridhusdammen och dammen vid 

grusplanen i närheten av Gerestaskolan är färdiga. I övriga delar av projektet väntar kommunen på 

godkännande från Miljödomstolen. Fjärilsängen vid Godstjärn har förbättrats och såtts med 

ängsblommor för att gynna biologisk mångfald. Kommunen har fått ett bidrag av Länsstyrelsen för att 

utföra fisketillsyn under 2021, vilket även gjordes 2020. En konsult är upphandlad för uppdraget. 

Arbetet med att kvalitetsutveckla vårt arbete och underlätta ansökningsförfaranden vid 

myndighetsutövning för företag och privatpersoner har fortsatt under året. Bland annat har kontakt 

tagits med andra kommuner för att effektivisera ärendehantering inom enskilda avlopp och 

serveringstillstånd. 

Kostavdelning 

2021 har inte kommunen nått sitt mål på 32,31% av i kronor totalt inköp av ekologiska livsmedel. 

Resultatet visar på 28,31% av i kronor totalt inköp av ekologiska livsmedel. Anledningen till att inte 

målet nåtts kan vara flera, exempelvis att kostavdelningen lagt mer fokus på att minska 

koldioxidekvivalenter per kilo inköpta livsmedel. Kostavdelningen kommer att följa upp denna 

målsättning under 2022, för att se vilka orsakerna kan vara. 

Inköp av fairtrade, rättvisemärkta livsmedel som kaffe, te, kakao och bananer har kommunen som mål 

att nå 100%. Resultatet var 2020 4,4% av i kronor totalt inköpta livsmedel och 2021 var resultatet 4,3% 

av i kronor inköpa livsmedel. Så där ser vi att kommunens inköp går åt rätt håll.  

När det gäller minskning av matsvinn så har kostavdelningen arbetat med det på flera olika sätt. Några 

goda exempel är; Samarbetet med Ica maxi, där kostavdelningen får ta del av Ica maxis svinn som 

kommer till goda för kommunens verksamheter. Wendela Hellman har på försök infört ”rest torsdag” 

varje vecka. Under året har också utförts vägning av matsvinn på skolor och förskolor, och resultatet 

från 2021 års vägning kommer att vara underlaget för kommande års arbete för att minska matsvinnet. 
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5 Ekonomisk uppföljning 

5.1 Utfall 
Nämndens utfall  (mnkr) Utfall  Utfall  Budget Budgetavvikelse 

 jan - dec 
2020 

jan - dec 
2021 

jan - dec 
2021 

jan - dec 2021 

Intäkter 205,5 207,6 213,1 -5,5 

 skattemedel 180,6 183,3 183,3 0,0 

 interna intäkter 3,6 5,3 0,0 5,3 

 externa intäkter 21,4 19,0 29,8 -10,8 

Kostnader -204,9 -212,9 -213,1 0,2 

 personal -42,8 -42,9 -46,6 3,8 

 köp av verksamhet -62,0 -69,1 -68,7 -0,4 

 lokalhyra -16,1 -17,9 -16,7 -1,2 

 fastighets- o driftskostnader -14,2 -15,6 -14,4 -1,2 

 avskrivningar -36,6 -35,2 -37,4 2,1 

 övriga kostnader -33,2 -32,2 -29,4 -2,9 

Resultat 0,6 -5,3 0,0 -5,3 

Samhällsnämndens hade en nollbudget för 2021 vilket innebar att man inte hade något överskottskrav. 

Utfallet vid summeringen av 2021 är ett budgetunderskott med 5,3 miljoner kronor. Utfallet för 2021 

visar att totala kostnader inte har överstigit budgetram men att totala intäkter har legat på en markant 

lägre nivå än budgeterat. 

Skattemedelstilldelningen för 2021 var 2,7 miljoner kronor högre än föregående år. 

Intäktsminskningen vad gäller interna och externa intäkter gav en negativ budgetavvikelse med 5,5 

miljoner kronor för 2021. Jämfört med 2020 en försämring med 0,7 miljoner kronor och beror till 

största delen på minskade intäkter på kommunens fritidsanläggningar och då främst badanläggningar. 

Totala kostnader jämfört med föregående år visar en ökning med 8,0 miljoner kronor samtidigt som 

utfallet visar ett budgetöverskott med 0,2 miljoner kronor för 2021. Utfallet för personalkostnaderna 

blev för 2021 0,1 miljoner kronor högre än föregående år och gav ett budgetöverskott med 3,8 miljoner 

kronor jämfört med budgeterad nivå för 2021. Det är främst effekten av pandemin på framförallt 

kommunens fritidsanläggningar påverkade personalkostnaderna i en positiv mening med lägre 

vikariekostnader som följd. 

Kostnader för köp av huvudverksamhet blev 7,1 miljoner kronor högre än föregående år samtidigt som 

utfallet visar ett budgetunderskott med 0,4 miljoner kronor för 2021. Underskottet beror främst på 

slutregleringen för kollektivtrafiken för 2020 som hade större resultatpåverkan under 2021 än 

beräknat. 

Kostnader för lokalhyror blev för 2021 1,8 miljoner kronor högre jämfört med föregående år samt 1,2 

miljoner kronor högre än budgeterad nivå för 2021. Detta till stor del på grund av ett tillkommande 

hyresavtal för Öbackahallen som ökade förvaltningens lokalkostnader under året.  

Fastighets- och driftskostnader visar ett underskott på 1,2 miljoner kronor för 2021 samt en ökning 

med 1,4 miljoner kronor jämfört med föregående år. Underskottet beror främst på högre 

driftskostnader inom teknikverksamheten än budgeterat. 
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Kostnader för avskrivningar var 1,4 miljoner kronor lägre än föregående år och visar ett överskott med 

2,1 miljoner kronor mot budget för 2021. Vid bokslut 2020 gjordes utrangeringar av 

anläggningstillgångar samt en översyn av komponentindelningar vilket gav effekt genom minskade 

avskrivningskostnader kommande år. 

Övriga kostnader var 1,0 miljoner kronor lägre än föregående år men visade ett underskott mot budget 

på 2,9 miljoner kronor för 2021. Resultatet beror främst på högre konsultkostnader än budgeterat 

samt förstudier kopplade till investeringsprojekt. 

5.1.1 Utfall per verksamhetsområde 
Utfall  per verksamhetsområde (mnkr) Utfall  Utfall  varav 

skattemedel 
varav 

intäkter 
varav 

kostnader 

 jan - dec 
2020 

jan - dec 
2021 

jan - dec 
2021 

jan - dec 
2021 

jan - dec 
2021 

Samhällsnämnd 0,2 -0,1 1,5 0,0 -1,6 

SAM ledning o adm 0,0 -0,2 5,9 0,3 -6,3 

Avskrivningar -0,1 2,4 36,0 1,6 -35,2 

Fritid ledning o adm 2,1 2,5 10,0 0,1 -7,6 

Fritidsaktiviteter ungdom 0,1 0,0 4,6 0,0 -4,7 

Badanläggningar -2,3 -3,4 7,3 4,3 -15,0 

Högslätten -3,6 -0,9 18,1 2,1 -21,1 

Fritidsanläggningar 2,4 -2,7 1,8 0,3 -4,8 

Trafikenhet 1,1 -3,7 53,3 4,6 -61,6 

Miljö 0,4 0,2 3,8 3,9 -7,5 

Plan & Bygg 2,5 1,7 7,7 3,6 -9,7 

Teknik -2,0 -1,6 8,3 3,5 -13,3 

Entreprenad, Gata/Park -0,2 0,6 25,0 0,0 -24,4 

Kostavdelning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Resultat 0,6 -5,3 183,3 24,4 -212,9 

Nämndverksamheten visar för 2021 ett underskott med 0,1 miljoner kronor 2021. Under året har 

kostnaderna varit 0,3 miljoner högre jämfört med föregående år. Verksamhetens kostnader avser 

främst lönekostnader för nämndens förtroendevalda. 

Förvaltningsledningen visar för 2021 ett underskott på 0,2 miljoner kronor som främst beror på något 

högre administrationskostnader än budgeterat. 

Avskrivningar visar ett budgetöverskott för 2021 på 2,4 miljoner kronor jämfört med ett underskott på 

0,1 miljoner kronor för 2020 och beror som tidigare nämnt på lägre avskrivningskostnader för 2021. 

Fritid ledning visar för perioden ett överskott på 2,5 miljoner kronor. Budgetavvikelsen under 2021 

förklaras av en omfördelning av kostnader till fritidsanläggningar. Fritidsaktiviteter ungdom visar för 

2021 ett utfall i nivå med budget. Utfallet för badanläggningar blev ett underskott på 3,4 miljoner 

kronor jämfört med ett underskott på 2,3 miljoner kronor för 2020. Minskade intäkter på främst 

simhallen påverkar utfallet i en negativ mening. Resultatet vägs upp något utav lägre vikariekostnader 

för perioden än budgeterat. 

Utfallet för Högslätten visar ett underskott på 0,9 miljoner kronor för 2021 mot budget jämfört med 

ett underskott på 3,6 miljoner kronor året innan. Det stora underskottet under 2020 berodde på en 

omfördelning av kostnader mellan högslätten och fritidsanläggningar. Årets negativa utfall beror 
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främst på högre kostnader för bränsle, energi och vatten än budgeterat. Utfallet för fritidsanläggningar 

visar ett underskott på 2,4 miljoner kronor jämfört med ett underskott på 2,7 miljoner kronor 

föregående år. Årets underskott mot budget beror till stor del på att man har haft högre kostnader för 

lokalhyra än budgeterat. 

