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Datum  
2018-08-13  

 
   
Mathias Brandt   
   
 
  

 
 
 
Kommunstyrelsen 

 
kallas härmed till sammanträde 2018-08-28 kl. 13.15 i Kommunhuset, 
Sfären för att behandla följande ärenden: 
 
13.15-13.40 Foodinova (Gabriela Kloth) 
13.40-14.15 Gabriella Eriksson om extratjänster 
14.15-14.30 Kommunchefen informerar 
Sammanträdet är öppet för allmänheten från klockan 14.30 
 
Cirka klockan 15.00 utdelning av ledarstipendium. 
Ärenden 
 
1 Upprop. 

 
2 Val av justerare samt dag för justering. 

 
3 Godkännande av kallelse till dagens sammanträde 

 
4 Fastställande av dagordning. 

 
Beslutsärenden 
 
5 Bostadsförsörjningsplan, dnr KS 16/00281  
 
6 Årsredovisning 2017 för stiftelsen Ingrid Ahlströms kulturfond, dnr KS 

18/00167 
 
7 Årsredovisning 2017 för stiftelsen makarna Larssons donation, dnr KS 

18/00169 
 
8 Årsredovisning 2017 för stiftelsen Hanssonska donationen, dnr KS 

18/00170 
 
9 Val av beredningsgrupp för utdelning från stiftelserna Hanssonska och 

makarna Larssons donation, dnr KS 18/00168 
 
10 Reglemente för gruppledare i Hällefors kommun, dnr KS 18/00171 
 
11 Reglemente för valnämnden 
 
12 Yttrande över revisorernas uppföljning av granskningar under 

mandatperioden 2015-2018, dnr KS 18/00137 
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13 Förutsättningar för nya områdesbestämmelser i Hällefors kommun, dnr 

KS 18/00179 
 
14 Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre, dnr KS 18/00183 
 
15 Berit Qvarnströms (V) motion om utveckling av Kyrkberget i Grythyttan, 

dnr KS 18/00128 
 
16 Lars-Göran Zetterlunds (C) motion om porrfilter på datorer i förskola och 

skola, dnr KS 18/00158 
 
17 Medborgarförslag om fartkameror, dnr KS 18/00164 
 
18 Valärenden, ej bilaga. 
 
Informationsärenden 
 
19 Information från kommunalförbund, gemensamma nämnder och bolag, 

dnr KS 15/00357, ej bilaga. 
 

20 Kommunstyrelsens balanslista, dnr KS 18/00009 
 

21 Aktuella remisser. Kända vid utskick: Förslag om bildande av 
naturreservatet Bergvikskullen; Naturvårdsverkets skrivelse om 
förändringar i LIS-bestämmelser, ej bilaga. 

 
22 Behov av vård- och omsorgsboende maj och juni 2018, dnr KS 18/00028 
 
23 Ärendehantering från slutenvården maj, juni, juli 2018, dnr KS 18/00029 
 
24 Teknikstödet för att stärka äldreomsorgen, dnr KS 18/00185 
 
25 Avveckling av HVB-hem, dnr KS 18/00186 
 
Beslutsärende, stängd punkt 
 
26 Lönerevision kommunchef  
 
Delgivningsärenden 
 
27 A) Polisen: Tillståndsbevis: Hällefors herrgård för konsert 2018-07-14; 

tillståndsbevis Bredsjö folkets hus för folkparkskväll 2018-08-10; 
tillståndsbevis politiskt torgmöte Sverigedemokraterna 2018-08-04; 
tillståndsbevis Socialdemokraterna familjedag 2018-08-11; tillståndsbevis 
Centerpartiet för valaffischering 2018-08-01 tom 2018-09-11; 
tillståndsbevis Kristdemokraterna för valkampanj 2018-06-30, 2018-08-
11, 2018-08-18 
 
B) SKL: Cirkulär 18:21 - 18:26; ekonomirapporten 2018 
 
C) IVO: Rutiner för inrapportering av ej verkställda beslut 
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D) Kommunförvaltningen: Upphandling av omvårdnadshjälpmedel, dnr 
KS 18/00150; upphandling av missbruksvård barn och unga dnr KS 
18/00144; avtal för pappershämtning med Grythyttans församling; 
upphandling av storköksutrustning dnr KS 18/00173 
 
E) BRT: Protokoll 2018-05-23; protokoll 2018-06-13 
 
F) Arbogaåns vattenförbund: Protokoll förbundsstämma 
 
G) Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen: Protokoll 2018-06-15 
 
H) Gullspångsälvens vattenvårdsförbund: Rapport 2013-2017 
 
I) Länsstyrelsen: Beslut om eldningsförbud i Örebro län; lägesbild 
angående ihållande varmt väder 2018-07-13 
 
J) Vattenmyndigheterna och Länsstyrelserna: Åtgärdsprogram 2016-2021 
– sammanställning av myndigheters och kommuners genomförande av 
åtgärder. 
 
K) BoAB: Protokoll årsstämma 2018-06-18. 
 
L) Kristinehamns kommun: Mötesanteckningar samråd Östra Värmland 
2018-05-08. 
 
M) Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen. Avslag av 
överklagande om nekad strandskyddsdispens. 
 
N) Bergslagens överförmyndarnämnd: Protokoll 2018-06-12. 
 
O) Samhällsbyggandsnämnden Bergslagen: Protokoll 2018-06-13. 
 
P) Region Örebro län: Protokoll regionalt samverkansråd 2018-06-07. 
 
Q) Brev till och svar från Länstrafiken gällande indragningar av avgångar 
linje 305. 

 
Delegeringsbeslut 
 
28 A) Socialchef Ingrid Holmgren enligt bilaga med anmälningsdatum 2018-

06-20. 
 
B) Kommunchef Tommy Henningsson: Lönetillägg för POSOM-
samordnare; fullmakt till samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen att 
företräda Hällefors kommun i VA-frågor; enligt bilagor med 
anmälningsdatum 2018-06-21 och 2018-07-25 
 
C) Rektor Greta Hidén enligt bilaga med anmälningsdatum 2018-06-20. 
 
D) Ekonomichef Jessica Jansson enligt bilaga med anmälningsdatum 
2018-05-31; enligt bilaga med anmälningsdatum 2018-06-30. 
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E) Antagningsnämnden: Protokoll 2018-04-10; protokoll 2018-06-11; 
protokoll 2018-06-27. 
 
F) Bildningschef Tina Lanefjord enligt bilaga med anmälningsdatum 
2018-07-31. 
 
G) Kanslichef Mathias Brandt: beslut om 10 000 kronor i 
minoritetsspråkmedel till Hällefors bibliotek för inköp av litteratur, dnr KS 
18/00004. 
 
H) Områdeschef Päivi Saxin enligt bilaga med anmälningsdatum 2018-06-
18. 
 
 
Gruppmöte för majoriteten kl 9.00-12.00, lokal Sfären 
 

 
 
Annalena Järnberg 
ordförande 
 

Mathias Brandt 
   kanslichef 
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Bostadsförsörjningsplan, dnr KS 16/00281 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till Bostadsförsörjningsprogram för Hällefors kommun 2018-2022 
 
Ärendet 
Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) är 
varje kommun skyldig att planera för bostadsförsörjning i kommunen. 
Planeringen ska även omfatta riktlinjer för bostadsförsörjningen, vilka ska 
antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Riktlinjerna ska 
innehålla kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av 
bostadsbeståndet, planerade insatser för att nå målen samt hur kommunen har 
tagit hänsyn till nationella och regionala mål, planer och program som är av 
betydelse för bostadsförsörjningen. 
 
Bostadsförsörjningsplanen är ett planeringsunderlag i syfte att möjliggöra 
byggande i enlighet med kommunens målsättningar och intentioner. Den ska 
ha en tydlig koppling till översiktsplanen och bland annat utgöra underlag för 
prioritering av de detaljplaner som behöver upprättas för att klara 
bostadsbyggandet 
 
Ett av huvudsyftena är att få till s k flyttkedjor där andra lägenheter eller villor 
frigörs för nya målgrupper. 
 
Planen ska årligen behandlas och vid behov revideras av kommunstyrelsen. 
För varje ny mandatperiod ska planen i sin helhet behandlas av 
kommunfullmäktige.  
 
Bostadsförsörjningsprogrammet har utarbetats av Hällefors Bostads AB 
(BoAB) på uppdrag av kommunstyrelsen. För inventering och analyser svarar 
Rickard Johansson, VD och Bertil G Johnson, styrelseordförande. 
 
Parrarella pågående processer, som bör nämnas, är etablering av ett nytt vård 
och omsorgsboende, som konsekvens frigörs 24 lägenheter i Björkhaga samt 
antagen lokalförsörjningsplan för 2018-2028. 
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Samråd har skett efter allmänna utskottets beslut 2018-05-03 § 32. 
Möjligheten att yttra sig har skickades till Filipstad, Karlskoga, Ludvika, 
Nora, Ljusnarsberg, Lindesberg (där samråd med närliggande kommuner 
tolkat som de kommuner som geografiskt gränsar till kommunen), region 
Örebro, samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, 
samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen och Länsstyrelsen. Svar har inte 
kommit från Karlskoga eller Nora. 
 