Utfallet för trafikenheten visar ett underskott på 3,7 miljoner kronor för 2021 jämfört med  ett 

underskott på 1,1 miljoner kronor för 2020. Utfallet för 2021 beror till stor det på slutregleringen för 

busstrafiken för 2020 som blev mer kostsam än beräknat. 

Utfallet för miljöverksamheten visar ett överskott på 0,2 miljoner kronor för 2021 jämfört med 0,4 

miljoner kronor i överskott för 2020. Bidragsintäkter för extra tillsynsinsatser på grund av pandemin 

har påverkat resultatet i en positiv mening för 2021. 

Plan & Bygg visar ett överskott på 1,7 miljoner kronor 2021 jämfört med ett överskott på 2,5 miljoner 

kronor 2020. Ökade intäkter från bygglovsverksamheten samt en lägre lönekostnad än budgeterat 

bidrar till ett positivt utfall för 2021. 

Utfallet för teknikverksamheten visar ett underskott på 1,3 miljoner kronor 2021 jämfört med ett 

underskott på 2,0 miljoner kronor för 2020. Underskottet för 2021 beror främst på högre 

konsultkostnader kopplade till förstudier för investeringsprojekt än budgeterat.  

Utfallet för entreprenaden visar ett överskott på 0,6 miljoner kronor för 2021 jämfört med ett 

underskott på 0,2 miljoner kronor föregående år. Under 2021 har större beläggningsarbeten inneburit 

reinvesteringar i det befintliga gatunätet vilket innebär att det har varit mindre driftspåverkande 

beläggningsunderhåll än budgeterat. 

Kostavdelningen har ingen resultatpåverkan hos samhällsnämnden under 2021 då budget fortfarande 

låg hos kommunstyrelsen. Från och med 2022 flyttas även budget över till samhällsnämnden.  

5.2 Investeringar 
Investeringsmedel (mnkr) Utfall  Utfall  Budget Budgetavvikelse 

 2020 2021 2021 2021 

Fritidsverksamhet 4,8 1,8 4,5 2,7 

Miljö -1,1 0,6 0,8 0,2 

Teknik 50,4 31,1 44,3 13,1 

Totalt 54,1 33,6 49,5 16,0 

Miljö 

Kommunen har blivit beviljade statligt bidrag (LONA-bidrag) med 90 % av kostnaderna (2,2 miljoner 

kronor) från Länsstyrelsen för att kunna genomföra naturvårdsåtgärder i Gerestabäckens område för 

att bland annat minska eventuella höga vattenflöden och risk för översvämningar. Projektet pågår 

2020–2022. Under 2021 har arbetet med två dammar fortsatt och är klara. Resterande delprojekt 

behöver beslut från Miljödomstolen för att sättas igång. 

Fritid 

Ett flertal stora investeringar är genomförda hittills i år med byte av tak på Mjällågård i Västanå, 

lekutrustningar på badplatser, nya inventarier till fritidsgården samt påbörjade hållplatsåtgärder inför 

den stora förändring som genomförs av kollektivtrafiken i december. På Vårdkasens elljusspår har den 

gamla belysningen numera bytts ut till moderna LED-lampor, vilket innebär att samtliga elljusspår 

numera inom tätorten har modern och energisnål ledbelysning. Eksjödammen har också restaurerats 
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för att säkra skötseln av dammen och på så vis förbättra möjligheterna att sköta vattenregleringen i 

enlighet med den vattendom som finns för Eksjön. 

Teknik 

Under 2021 har kommunen påbörjat renoveringen och ombyggnationen av Volontärvägen. Under 

2021 byggdes det för cirka 12,5 miljoner kronor. Övriga större investering projekt är Rosenbäcksallén 

på cirka 4,5 miljoner kronor, Ängsvägen på cirka 3,3 miljoner kronor, Seminariegatan på cirka 3 

miljoner kronor. Talgoxevägens förlängning byggdes till stor del under 2021 till en upparbetad kostnad 

på cirka 1,5 miljoner kronor. Bollgränd renoverades för cirka 1 miljon kronor. 

Beläggningsentreprenader utfördes under året för cirka 5,8 miljoner kronor. Översvämningar och 

stormskador har kostat kommunen cirka 2 miljoner kronor. 

Framtidens Härnösand 

Härnösands kommun har de kommande åren ett behov av investeringar i större strategiska projekt. 

Inför verksamhetsåret 2021 var dessa inte politiskt beslutade och saknade plan för finansiering. Idag 

pågår utredningar och förberedande arbete inför de beslut som krävs innan genomförande är möjligt 

av dessa investeringsprojekt. Nybron har beslutats och samhällsnämnden påbörjar arbetet 2022.  

Strategiska 
större 

projekt 

Star
t 

Beslut 
om 

finansieri
ng 

202
2 

202
3 

202
4 

202
5 

202
6 

202
7 

202
8 

202
9 

203
0 

Totalt/proj
ekt (mnkr) 

Utsprångska
jen 

202
1 

2021 4 70 70 0 0 0 0 0 0 144 

Ind. Omr. 
Västra 
Saltvik et2 

202
0 

2021 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 

Nybrogatan 201
8 

2021 1 6 20 20 0 0 0 0 0 47 

Ind. Omr. 

Västra 
Saltvik et 3 

202

1 

2021 1 0 0 0 0 8 0 0 0 9 

Muddring 
Nattviken 

202
2 

2022 0 1 1 5 0 0 0 0 0 7 

Nybron 202
1 

2023 6 2 2 1 25 35 40 0 0 111 

Skeppsbron 202

5 

2024 0 0 0 0 4 4 25 25 25 83 

Totalt/år 
(mnkr) 

  21 79 93 26 29 47 65 25 25 410 
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6 Internkontroll 
Kontrollmoment Resultat 

1.1 Investeringsbeslut tas sent i processen 

Samma siffror och projekt Controller på samhällsförvaltningen och berörda 
avdelningschefer stämmer av investeringsbudget. 
Siffrorna mot budget stämde inte mellan controller 

och verksamhet, under mötet justeras siffrorna. 
Investeringar l igger inom ram men justeringar och 
omprioriteringar sker under året. 

Beskrivning: 

Investeringsbeslut tas sent i  processen, genomförandet blir tidspressat. 

1.2 De stora investeringarna finns inte beskrivna med budget i budgetskrivelserna. 

Avstämning med ekonomiavdelningen Controller och förvaltningschef kontrollerar i  mallen. 

Stäms av mot 10-årsplanen. Projekten finns med i 
planen. Tidsplanen i investeringarna stämmer ej. Då 
investeringsbeslut inte är taget behöver planen 
justeras tidsmässigt regelbundet för att vara 

uppdaterad. 

Beskrivning: 
De stora investeringarna finns inte beskrivna med budget i  budgetskrivelserna. Investeringar som inte ryms i 

befintlig budget men som har ett tydligt behov (Nytt äldreboende, ny idrottshall) 

1.3 Processen med de stora infrastrukturprojekten "Framtidens Härnösand" är inte tydliggjord och 
beslutad. 

Uppdatera 10-årsplanen Ekonomiavdelningen arbetar med uppdatering av 
riktlinjer för investeringar. Tjänstemän har haft tre 
workshops med politiken och nu äger politiken 
frågan om ekonomiska beslut för 10-årsplanen. 

Politiken har inte tagit fram en rutin för 
beslutsprocess. 

Beskrivning: 

Processen med de stora infrastrukturprojekten "Framtidens Härnösand" är inte tydli ggjord och beslutad. 

1.4 Förgävesutredningar, när investeringsbeslut inte tas i god tid och utredningar måste bokföras på 
driftsbudgeten vid uteblivna beslut. 

Stickprov på större projekten Alla projekt är genomlysta i  februari gällande 2020. 
Några projekt saknade investeringsbeslut. Där 
politiska beslut saknades för investeringen har 
kostnaderna tagits på driftsbudgeten. Inga stickprov 

har gjort i  år på de större projekten "Framtidens 
Härnösand", avstämning skedde istället på alla 
projekt och förstudier när controller har haft möte i 
september. Vid varje månadsskifte sker genomgång 

av alla projekt för att säkerställa projektnummer, 
budget, utfall  och prognos. Vid månadsavstämningar 
2021 har ingen förstudie flyttats från investering ti l l  

drift. 

Beskrivning: 
Förgävesutredningar, när investeringsbeslut inte tas i  god tid och utredningar måste bokföras på 
driftsbudgeten vid uteblivna beslut. 
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1.5 Objekten är uttjänta och stängs av innan beslut om åtgärder tas. Påverkar medborgarna och 
verksamhetsutövare. Begränsar tillgängligheten till staden. (exempelvis utsprångskajen) 

Se 10-årsplan Kontrollmoment: Tjänstemännen ska beskriva 

riskerna för politiken så de har bra underlag inför 
beslut. Tjänstemännen har levererat förslag på 
åtgärder som kan beslutas politiskt. Efter tre 

workshops med bred politiskt deltagande har de 
beslutat att de inte behöver mer underlag och 
information innan de tar beslut. 

Beskrivning: 

Objekten är uttjänta och stängs av innan beslut om åtgärder tas. Påverkar medborgarna och 
verksamhetsutövare. Begränsar ti l lgängligheten til l  staden. (exempelvis utsprångskajen) 

1.6 Politiska prioritering mellan olika investeringar kan inte genomföras då en helhetsbild för kommunen 

saknas. 

Se 10-årsplan Finns en helhetsbild över kommande investeringar 
som bidrar ti l l politikens möjlighet att prioritera? 

10-års plan finns framtagen från 2021-01-01 för 
kommunen som helhet. 

Beskrivning: 
Politiska prioritering mellan olika investeringar kan inte genomföras då en helhetsbild för kommunen sakna s. 

Förbättringsåtgärd Slutdatum Färdiggrad 

Process stora infrastrukturinvesteringar 

Kontinuerliga möten med controller och enhetschefer 2021-11-23  

Beskrivning: 
Mötet resulterade i ett fortsatt behov av månadsmöte med avstämningar med uppdateringar av  prognoser. 

Beslut om ny rutin 2021-11-23  

Beskrivning: 
Nu rutin har beslutats. Månadsuppföljning sker mellan controller och enhetschefer, även 
anläggningsansvarig. 

Ny rutin med månadsavstämningar 2021-11-23  

Beskrivning: 
Månadsavstämningar där vi fångar upp omprioriteringar. 

Ny rutin med månadsuppföljning 2021-11-23  

Beskrivning: 
Vi tittar på 10-årsplan vid varje månadsavstämning för att vara uppdaterade. Resultatet av 

kontrollmomentet blev en ny arbetsrutin. Avstämning förvaltningschef kommunstyrelseförvaltning och 
samhällsförvaltningen samt ordförande kommunstyrelse och samhällsnämnd varannan månad. Påtala ti l l 
politiken att en rutin behövs! 

Ny rutin beslutad 2021-11-23  

Beskrivning: 
Skapa en rutin där underlag med mera är en del i  beslutsprocessen för politiken. 

Nytt kontrollmoment 2021-11-23  

Beskrivning: 
Controller och förvaltningschef måste påtala behoven och få in investeringar i  kommande 10 -årsplaner 
utifrån samhällsnämndens perspektiv. 
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7 Förväntad utveckling 
Fritid 

För att fortsätta utveckla Vårdkasenområdet med tillhörande slalombacke behövs stora investeringar 

för byte av liftar för att modernisera dagens gamla liftsystem. Ett nytt liftsystem skulle öka 

tillgängligheten för backen med möjligheter till att även anlägga en downhill bana som skulle kunna 

locka sommarturister till området. Vidare så utreds möjligheterna till alternativ för dagens 

vattenförsörjning för konstsnötillverkningen i slalombacken och den utredningen kommer att 

presenteras under 2022. I samband med att Ängevallen kommer att rivas för den nya sporthallen så 

kommer samtidigt förvaltningen att satsa på en utveckling av Myrans fotbollsplaner, med en ny 

servicebyggnad och en utbyggnad av nuvarande planer. Andra viktiga frågor som kommer att påverka 

Samhällsnämndens fritidsavdelning inför framtiden är utvecklingen av Smitingens havsbad och 

förändringar på Simhallen i samband med etableringen av nya hotellet.  

Trafik 

För att ytterligare utveckla kollektivtrafiken i kommunen så kommer utredningar att genomföras med 

dels en översyn av landsbygdstrafiken och dels hur trafiken kan förändras för att bättre tillgodose 

Saltviksområdet med kommande etableringar. 

Miljö 

Miljö- och livsmedelstillsynen har detaljerade tillsynsplaner för ett stort antal objekt och områden som 

ska genomföras varje år. Arbetet med att utveckla metodiken för att nå målen med våra tillsynsbesök 

kommer att fortsätta. En ny tjänst kommer att tillsättas under 2022 för att stärka vårt arbete då 

kompetens från miljöavdelningen efterfrågats mer och ärendemängderna har ökat. 

Ny lagstiftning inom livsmedelsområdet har trätt i kraft och miljöavdelningen tillsammans med de 

andra kommunerna i länet har som mål att införa efterhandsdebitering av tillsyn inom 

livsmedelsområdet 1 januari 2023. Detta innebär att ett stort arbete behöver göras under 2022 för att 

förbereda för detta. 

Nya regler har införts inom hälsoskydd för verksamheter där allmänheten yrkesmässigt erbjuds 

hygieniska behandlingar som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta på grund av skärande eller 

stickande föremål, till exempel akupunkturnålar. Detta är en ny tillsynsuppgift som behöver prioriteras 

mellan avdelningens övriga uppgifter inom verksamhetsplaneringen för 2022. Avdelningen samverkar 

med länets övriga kommuner för att gemensamt tolka den nya lagstiftningen och ta fram bra rutiner. 

En fortsatt översyn av våra e-tjänster för att ersätta blanketter kommer att göras för att förenkla 

ansökningsförfarandet för företag och privatpersoner. 

Plan & Bygg 

Antalet bygglov- och anmälningsärenden förväntas ligga i nivå med 2020–2021. Detta då pandemin 

fortfarande påverkar samhället. Ett antal större etableringar planeras också i kommunen vilka kommer 

att ta mycket tid i anspråk för handläggarna. Tillsynen enligt plan- och bygglagen kommer att ha ett 

större fokus under 2022. Ytterligare en handläggare kommer att anställas till avdelningen under året 

så att tillsynen ska kunna prioriteras. 
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Inom planområdet sker en viss omorganisation där en av handläggartjänsterna övergår till en 

plansamordnartjänst. I och med detta kommer ett större fokus att läggas på det proaktiva arbetet och 

en mer långsiktig planeringsstrategi. Detta arbete sker i nära samarbetet med Tillväxtavdelningen. 

Under året kommer även en ny Stadsarkitekt att ha rekryterats som tillsammans med övriga 

handläggare kommer jobba för både ett bevarande och utvecklande av staden och kommunen. Från 

och med första januari 2022 ska alla våra nya detaljplaner publiceras i en nationell plandatabas, ett 

arbete som nu genomförs inom alla Sveriges kommuner. Detta innebär bland annat att handläggarna 

kommer att börja använda ett nytt digitalt verktyg vid framtagande av planerna. Under 2022 ska detta 

upphandlas och implementeras i verksamheten. 

Antalet bostadsanpassningsbidragsärenden förväntas att fortsätta öka något då många ärenden skjutit 

i tid på grund av pandemin. Behovet kvarstår och ansökningarna förväntas därmed att öka något.  

En fortsatt översyn av vår web och våra e-tjänster kommer att göras för att förenkla ansökningar för 

företag och privatpersoner. 

Teknik 

Samhällsnämnden har en större investeringsbudget 2022 i jämförelse med föregående år. Detta kan 

medföra en högre arbetsbelastning på projektledare och mätavdelningen där det finns mindre 

utrymme att anpassa arbetet om något oförutsett inträffar. Arbetet med den nya Nybron påbörjas. 

Planering av de andra stora strategiska projekten fortsätter. Projektering och byggande av en ny 

kommunal gata till industriområde Västra Saltvik utförs. I arbetet med att knyta ihop gång- och 

cykelleder har statligt bidrag betalats till kommunen, bland annat för att bygga om delar av 

Brunnshusgatan. Investeringsmedel kommer att läggas på att bygga om hållplatser och vindskydd på 

de nya hållplatser som skapats i och med linjeomläggningen av kollektivtrafiken. Investeringar på cirka 

1 miljon kronor planeras även 2022 i andra kommundelar än tätorten. Avdelningen fortsätter arbeta 

med frågan om övertagande av gata/mark i anslutning till badplats Sälsten för att säkra medborgarnas 

tillgång till området i framtiden. 

Kostavdelning 

Att ändra våra matvanor till mer klimatsmarta alternativ bidrar inte bara till att minska vår 

klimatpåverkan från vår konsumtion utan bidrar även på längre sikt till en bättre hälsa och ökat 

välbefinnande. En god kommunikation till kunder och medborgare om detta, kommer även att bidra 

till en ökad medvetenhet som i sin tur kan leda till fler positiva effekter för oss människor såväl som 

för vår miljö. 

Målet när det gäller koldioxidekvivalenter per kilo inköpta livsmedel (CO2e/kg livsmedel) för 2022 är 

att nå resultatet 2,34 CO2e/kg inköpta livsmedel. För att kostavdelningen ska nå detta resultat behövs 

ett samarbete och en samsyn mellan förvaltningarna när det gäller de globala målen för hållbar 

utveckling (agenda 2030). Kostavdelningen kommer att genomföra heltid som norm tillsammans med 

skolnämndens verksamheter. Avdelningen planerar också att rekrytera en dietist som ett stöd i 

måltidutveckling tillsammans med socialnämndens och skolnämndens verksamheter. På sikt kan 

dietisten bidra till att måltiden bidrar till bättre hälsa hos kostavdelningens kunder. 

För 2022 har nya portionspriser tagits fram vilket nu på ett bättre sätt avspeglar 

tillverkningskostnaderna för de måltider som säljs till skol - och socialförvaltningen. Under kommande 

år påbörjas arbetet med byte av alla kokgrytor på Navet samt start för projektet med om/utbyggnad 

av Gerestaskolans matsal. 2022 startar arbetet med en ny livsmedelsupphandling och samtidigt 

fortsätter arbetet med införandet av det nya kostdatasystemet Matilda. 
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TJÄNSTESKRIVELSE  
Sida 

1(2) 
 

Datum 

2022-01-24 

 

Dnr  

SAM/2022-000012 

  

 

 Samhällsnämnden 

Verksamhetsberättelse samhällsnämnd 2021 

Förslag till beslut  

Samhällsförvaltningen föreslår samhällsnämnden besluta 

att godkänna verksamhetsberättelsen samt  

att översända verksamhetsberättelsen till kommunfullmäktige.  