Angående yttrande från samhällsbyggnadsförvaltningen så är förvaltningens 
förslag att ÖP och LIS planer och övriga planer samordnas med 
bostadsförsörjningsplanen. Skrivningar i bostadsförsörjningsplanen 
uppdateras utifrån att ÖP, med LIS plan, vunnit laga kraft. 
 
I övrigt har förvaltningen inga kommentarer till inkomna svar. De svar som 
inkommit levereras som bilagor tillsammans med tjänsteskrivelsen.  
 

Ekonomi 
Kommunförvaltningen bedömer att de förslag som framgår av 
bostadsförsörjningsplanen när det gäller nyproduktion av lägenheter 
finanserias i samband med kommunen samt BoABs budgetprocess 
kommande år. I och med att kommunen som koncern har möjlighet att 
uppta lån förmånligt via Kommuninvest är det viktigt att koncernen 
tillsammans planerar för eventuell nyupplång.  
 
Folkhälsa 
Bra boendemöjligheter och anpassade bostäder för olika målgrupper är 
gynnsamt för folkhälsan  
 
Miljö 
Miljöaspekterna är viktiga att ta hänsyn till vid den fortsatta planeringen av 
bostadsbeståndet.    
 
Medborgarperspektiv 
Bostadsförsörjningsplanen skall bygga på ett medborgarperspektiv kopplat 
till barn och unga, vuxna och äldre 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 

- Anta bostadsförsörjningsplan för Hällefors kommun 2018-2022. 
 

- Uppdatering av skrivningar i bostadsförsörjningsplanen om ÖP, och LIS plan, får ske av 
förvaltningen utifrån att planerna vunnit laga kraft. 

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kommunchef 
Tommy Henningsson. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer fråga om innebörden av den andra 
beslutssatsen i förvaltningens förslag till beslut, vilket besvaras av nämnd- 
och utredningssekreterare Malin Bergkvist. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) tilläggsyrkar att ”har” läggs till i 
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meningen, mellan ”att” och planerna”. 
 
Johan Stolpen (V) yttrar sig utan att yrka. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på 
förvaltningens förslag till beslut, med det egna tilläggsyrkandet, vilket bifalls. 

 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Anta bostadsförsörjningsplan för Hällefors kommun 2018-2022. 
 
Uppdatering av skrivningar i bostadsförsörjningsplanen om ÖP, och LIS plan, får ske av 
förvaltningen utifrån att planerna har vunnit laga kraft. 
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Årsredovisning 2017 för stiftelsen Ingrid Ahlströms 
kulturfond, dnr KS 18/00167 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning för Stiftelsen Ingrid Ahlströms kulturfond 2017 
Revisionsberättelse för Stiftelsen Ingrid Ahlströms kulturfond, daterad  
2018-06-04  
 
Ärendet 
Kommunförvaltningen har sammanställt en årsredovisning för 
verksamhetsåret 2017 för Stiftelsen Ingrid Ahlströms kulturfond. 
 

Ekonomi 
Under år 2017 har utdelning från fonden skett med 18 000 kronor avseende 
stipendium i bild. Totalt redovisar fonden ett överskott med 5 223 kronor 
och beror på den utdelning med 30 853 kronor som uppstått med anledning 
av placering i värdepapper som kommunförvaltningen gjort. Totalt har 
finansiella anläggningstillgångarna, i form av värdepappersinnehav, dock 
minskat med 211 284 kronor och utgör en finansiell kostnad.  
 
En fjärdedel av årets avkastning har lagts till det bundna kapitalet, och det 
bundna kapitalet uppgår totalt till 34 837 kronor.  
 
Årsredovisningen har upprättats för första gången i enlighet med BFNAR 
2016:10 Årsredovisning i mindre företag, vilket kan innebära en bristande 
jämförbarhet i mellan räkenskapsåren.  
 
Folkhälsa 
Redovisning utifrån folkhälsoperspektivet hänvisar kommunförvaltningen 
till stiftelsens årsredovisning för verksamhetsåret 2017. 
 
Miljö 
Redovisning utifrån miljöperspektivet hänvisar kommunförvaltningen till 
stiftelsens årsredovisning för verksamhetsåret 2017. 
 