 

Beskrivning av ärendet 

Samhällsnämndens verksamhetsberättelse för 2021 har upprättats i 
ledningssystemet Hypergene, enligt anvisningar från 
kommunstyrelseförvaltningens ekonomiavdelning. I verksamhetsberättelsen 

presenteras verksamheten, viktiga händelser under året samt 
framtidshändelser. Avsnittet mål och indikatorer presenterar årets utfall på 

de indikatorer som rör förvaltningen. Ekonomiavsnittet analyserar det 
ekonomiska utfallet på drift och investeringar. 

Socialt perspektiv 

Med utgångspunkt från resultatuppdragen har samhällsnämndens arbete 
bidragit på ett positivt sätt för kommunens medborgare. 

Ekologiskt perspektiv 

Med utgångspunkt från resultatuppdragen har samhällsnämndens arbete 
bidragit på positivt sätt för miljön. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Samhällsnämnden har ett underskott mot budget på 5,3 miljoner kronor för 

driftsbudgeten. Kostnaderna följer budget men ett intäktsbortfall under året 
påverkar resultatet negativt. För investeringsbudgeten har samhällsnämnden 
ett överskott på totalt 16 miljoner kronor. Regleringar för tidigare års 

investeringar bidrar till största delen till överskottet på investeringarna.    

Beslutsunderlag 
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Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 6 Dnr 2022-000029 1.1.3.1 

Verksamhetsberättelse med årsbokslut 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att godkänna skolnämndens verksamhetsberättelse 2021, samt 

att delge kommunstyrelsen skolnämndens verksamhetsberättelse 2021.  

Yrkanden 

Thomas Flank (M) yrkar att det under avsnittet Väsentliga händelser 

återkopplas till vår måluppfyllelse av de tre kommunfullmäktige-målen och 

tydliggörs att vi inte når kommunfullmäktiges mål för gymnasieelevers 

examen inom 4 år med en förklaring till detta.     

Propositionsordning 

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 

förslag med Thomas Flanks (M) yrkande.  

Ordförande frågar om skolnämnden avser att besluta i enlighet med liggande 

förslag med Thomas Flanks (M) yrkande.  

Ordförande finner att skolnämnden har beslutat i enlighet med liggande 

förslag med Thomas Flanks (M) yrkande.      

Bakgrund 

Skolnämndens verksamhetsberättelse för 2021 har upprättats i 

ledningssystemet Hypergene enligt anvisningar från kommunstyrelsens 

ekonomiavdelning. I verksamhetsberättelsen presenteras verksamheten, 

händelser av väsentlig betydelse, resultatuppdrag och nämndspecifika mål, 

uppföljning av planerad verksamhet, ekonomisk uppföljning, internkontroll 

samt förväntad utveckling.  

Beslutsunderlag 

Skolförvaltningens tjänsteskrivelse verksamhetsberättelse med årsbokslut 

2021 och Verksamhetsberättelse 2021.  

______ 
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Datum 

2022-01-21 

 
Dnr  

SKN/2022-000029 

  

 

 Skolnämnden 

Verksamhetsberättelse med årsbokslut 

Förslag till beslut  

Skolförvaltningen föreslår skolnämnden besluta 

att godkänna skolnämndens verksamhetsberättelse 2021, samt 

att delge kommunstyrelsen skolnämndens verksamhetsberättelse 2021 .  

 

Beskrivning av ärendet 

Skolnämndens verksamhetsberättelse för 2021 har upprättats i 

ledningssystemet Hypergene enligt anvisningar från kommunstyrelsens 

ekonomiavdelning. I verksamhetsberättelsen presenteras verksamheten, 

händelser av väsentlig betydelse, resultatuppdrag och nämndspecifika mål, 

uppföljning av planerad verksamhet, ekonomisk uppföljning, internkontroll 

samt förväntad utveckling 

Socialt perspektiv 

Behandlas i rapporten  

Ekologiskt perspektiv 

Behandlas i rapporten. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Behandlas i rapporten.   

Beslutsunderlag 

Verksamhetsberättelse med årsbokslut 2021.  

Marie Blomberg 

Förvaltningschef 

Anna-Karin Norell 

Controller 
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1 Nämndens uppdrag och verksamhet 
Skolnämnden ansvarar för utbildning av barn och ungdomar i åldrarna 1–21 år. Utbildningen syftar till 

att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolnämndens lagstadgade 

verksamheter omfattar förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola 

och gymnasiesärskola samt korttidstillsyn s.k. Eftis för ungdomar över 12 år med funktionsnedsättning, 

på uppdrag av socialnämnden. Skolnämnden ansvarar även för icke lagstadgade verksamheter som 

pedagogisk omsorg, öppen förskola, omsorg på obekväm arbetstid s.k. Nattis samt den kommunala 

Musik- & Kulturskolan. 

1.1 Utgångspunkter 
Verksamhetsplanen är en beskrivning av de aktiviteter som nämnden planerar att genomföra det 

kommande året. Verksamhetsplanen konkretiserar hur kommunens mål ska uppnås. Budgeten fastslår 

de ekonomiska ramarna för det kommande året och ligger även till grund för verksamhetsplanen då 

det ska finnas täckning inom budget för aktiviteterna nämnden planerar att genomföra. 

Verksamhetsplanen ska följas upp i nämndens fyramånadersrapport (ekonomisk uppföljning samt 

prognos), i nämndens delårsrapport samt i nämndens verksamhetsberättelse 
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2 Händelser av väsentlig betydelse 
Skolförvaltningen har under 2021 fortsatt arbeta efter ett långsiktigt mål. Alla förskolor och skolor ska 

kännetecknas av en god miljö för lärande och utveckling. Tillsammans med detta mål har tre 

strategiska fokusområden tagits fram: Nyanländas lärande, Digitalisering och Kompetensförsörjning. 

Den gemensamma nämnaren är att de alla i stor omfattning kommer påverka hur väl vi når vårt mål, 

och det är inom dessa områden våra stora utmaningar finns. Pågående pandemi och dess 

konsekvenser har inneburit stora anpassnings- och förändringsbehov inom förskola och skola. 

Övergången till fjärr- och distansundervisning under våren 2020 har påskyndat skolans digitalisering 

på ett påtagligt sätt. Detta utvecklingsarbete fortsätter och skapar möjligheter för innovation och 

nytänkande kring alternativa och kompletterande undervisningsformer, samtidigt som det identifierar 

och blottlägger behov och utmaningar, inte minst vad gäller tillgång på likvärdig digital utrustning 

mellan olika enheter. 

Gällande måluppfyllelsen av de tre resultatuppdrag som kommunfullmäktige tilldelat skolnämnden är 

det måttet Andelen elever med examen eller studiebevis inom 4 år som visar ett avvikande resultat. En 

förklaring är att inom gruppen 2020 års avgångsstudenter (3 år) fanns många elever som som inte 

nådde examen. Skolan genomförde insatser, men nådde inte fram i den mån som var önskvärt. Elever 

som bytt program under utbildningens gång, eller fått möjlighet och valt att läsa utbildningen på 4 år, 

visar på en normal ökning av andelen examen mellan år tre och fyra. Från 62,9 % (3 år) till 66,9 % (4 

år). 

2021 års avgångselever med examen eller studiebevis inom 3 år uppgick till 72,8 %. Detta är redan år 

tre över KF-målets målvärde på 72 % för år fyra. En rimlig förväntan är därmed att målvärdet på 75 % 

ska uppnås vid 2022 års resultatuppföljning för måttet Andelen elever med examen eller studiebevis 

inom 4 år. 

Den allt mer ökade skolsegregationen är en av de största utmaningarna för det svenska 

undervisningssystemet. Skillnaden mellan olika skolor vad gäller elevers studieresultat ökar, så också i 

Härnösands kommun. Olikheterna i elevers förutsättningar att nå målen är påtagliga, och förskolans 

och skolans uppdrag att med kompensatoriska åtgärder reducera skillnaderna blir allt mer utmanande. 

Såväl pandemi som utmaningarna med allt fler barn och elever i behov av extra stöd, ställer höga krav 

på förskolans och skolans personal till anpassning och utveckling. Samtidigt planeras i närtid stora 

pensionsavgångar och bristen på legitimerade lärare befaras öka. Arbetsvillkoren och 

utvecklingsmöjligheterna för dem som arbetar i förskolan och skolan behöver därför fokuseras ännu 

tydligare, så att redan anställda medarbetare kvarstannar i yrket och att nyutexaminerade väljer 

Härnösands kommun utifrån attraktivitet och kvalitet i kärnuppdraget. 
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3 Resultatuppdrag och nämndspecifika mål 
Skolförvaltningen arbetar mot ett övergripande mål, att alla förskolor och skolor ska kännetecknas av 

en god miljö för lärande och utveckling. Tillsammans med bland annat skollag och läroplaner utgör 

detta grunden för all vår verksamhet och för vilka vi finns till för: våra barn och elever. De 

resultatuppdrag förvaltningen arbetar mot har alla en koppling till en förbättring av våra barn och 

elevers resultat: 

• Andelen elever i grundskolans åk 3 som deltagit i alla delprov och som klarat alla delprov för 

ämnesprovet svenska och svenska som andra språk ska öka 

• Andel elever i åk. 9 som är behöriga till gymnasiet ska öka 

• Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildning inom fyra år ska öka 

Till följd av rådande pandemi under 2021 samlade Skolverket inte in och publicerade resultat på 

nationella prov i årskurs 3. Detta innebär att analys av måluppfyllelsen baserad på officiell statistik inte 

är genomförbar. 

Dock används olika verktyg och mätmetoder för att undersöka progressionen i elevernas lärande, där 

screeningverktyget Legi-Lexi nyttjas för att undersöka utvecklingen av läsning och läsinlärning. Genom 

resultatet utifrån detta verktyg kan det konstateras att årskurs 3 i Härnösands kommun har en positiv 

utveckling, både vad gäller innevarande läsårs elever men även i jämförelse med föregående läsårs 

elever. 

Andelen elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram i Härnösands kommun har succesivt ökat från 

2019 till 2021. 

Andelen elever med examen eller studiebevis inom 4 år har en minskad trend. Resultatet för 

Härnösands kommun (66,9 %) sjönk från föregående år med 7,9 procentenheter och ligger under 

genomsnittet för alla kommuner, ovägt medel (69,5 %). 

Skolnämndens övergripande mål har ett nära samband med de resultatuppdrag som erhålls av 

kommunfullmäktige. För att vi ska nå allt bättre resultat behöver vi komma närmare vårt övergripande 

mål, och därmed även det kommunövergripande målet "Kunskapsstaden där alla kan växa". För att 

göra detta har tre strategiska fokusområden tagits fram, vilka bygger på en sammantagen bild av våra 

enheters utmaningar. 

Dessa tre strategiska fokusområden stödjer styrkedjan och möjliggör ett systematiskt 

förbättringsarbete inom prioriterade utvecklingsområden; Nyanländas lärande, Digitalisering och 

Kompetensförsörjning. För år 2021 planerades följande: 

• Fokus på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i förskola och skola genom aktiviteter 

inom ram för Nyanländas lärande. 

• Fortsatt utveckling av skolnämndens styrmodell genom det systematiska kvalitetsarbetet, SKA. 

• Utveckling av undervisningens praktik med hjälp av lokala utvecklingsarbeten på enheterna 

som leds av rektor med stöd av förstelärare. 

• Framtagande av en tydligare struktur och arbets-/utvecklingsorganisation kring IT- och 

digitaliseringsfrågor i samverkan med IT-avdelningen, vilket möjliggör ett mer systematiskt och 

strategiskt utvecklingsarbete. 
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• Partsgemensam process tillsammans med fackliga företrädare för framtagandet av åtgärder 

och strategier för en hållbar och långsiktig kompetensförsörjning 

Skolförvaltningen har som ett led i utvecklingsarbetet även reviderat modellen för uppföljning, och 

även om denna i skrivande stund inte är komplett kan vi se hur det inom merparten av de ovan nämnda 

insatserna går att se positiva effekter på olika nivåer, i hela organisationen. 

Mått Mål 2021 Senaste 
utfall 

Resultat 
2020 

Resultat 
2019 

Resultat 
2018 

Resultat 
2017 

Mål 4 - Kunskapsstaden där alla kan växa 

Andel elever i åk. 9 
som är behöriga till 
gymnasiet 

84.0% 85.5% 83.9% 79.2% 83.6%  

Kommentar: 
Andelen elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram i Härnösands kommun har succesivt ökat från 2019 
till 2021. 

Andelen elever 
som fullföljer 
gymnasieutbildning 
inom fyra år 

72.0% 66.9% 74.8% 70.5% 82.4% 77.4% 

Kommentar: 
Andelen elever med examen eller studiebevis inom 4 år har en minskad trend. Resultatet för Härnösands 
kommun (66,9 %) sjönk från föregående år med 7,9 procentenheter och ligger under genomsnittet för alla 
kommuner, ovägt medel (69,5 %). 
Måttet beräknas på antal elever som började gymnasium i kommunen för fyra år sedan som fått examen 
eller studiebevis (om 2 500 poäng) inom fyra år, inkl. individuella program dividerat med antal elever som 
började på gymnasium i kommunen för fyra år sedan inkl. individuella program. 

Andelen elever i 
grundskolans åk 3 
som deltagit i alla 
delprov och som 
klarat alla delprov 
för ämnesprovet 
svenska och 
svenska som andra 
språk ska öka 

72.0% 69.0% 69.0% 69.0% 67.0% 76.0% 

Kommentar: 
Till följd av rådande pandemi under 2021 samlade Skolverket inte in och publicerade resultat på nationella 
prov i årskurs 3. Detta innebär att analys av måluppfyllelsen baserad på officiell statistik inte är 
genomförbar. 
Dock används olika verktyg och mätmetoder för att undersöka progressionen i elevernas lärande, där 
screeningverktyget Legi-Lexi nyttjas för att undersöka utvecklingen av läsning och läsinlärning. Genom 
resultatet utifrån detta verktyg kan det konstateras att årskurs 3 i Härnösands kommun har en positiv 
utveckling, både vad gäller innevarande läsårs elever men även i jämförelse med föregående läsårs elever. 
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Grafen ovan visar gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 3 år (blå linje) respektive 4 år 

(orange linje). Samma årskull elever, dvs de som började sin utbildning samma år, redovisas således 

med en förskjutning på ett år. Resultatet visar att 66,9 % av eleverna som började gymnasiet för fyra 

år sedan uppnått examen eller studiebevis om 2 500 poäng (orange linje). Andelen gymnasieelever 

med examen eller studiebevis inom tre år ökade år 2021 från 62,9 % till 72,8 %. Ett förväntat resultat 

för andelen gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år 2022 är därmed över 72,8 %, då 

det måttet utgör utgångsvärde för andelen gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år 

2022. 
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4 Uppföljning av planerad verksamhet 
Utifrån Skolförvaltningens övergripande mål och dess tre strategiska fokusområden har ett 

omfattande arbete bedrivits. Den pågående pandemin har fortsatt tvingat fram justeringar av många 

planerade insatser, men likväl har en utveckling skett. 

Det övergripande målet har, tillsammans med en vidareutveckling av det systematiska 

kvalitetsarbetet, gett Skolförvaltningen som helhet en större möjlighet att rikta resurser mot de som 

verksamheterna finns till för: våra barn och elever. 

Den insats som genomförs i samverkan med Skolverket, Nyanländas lärande, har efter genomförd 

nulägesanalys och framtagen handlingsplan bedrivits som ett av våra strategiska fokusområden. 

Nyanländas lärande består i sig av ett flertal insatser, varav en rad av dessa har visat på tydliga positiva 

resultat i termer av synbara effekter hos både barn, elever och personal. 

Skolans och förskolans digitalisering med insatser kring kompetensutveckling och likvärdig tillgång till 

digitala verktyg fortsätter. Ett bredare och mer systematiskt arbete har påbörjats under året där 

samverkan för att möta strukturella utmaningar står i fokus. 

Ett fortsatt genomförande av insatser enligt kompetensförsörjningsplanen har tillsammans med 

nyrekrytering och kompetensutveckling för att behålla befintlig personal kompletterats med en 

påbörjat samarbete med HR för att ytterligare förstärka de strategiska och långsiktiga behoven. 
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5 Ekonomisk uppföljning 

5.1 Utfall 

 

Skolnämndens resultat för 2021 visar ett underskott på 13,9 mnkr. Intäkterna är 2,7 mnkr högre än 

budgeterat och kostnaderna är 16,6 mnkr högre än budget för året. 

Att intäkterna är högre beror på flera orsaker. Dock är bidragen från Migrationsverket lägre än vad 

som förväntades när budget lades. Detta gäller de båda bidragsformerna schablonersättning samt 

asylersättning. Schablonersättningen är ett bidrag som betalas ut av Migrationsverket utan 

återsökning. Bidraget ska täcka kostnader för etableringsinsatser för nyanlända personer och betalas 

ut utan återsökning, Asylersättning är ett bidrag som återsöks och avser barn och elever i förskola och 

skola. 

Vad gäller schablonersättningen uppgår budgetavvikelsen till 2,6 mnkr för perioden. Asylersättningen 

är 8,5 mnkr lägre än periodens budget. I prognosen som upprättades vid delårsbokslutet beräknades 

dessa bidrag att bli 6,1 mnkr lägre än årets budget. En uppdaterad prognos per sista oktober indikerade 

att en ny årsprognos för bidragen från Migrationsverket då pekade mot ett underskott om 7,5 mnkr. 

Per den sista november revideras denna prognos ytterligare till ett underskott om 8,0 mnkr. Då 

inväntades besked om godkända återsökningar avseende vårterminen samt höstterminen 2021. 

Baserat på om dessa återsökningar skulle godkännas i sin helhet eller ej skulle utfallet för asylersättning 

avvika från prognosen vid årets slut. Vilket också blev fallet. De verksamheter som framförallt berörs 

av detta är grundskola och gymnasieskola. Underskotten från dessa bidrag vägs dock upp av såväl 

andra former bidrag från andra statliga myndigheter som intäkter från andra kommuner. 