Medborgarperspektiv 
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Redovisning utifrån miljöperspektivet hänvisar kommunförvaltningen till 
stiftelsens årsredovisning för verksamhetsåret 2017. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Årsredovisningen år 2017 för Stiftelsen Ingrid Ahlströms kulturfond 

godkänns. 
 

- Resultat och balansräkningen för år 2017 fastställs och resultatet 
disponeras i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen. 

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet ställer ordförande Christina 
Johansson (M) bifall mot avslag på förvaltningens förslag till beslut vilket 
bifalls. 

 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Årsredovisningen år 2017 för Stiftelsen Ingrid Ahlströms kulturfond 
godkänns. 
 
Resultat och balansräkningen för år 2017 fastställs och resultatet disponeras i 
enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen. 
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Årsredovisning 2017 för stiftelsen makarna Larssons 
donation, dnr KS 18/00169 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning för Stiftelsen Markarna Larssons donation 2017 
KPMG:s revisionsrapport för Stiftelsen Makarna Larssons donation  
 
Ärendet 
Kommunförvaltningen har sammanställt en årsredovisning för 
verksamhetsåret 2017 för Stiftelsen Makarna Larssons donation. 
 

Ekonomi 
Under år 2017 har utdelning från fonden skett med 2 289 kronor avseende 
snöröjning. Totalt redovisar fonden ett överskott med 47 358 kronor och 
beror på den utdelning med 198 520 kronor som uppstått med anledning av 
placering i värdepapper som kommunförvaltningen gjort. Totalt har 
finansiella anläggningstillgångarna, i form av värdepappersinnehav, dock 
minskat med 71 397 kronor och utgör en finansiell kostnad.  
 
En tiondel av årets avkastning har lagts till det bundna kapitalet, och det 
bundna kapitalet uppgår totalt till 4 488 714 kronor.  
 
Årsredovisningen har upprättats för första gången i enlighet med BFNAR 
2016:10 Årsredovisning i mindre företag, vilket kan innebära en bristande 
jämförbarhet i mellan räkenskapsåren.  
 
Folkhälsa 
Redovisning utifrån folkhälsoperspektivet hänvisar kommunförvaltningen 
till stiftelsens årsredovisning för verksamhetsåret 2017. 
 
Miljö 
Redovisning utifrån miljöperspektivet hänvisar kommunförvaltningen till 
stiftelsens årsredovisning för verksamhetsåret 2017. 
 
Medborgarperspektiv 
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Redovisning utifrån miljöperspektivet hänvisar kommunförvaltningen till 
stiftelsens årsredovisning för verksamhetsåret 2017. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Årsredovisningen år 2017 för Stiftelsen Makarna Larssons donation 

godkänns. 
 

- Resultat och balansräkningen för år 2017 fastställs och resultatet 
disponeras i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen. 

 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet ställer ordförande Christina 
Johansson (M) bifall mot avslag på förvaltningens förslag till beslut vilket 
bifalls. 

 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Årsredovisningen år 2017 för Stiftelsen Makarna Larssons donation 
godkänns. 
 
Resultat och balansräkningen för år 2017 fastställs och resultatet disponeras i 
enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen. 
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Årsredovisning 2017 för stiftelsen Hanssonska 
donation, dnr KS 18/00170 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning för Stiftelsen Hanssonska donation 2017 
KPMG:s revisionsrapport för Stiftelsen Hanssonska donation  
 
Ärendet 
Kommunförvaltningen har sammanställt en årsredovisning för 
verksamhetsåret 2017 för Stiftelsen Hanssonska donation. 
 

Ekonomi 
Under år 2017 har utdelning från fonden skett med 17 910 kronor avseende 
läkarvård. Totalt redovisar fonden ett överskott med 23 496 kronor och 
beror på den utdelning med 143 707 kronor som uppstått med anledning av 
placering i värdepapper som kommunförvaltningen gjort. Totalt har 
finansiella anläggningstillgångarna, i form av värdepappersinnehav, dock 
minskat med 53 688 kronor och utgör en finansiell kostnad.  
 
En tiondel av årets avkastning har lagts till det bundna kapitalet, och det 
bundna kapitalet uppgår totalt till 2 896 633 kronor.  
 
Årsredovisningen har upprättats för första gången i enlighet med BFNAR 
2016:10 Årsredovisning i mindre företag, vilket kan innebära en bristande 
jämförbarhet i mellan räkenskapsåren.  
 