Den största positiva avvikelsen står intäkter från Skolverket för. Dessa är 3,3 mnkr högre än beräknat 

för perioden. Bidrag blivit kända och beviljade först efter att budget för 2021 lagts. Dessutom har 

redovisningen bidragen för ”Läxhjälp 2019”, ”Läxhjälp 2020” samt ”Likvärdig skola 2020” godkänts 

under oktober månad. Således har de medel som reserverats på balanskonto i väntan på godkänd 

redovisning resultatförts. Detta belopp uppgår till 3,9 mnkr och påverkar främst verksamhetsområde 

grundskola. Under hösten kom beskedet att bidraget för "Mindre barngrupper i förskolan" inte beviljas 

i samma utsträckning som tidigare och effekten av detta blev närapå 1,2 mnkr mindre i bidrag för 

förskolans del för höstterminen 2021. 

Intäkter för försäljning av verksamhet, då andra kommuner köper skolplats från Härnösands kommun, 

är för perioden 1,1 mnkr högre än budget. Från Försäkringskassan har 2,5 mnkr utbetalats i form av 

sjuklönekompensation i samband med pandemin, bidrag som ej budgeterats för. Bidraget för 
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sjuklönekompensationen upphörde efter sista september, för att återigen införas under senhösten för 

perioden oktober till december. Kompensationen för det sista kvartalet beräknas dock med andra 

förutsättningar än kompensationen som kommit Härnösands kommun tillgodo tidigare under året. 

De högre kostnaderna för året förklaras till stor del av att personalkostnader liksom köp av verksamhet 

överstiger budget. 

Kostnader som avser köp av verksamhet överstiger budget med 3,5 mnkr för 2021. Denna kostnad 

innefattar köp av plats för barn och elever som studerar hos andra huvudmän samt tilläggsbelopp för 

barn i behov av extraordinära stödinsatser hos annan huvudman. Trots att budgetposten utökats 

mellan åren 2020 och 2021 beräknades kostnaderna i samband för detta ändamål bli 4,4 mnkr högre 

än årsbudgeten. Detta enligt den prognos som gjordes i samband med delårsrapporten. Enligt en ny 

uppdaterad prognos per den sista oktober såg dessa kostnader ut att i slutet av året bli 0,7 mnkr högre 

än jämfört med den förra prognosen. Ny årsprognos för köp av verksamhet blev således 5,1 mnkr, 

baserat på uppgifter om elevflöden för oktober. Denna prognos kvarstod per den sista november, dock 

blev utfallet för året lägre. 

Personalkostnader överstiger årets budget med 13,9 mnkr. Det är inom de bidragsfinansierade 

verksamhetsområdena som de största avvikelserna finns. Inför budgetår 2021 höjdes grundbeloppet 

inte i den utsträckningen att lönerevision, samt även andra ökade kostnader, rymdes inom de nya 

grundbeloppen. Anledningen till detta var att budgetposten för köp av verksamhet utökades med 8,7 

mnkr mellan år 2020 och 2021. En viss personalkostnadsökning motsvaras av ökade statsbidrag. I 

prognosen som upprättades per den sista augusti förväntades personalkostnaderna i slutet av året att 

bli totalt 18,6 mnkr över budget. En handlingsplan för att komma tillrätta med det prognostiserade 

underskottet upprättades. Per den sista oktober uppdaterades prognosen till ett underskott om 15,3 

mnkr för personalkostnader. Vid studier av utfallet för personalkostnader kontra budget, syntes det 

att i början av året var personalkostnaderna högre än budget, men att de under höstterminen har 

började närma sig den budgeterade nivån. Budgetavvikelsen såg ut att plana ut, dock kvarstod alltjämt 

tidigare månaders underskott. Prognosen per den sista november avvek inte nämnvärt från prognosen 

som beräknades per den sista oktober. Slutligen blev då årets utfall för personalkostnader lägre än vad 

som prognostiseras, en effekt av vidtagna åtgärder i handlingsplanen. 

Dock mildras underskotten av utfallet för 2021 eftersom posten för övriga kostnader är 1,1 mnkr lägre 

än budget. Övriga kostnader avser bland annat inackorderingsbidrag, förbrukningsmaterial, 

måltidskostnader, läromedelskostnader, licenskostnader, konsultkostnader samt 

kompetensutveckling för personal. De största avvikelserna avser kostnader som gäller 

kompetensutveckling för personal samt centrala kostnader för konsult- och administrativa tjänster. 

Bland annat har personalens kompetensutveckling skett på distans vilket medfört lägre kostnader för 

såväl kursavgifter som resor och logi. Posten för övriga kostnader beräknades vid årets slut dock bli 2,2 

mnkr högre än vad som budgeterats, det vill säga ett underskott. Efter oktobers slut reviderades inte 

denna prognos. Dessa kostnader är svårare att prognostisera eftersom de inte uppstår helt linjärt. I 

november ponerades att kostnaderna ökar i december, vilket också inträffade bland annat i och med 

kostnader som var hänförliga till bytet av elevadministrationssystem. 

Kompensatoriska åtgärder 

Enligt årsplanen tilldelades Skolnämnden för 2021 extra medel om 8,3 mnkr för att kunna skapa 

förutsättningar för att ta ett helhetsgrepp kring kompensatorisk skola, där elevernas individuella behov 

sätts i centrum. Behoven av stöd och extra anpassningar är konstaterade genom uppföljningar och 
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nulägesanalyser och så pass omfattande att enskilda förskolor och skolor tvingas till omedelbara 

kostnadsdrivande förstärkningar av personalresurs för att möta dessa behov i vardagsverksamheten. 

Under året har medlen använts till bland annat extraordinärt stöd i förskola, grundskola samt 

gymnasieskola. Även utbildning för samtliga elevhälsoteam i EHM, elevhälsomöte. Det är en modell 

för att i arbetslagen ha en mer förebyggande ingång och att även sätta fokus på elevens styrkor inte 

bara det som är problematiskt. Utöver detta har medel använts till att anpassa lärmiljöer med hjälp av 

digitala verktyg och program. 

Covid-19 

Nettokostnaden för covid-19 relaterade åtgärder uppgår till 3,2 mnkr för året. Kostnaderna summerar 

till 6,5 mnkr där personalkostnader på 3,4 mnkr är den största posten. Andra kostnader avser 

matersättning för högstadie- och gymnasieelever som studerat på distans, extra städkostnader, extra 

lokal för matsal, inköp av förbrukningsinventarier samt kontorsmaterial. 

Intäkter för sjuklönekompensation i samband med pandemin uppgår till 3,3 mnkr. I samband med 

delårsrapporten beräknades prognosen för covid-19 relaterade kostnader uppgå till 7,4 mnkr medan 

intäkterna för sjuklönekompensationen beräknades bli 3,1 mnkr. Det statliga stödet för 

sjuklönekompensationen upphörde efter den sista september för att sedan komma tillbaka under 

senhösten. Kompensationen som avser perioden oktober till och med december har i en beräkning 

uppskattats för kommunen och finns således med i utfallet för 2021. Ersättningen som avser sista 

kvartalet kommer att utbetalas under första kvartalet 2022. 

Kostnaderna är liksom sjuklönekompensationen inte budgeterad för året. 

5.1.1 Utfall per verksamhetsområde 

 

I tabellen ovan presenteras Skolnämndens utfall per verksamhetsområde. De största avvikelserna 

finner vi inom förskola, fritidshem, förskoleklass, förvaltningsövergripande samt gymnasieskola. 

Verksamhetsområde grundskola har ingen större avvikelse av utfallet jämfört med budget för 2021. 

Dock avviker utfallet från prognoser gjorda under året och förklaras därför i detta avsnitt. 

Förskola 

För verksamhetsområde förskola är utfallet per den sista december ett underskott på 6,0 mnkr. 

Underskottet beror till stor del på högre personalkostnader som avviker med 5,5 mnkr. Även kostnader 

för köp av huvudverksamhet överstiger budget med 1,1 mnkr. Intäkterna för året dämpar 
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verksamhetens underskott. Den största budgetavvikelsen för intäkter gäller sjuklönekompensationen 

från Försäkringskassan och den uppgår till 1,3 mnkr. Dock minskade statsbidrag för ”Mindre 

barngrupper i förskolan” för höstterminen med 1,2 mnkr. 

”Nattis” som är barnomsorg på kvällar, nätter och helger och ingår i verksamhet för förskola har ett 

underskott på nära 0,6 mnkr. Andra icke lagstadgade kostnader som finns inom verksamhetsområdet 

gäller fria blöjor och en utökad vistelsetid på 25 eller 30 timmar i veckan för barn till vårdnadshavare 

som är föräldralediga eller arbetslösa. Lagen ställer krav om vistelsetid på 15 timmar per vecka. 

Prognosen för verksamhetsområdet som upprättades i samband med delårsbokslutet pekade på ett 

underskott om 8,1 mnkr vid årets slut, där personalkostnader utgjorde 4,5 mnkr. I den reviderade 

prognosen per oktober såg underskottet ut att bli 7,2 mnkr. Nya beräkningar per den sista november 

reviderade den prognosen till -6,2 mnkr. Åtgärder för att minska underskottet har vidtagits under 

höstterminen vilket gör att utfallet inte är lika stort som prognosen vid delårsbokslutet. 

Fritidshem 

Verksamhetsområde fritidshem har ett utfall för 2021 som visar ett underskott om 2,7 mnkr. 

Personalkostnader avviker från budget med 4,3 mnkr för perioden. Det som bidrar till att underskottet 

mildras är att skolpeng för elever inskrivna på fritids ej betalats ut i den omfattning som beräknats när 

budgeten lades. Det kan vara en effekt av den rådande pandemin eftersom vårdnadshavare kan arbeta 

hemifrån och behovet av plats på fritidshem minskar för dessa familjer. Den uppdaterade prognosen 

för verksamhetsområdet indikerade en minskning av det befarade underskottet med nästan 1,0 mnkr 

eftersom kostnaderna för personal såg ut att minska under kvarvarande månader av året. Den tidigare 

prognosen pekade på ett underskott om 4,4 mnkr där den största delen bestod av personalkostnader. 

Antagande gjordes också att antalet elever vid fritidshem kommer att vara fortsatt lägre vilket bidrar 

till att lägre belopp i skolpeng betalas ut under hösten än vad som budgeterats. Dock förväntades en 

viss ökning av behovet av fritidshemsplats under höstterminen. Den största minskningen jämfört med 

budgeterat antal placeringar är inom den kommunala fritidshemsverksamheten. 

Förskoleklass 

Vad gäller överskottet för förskoleklass på 3,9 mnkr beror det främst på att personalkostnaderna är 

lägre budgeterat. Årsprognosen som gjordes per den sista augusti för verksamhetsområdet 

beräknades bli ett överskott om 2,7 mnkr. Nya beräkningar under hösten indikerade på att prognosen 

skulle förbättras med nära 1,3 mnkr och således summera till ett överskott om 4,0 mnkr. 

Grundskola 

Utfallet för 2021 landar in på ett överskott om 0,6 mnkr för grundskolan. Verksamhetsområdet 

prognostiserades i samband med delårsbokslutet ett underskott på 5,1 mnkr. Budgetavvikelsen för 

perioden januari till och med november uppvisade ett överskott jämfört med periodens budget om 3,4 

mnkr. Förklaringen till den positiva avvikelsen var främst att bidrag från Skolverket som avser 2019 och 

2020 resultatförts. Dessa bidrag hade reserverats på balanskonto i väntan på godkänd redovisning. Det 

bör påpekas att förbättringen av utfallet för grundskolan är av extraordinär karaktär då bidragen hör 

till föregående år. 

Personalkostnaderna har ett underskott på 1,0 mnkr jämfört med årets budget. Underskottet gällande 

personalkostnader minskade under årets sista månader, vilket bidrar till en förbättring av utfallet 

jämfört med prognosen. Inom verksamhetsområdet finns en positiv budgetavvikelse för övriga 

kostnader som uppgår till 0,5 mnkr medan posten som avser köp av verksamhet uppvisar ett 
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budgetunderskott om 1,8 mnkr. Verksamhetsområdet påverkas negativt av de lägre intäkterna från 

Migrationsverket som avviker med ett underskott om 5,9 mnkr. Detta är en stor förklaring till 

skillnaden i utfallet mellan november och december då återsökta medel inte beviljats i samma 

utsträckning som budgeterat. 

Förvaltningsövergripande verksamhet 

Verksamhetsområde förvaltningsövergripande har en avvikelse jämfört med årets budget på 4,7 mnkr. 

Där beror underskottet till största delen på lägre statsbidrag än budgeterat för perioden och lägre 

kostnader för konsult- och administrativa tjänster samt kompetensutveckling. Personalkostnader är 

högre än budget vilket beror på att en del av personalkostnaderna tillhör annat verksamhetsområde. 

En reviderad årsprognos pekade mot ett underskott vid årets slut på 4,0 mnkr. 

Gymnasieskola 

Gymnasieskolans verksamhetsområde uppvisar för året ett underskott jämfört med budget på 5,2 

mnkr. Detta förklaras främst av lägre bidrag från Migrationsverket, avvikelsen uppgår till 1,8 mnkr. 

Även köp av verksamhet från externa huvudmän är högre än budgeterat, där är underskottet 1,9 mnkr. 

Elevunderlaget spelar en stor roll i både intäkter och kostnader jämfört med budget. 

Under vårterminen har gymnasieskolans verksamhet till viss del bedrivits på distans. Eleverna har inte 

ätit på skolan under distanstiden och istället har de fått ersättning för detta. I redovisningen syns det 

genom att bidrag till enskilda överstiger budget samtidigt som kostnader för måltider är lägre. 

I prognosen per den sista augusti beräknades gymnasieskolans verksamhetsområde bli ett underskott 

på 4,9 mnkr jämfört med årsbudgeten. I oktober gjordes nya beräkningar som visade att prognosen 

försämrades med närapå 0,4 mnkr till ett underskott om 5,3 mnkr. Per den sista november beräknades 

prognosen om och pekade återigen mot ett underskott om 4,9 mnkr. Samtidigt som bidrag från 

Migrationsverket såg ut att minska ytterligare så förväntades kostnader för personal att plana ut vid 

årets slut och inte ge ett fullt så stort underskott som tidigare beräknat. Personalkostnader för 

verksamhetsområde gymnasieskola avviker med underskott om 0,4 mnkr vid årets slut. 

Barn - och elevantal 

Varje månad görs avläsningar av aktuellt barn- och elevantal. I tabellen nedan presenteras antalet som 

ett årssnitt och visar antal folkbokförda barn och elever i Härnösands kommun samt även antal 

asylsökande. 

Under perioden januari till och med december visar årssnittet på totalt 48 färre individer än budgeterat 

antal. Av detta står verksamhet för förskola för den största minskningen. Det är främst inom den 

kommunala barnomsorgen som barnantalet är lägre än vad som beräknades vid budgeteringstillfället. 

Tillsammans med antalet placeringar på fritidshem ger det i genomsnitt 89 färre placeringar att betala 

ut grundbelopp/skolpeng för. Att antalet placeringar inom fritidshem är färre än budgeterat tyder på 

en så kallad ”covid-19 effekt”. Då vårdnadshavare har möjlighet att arbeta hemifrån minskar behovet 

av plats på fritidshem. Under höstterminen ökade behovet av fritidshem något. Jämfört med förra 

månaden är det fler barn inskrivna på fritidshemmen. Detta var en utveckling som vi vid 

prognostillfällena antagit. 

Hos andra huvudmän är det totalt är det 921 placeringar, vilket är åtta stycken färre placeringar än 

budgeterat antal. 
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5.2 Investeringar 

 

Skolnämndens budgetram för investeringar 2021 uppgår till totalt 5,9 mnkr. I februari beslutade 

kommunfullmäktige att överföra budgeterade men ej utnyttjade investeringsmedel från 2020 till 2021. 

Detta för att undvika/minska ej budgeterade investeringsutgifter under 2021. För skolnämndens del 

fördes 0,4 mnkr över till 2021. 

Under året har investeringar om totalt 1,4 mnkr gjorts. Inom verksamhetsområde förskola har 

investeringsmedel använts för att köpa in möbler och inventarier till nyöppnade Ankarets förskola. 

Därtill har såväl inom- som utomhusmiljön förbättrats vid ett antal förskolor. För verksamhetsområde 

grundskola har inom- och utomhusmiljön förbättrats samt inköp av inventarier till slöjdsal genomförts. 

Inom verksamhetsområde för gymnasieskolan har lokalförbättrande åtgärder utförts. Musik- och 

kulturskolan har uppdaterat instrumentuppsättningen. 

I investeringsplanen för 2021 fanns ombyggnation av matsal på Gerestaskolan med, en budgetpost på 

3,6 mnkr. Detta har dock förändrats under senhösten. Skolnämnden kommer inte att stå som 

byggherre för detta projekt då avtal slutits med hyresvärden som kommer att utföra arbetet med 

ombyggnationen under 2022. Således har investeringsmedel för detta inte använts under 2021 

eftersom hyresvärden är den som ska utföra arbetet. 
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6 Internkontroll 
Kontrollmoment Resultat 

Eleven får inte studiehandledning på modersmål som den har rätt till 

Kontrollmoment Möjligheten till att bättre organisera och strukturera 
för att en nyanländ elev ska få studiehandledning på 
modersmålet om det inte är uppenbart obehövligt 
arbetas med inom ramen för Nyanländas Lärande. I 
takt med att arbetet fortskrider, klargörs även 
huruvida risken att eleven inte får denna 
studiehandledning minskar. 

Verksamheten saknar behöriga lärare 

Kontrollmoment Obehöriga lärare anställs på visstidsanställning under 
en period om 6 månader. Om anställningen skall 
löpa längre än 6 månader, åligger det huvudman att 
fatta ett beslut om detta. Enligt skollag skall tjänsten 
utannonseras var 6:e månad, men 
förvaltningsövergripande rutiner samt uppföljning 
för detta saknades i samband med internkontroll 
2020. Detta föranledde beslut om att rutinen 
behöver upprättas och implementeras, samt att 
denna kontrollpunkt tas med som del av 
interkontrollen för 2021. 

Barnrättsperspektivet genomsyrar inte alla politiska beslut 

Vid årets slut  göra ett barnbokslut för att 
kontrollera att rutinen för att barnrättsperspektivet 
genomsyrat alla politiska beslut  

Detta kontrollmoment är inskrivet i internkontrollen 
att genomföras i årets slut. 

Förbättringsåtgärd Slutdatum Färdiggrad 

Undervisning 

Nyanländas lärande 2022-06-30  

Beskrivning: 
Härnösands kommun ansökte och beviljades deltagande i Skolverkets projekt "Nyanländas lärande". 
Projektet kommer att pågå 2019-2022 (fem terminer). Nulägesanalys har gjorts och handlingsplan med 
många insatser är upprättad. Slutrapport ska lämnas våren 2022. 
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7 Förväntad utveckling 
Fortsatt rådande pandemiläge skapar osäkerhet i planeringsförutsättningarna för verksamheterna. 

Åtgärder för att hålla distans i lokaler och minska risken för uppkomst och spridning av smitta bedöms 

ha en fortsatt kostnadsdrivande effekt i förhållande till de tidigare planeringsförutsättningar och i 

förhållande till de budgeterade medel som fastslagits. Detta då den verksamhet som skolnämnden 

bedriver ska fortsätta att bedrivas enligt gällande styrdokument, allt annat lika. 

På nationell nivå pågår omfattande processer, såväl på regeringsnivå och myndighetsnivå, som 

bedöms påverka skolverksamheten under innevarande läsår. Inte minst gäller detta regelverket för de 

statsbidrag som är riktade och som kräver de lokala skolhuvudmännens motprestationer på olika sätt. 

Osäkerheten är ännu omfattande i bedömning av vilka effekter detta får för verksamhet och för den 

lokala skolhuvudmannens ekonomiska förutsättningar. 

En påtaglig del av de ökade personalkostnaderna i utfall och prognos, oavsett verksamhetsområde, 

hänförs till identifierade och kartlagda behov av extra och särskilt stöd för ett allt mer ökat antal barn 

och elever. Grundsärskolan har exempelvis tagit emot flera nya inskrivna elever med mycket 

omfattande stödbehov, vilka inte funnits med i de ursprungliga planerings- och 

budgetförutsättningarna. 

De allt större skillnaderna i de individuella förutsättningarna hos barn och elever att nå målen medför 

ökade krav på verksamheterna att vidta de så kallade kompensatoriska stödåtgärderna, vilka ska sörja 

för att utbildningen i så hög utsträckning som möjligt ska vara likvärdig. Anpassningar i och utveckling 

av undervisningen på klassrumsnivå är inte alltid tillräcklig för att tillhandahålla det stöd som behövs. 

Åtgärder krävs i allt större utsträckning som medför ökade kostnader i form av särskilda resurser och 

tillämpningar. 

Ett fortsatt arbete kommer att bedrivas inom vårt systematiska kvalitetsarbete, med tillhörande 

uppföljning. Vi kan med det nu påbörjade arbetet se att både underlag samt förmåga till analys på 

huvudmannanivå stärkts, vilket på sikt kommer leda till att både nämnd och förvaltning bättre kan 

rikta insatser och resurser. 
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Minnesanteckningar från ägarmöte  

2021-11-18, 13.30-15.00 

Närvarande: Andreas Sjölander, Christina Lindberg, Carl-Fredrik Edgren, Uno Jonsson, Lars Liljedahl, 

Fred Nilsson, Marcus Claesson 

Meddelat förhinder: Johan Lindén 

1. Välkommen 

Fred Nilsson hälsar välkommen.  

2. VD-rapport 

VD redogör kortfattat om besöksfrekvensen under läslovet, som under detta år går att jämställa med 

ett ”normalt” läslov utan pandemi. Totalt besökte 1744 personer Technichus under v.44.  

VD redogör för den utveckling som bolaget (tillsammans med samarbetspartners) bedrivit avseende 

aktiviteterna Skolhackathon i Minecraft samt Skogsinnovatörer. Skolhackathon är ett 

samverkansprojekt som under hösten finansierat av medel från Skolverket. I projektet har 

Technichus tillsammans med Bron innovation och Ung Företagsamhet Västernorrland utvecklat ett 

koncept för åk 4-6 som behandlar digitala verktyg, entreprenörskap, demokrati och 

samhällsutveckling. I år har drygt 2000 elever från fyra regioner varit engagerade i projektet. Vad 

gäller skogsinnovatörer så är detta ett koncept som riktar sig mot målgruppen högstadiet. Konceptet 

bygger på att eleverna får utveckla förmågor inom och processmetoder som stimulerar 

innovationsutveckling. Uppgiften för eleverna har varit att utveckla nästa innovation för/från skogen. 

Samarbetspartners i konceptutvecklingen har varit Mittuniversitetet och Skogen i Skolan.    

Innan sommaren undertecknade VD ett ramavtal med Skolverket gällande programmeringsworkshop 

för Norrland. Företaget har även nu skickat in ett anbud för förnyad konkurrensutsättning, och 

inväntar tilldelningsbeslut.  

Technichus och 2047 (Borlänge) leder projektet Future mines. Det är ett projekt som involverar åtta 

science centers samt den nationella branschföreningen. Projektet syftar till att ur ett 

hållbarhetsperspektiv visa på cirkulära processer och gruvnäringens betydelse nationellt och 

internationellt. Projektet inrymmer uppgiften att ta fram en pedagogisk handledning för detta, samt 

en verktygslåda för hur man bygger en robust utställningsmodul/station för VR.  2047 Science center 

är projektägare, men Technichus ansvarar för den verktygslåda som ska tas fram.  

VD beskriver att denne blivit tillfrågad av valberedningen för branschföreningen att bli ordförande i 

föreningen. Ägaren tycker att detta är mycket glädjande, och tycker att det passar bra in i Technichus 

utveckling.  

VD beskriver att företaget kommer att genomföra två studiebesök inom kort. Ett på tekniska muséet 

i Stockholm (Kick-off för future mines) samt ytterligare ett på Curiosum i Umeå (validering av 

medlemsansökan för branschföreningen).  

Technichus nya utställningslokaler i Birsta city är nu iordningsställda och öppna för allmänheten. VD 

beskriver att denna miljö primärt fungerar som ett skyltfönster och marknadsföring för den 

verksamhet företaget bedriver i Härnösand.  

Den 25/11 kommer Technichus att bjuda in ett 40-tal personer till en jubileumskväll för att fira de 

första 20 åren som bolaget huserat på Storgatan.  
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VD beskriver hur samarbetet fortlöper med arbetslivsförvaltningen avseende VR-studio. Parterna har 

i dagsläget köpt in efterfrågad utrustning, och kommer inom kort att börja testa denna på 

socialförvaltningens personal för att träna hot- och våldsituationer.  

Bolaget arbetar för att kunna öppna upp en ny utställning om matspjälkningssystemet då jullovet 

startar.  

Företaget är inne i ett stor varumärkesutvecklingsprocess där målsättningen är en ny, modern 

varumärkesidentitet som inrymmer all den verksamhet Technichus bedriver.  

Tillsammans med skolförvaltningen utvecklar kommunen koncepten Matematichus och Aha-verkstan 

under paraplyet Intelligo. Detta drivs i projektform med finansiering från SPSM. Nu har även 

projektet beviljats medel från samverkansavtalet Härnösands kommun/Mittuniversitetet för 

forskning.  

VD beskriver att samarbetet med högstadieskolorna i kommunen har utvecklats under höstterminen, 

och att företaget märker en tydlig förflyttning gällande samverkan. Ett 50-tal skolprogram för 

vårterminen är bokade av högstadieskolorna i dagsläget, vilket är en positiv utveckling i relation till 

tidigare års bokningsfrekvens.  

3. Ekonomi ackumulerat 210930.  

VD rapporterar att det ackumulerade utfallet till och med 20210930 är 808.477:-.  

4. Budget 2022 

VD beskriver den av Technichus styrelse beslutade budgeten för 2022. Budgeten för 2022 innehåller 

inte några större avvikelser från hur budgeten var utformad för 2021.  

5. Utvärdering strategiarbete 

VD och ordförande beskriver den utvärderingsprocess som genomförts avseende strategiarbetet 

2021. Utvärderingen visar att Technichus i stort uppfyllt de målsättningar företaget hade för året, 

men att vissa områden såsom exempelvis besöksstatistik, utåtriktade aktiviteter och samarbeten 

varit problematiska under tiden som pandemin pågått. VD beskriver även att det till viss del upplevs 

problematiskt att upprätta treårs-planer för verksamheten då företaget är i ständig utveckling och 

behöver en viss flexibilitet i sin åtaganden/i sin planering. Ägarna tog emot denna information och 

skulle ha detta i beaktande inför kommande revidering av ägardirektiven. 

6. Revisionen 

Ordförande ställer en fråga om det är bolaget eller kommunen som ska ta kostnaden för 

kommunrevisionen. Andreas Sjölander beskriver att den månatliga schablonersättningen på 3% som 

beslutats av kommunfullmäktige ska tas av kommunen, medan mötesarvoden och kostnader för 

grundläggande/riktade granskningar ska läggas på bolagen. 

7. Tvätteriet 

Företaget har drivit ett stort arbete i att planera för hur en eventuell framtida verksamhet på 

Tvätteriet (campus Sundsvall) skulle kunna se ut, samt vad detta skulle kunna generera för värde 

tillbaka till Härnösand. Ägaren är positiv till att relationen och samarbetet med universitetet 

utvecklas, och önskas hållas uppdaterad i den kommande processen.  

8. Restriktioner 
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I och med de nya restriktionerna beskriver VD att företaget under jullovet kommer att strukturera för 

två bokningsbara pass/dag med totalt 100 biljetter/pass. Detta med anledning att företaget behöver 

marknadsföra erbjudandet, men har ännu inte lyckats få information om restriktionerna gällande 

Covid-pass gäller för den verksamhet man bedriver.  

9. Ägaren har ordet 

Andreas Sjölander riktar ett stort tack till Technichus styrelse och personal.  

10. Kalendarium 

Mötet uppdrar åt VD att kalla till nästa ägarmöte under mars månad.  

11. Mötet avslutas 

 

Sekreterare: Marcus Claesson 
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