Folkhälsa 
Redovisning utifrån folkhälsoperspektivet hänvisar kommunförvaltningen 
till stiftelsens årsredovisning för verksamhetsåret 2017. 
 
Miljö 
Redovisning utifrån miljöperspektivet hänvisar kommunförvaltningen till 
stiftelsens årsredovisning för verksamhetsåret 2017. 
 
Medborgarperspektiv 
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Redovisning utifrån miljöperspektivet hänvisar kommunförvaltningen till 
stiftelsens årsredovisning för verksamhetsåret 2017. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Årsredovisningen år 2017 för Stiftelsen Hanssonska donation godkänns. 

 
- Resultat och balansräkningen för år 2017 fastställs och resultatet 

disponeras i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet ställer ordförande Christina 
Johansson (M) bifall mot avslag på förvaltningens förslag till beslut vilket 
bifalls. 

 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Årsredovisningen år 2017 för Stiftelsen Hanssonska donation godkänns. 
 
Resultat och balansräkningen för år 2017 fastställs och resultatet disponeras i 
enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen. 
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Val av beredningsgrupp för utdelning från stiftelserna 
Hanssonska och makarna Larssons donation, dnr 
18/00168 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2000-02-01 § 7 
Kommunstyrelsens beslut 2017-05-23 § 111 
 
Ärendet 
1 februari år 2000 beslutade kommunstyrelsen att det skulle tillsättas en 
beredningsgrupp som ska utgöra en grupp för kommunstyrelsens beslut om 
utdelning ur stiftelserna Hanssonska och Makarna Larssons donation. I 
beredningsgrupp utsågs kommunchef ingå som representant för kommunen. 
Sedan ett antal år tillbaka har ekonomichef, som ställföreträdare kommunchef, 
deltagit i gruppen som kommunens representant.  
 
Utifrån att kommunen numera inte har någon ställföreträdare kommunchef 
och att ekonomichef har bemyndigande att vara donationsstiftelser/fonders 
firmatecknare föreslår kommunförvaltningen att ekonomichef ska ingå i 
beredningsgruppen istället för kommunchef.  
 

Ekonomi 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
Folkhälsa 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
Miljö 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
Medborgarperspektiv 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
 
Ekonomichef ska, istället för kommunchef, utgöra representant för 
kommunen i beredningsgruppen för stiftelserna Hanssonska och Makarna 
Larssons donation. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet ställer ordförande Christina 
Johansson (M) fråga om föreningarnas roll i beredningsgruppen, vilket 
besvaras av Annalena Järnberg (S). 
 
Allan Myrtenkvist (S) yttrar sig utan att yrka. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på 
förvaltningens förslag till beslut vilket bifalls. 

 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Ekonomichef ska, istället för kommunchef, utgöra representant för 
kommunen i beredningsgruppen för stiftelserna Hanssonska och Makarna 
Larssons donation.
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Reglemente för gruppledare i Hällefors kommun, dnr KS 
18/00171 
 
Beslutsunderlag 
Reglemente för gruppledare i Hällfors kommun 
KF 2018-04-24 § 49 
 
Ärendet 
I samband med att kommunfullmäktige 2018-04-24 § 49 antog en ny politisk 
organisation för Hällefors kommun, fick den styrgrupp som lett arbetet i 
uppdrag att lämna förslag på ett reglemente för gruppledare i Hällefors 
kommun, vilket ska ersätta dagens system med partiföreträdare. Som 
administrativt stöd i gruppen har kanslichef Mathias Brandt fungerat. 
 
Det idag gällande systemet innebär att partiföreträdarna har uppdrag gentemot 
både kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Då den nya politiska 
organisationen innehåller medel för ett oppositionsråd med koppling till 
kommunstyrelsens presidium, har styrgruppen valt att förtydliga 
gruppledarnas uppdrag gentemot fullmäktige.  
 
Gruppledare ska kunna utses av varje parti som har två eller fler mandat i 
kommunfullmäktige. Gruppledaren ska fungera som samordnare för 
fullmäktigegruppen och vara kontaktyta gentemot fullmäktiges presidium. 
Val av gruppledare görs för ett år i taget och förrättas vid fullmäktiges 
decembersammanträde. 
 

Ekonomi 
En pott för fast arvodering av gruppledare finns i kommunens antagna 
arvodesbestämmelser. Potten omfattar 50 % av nivån för 
kommunstyrelsens ordförandes arvode och ska fördelas lika mellan de 
gruppledare som fullmäktige valt. 
 
Folkhälsa 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
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Miljö 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
Medborgarperspektiv 
Avsikten med gruppledarfunktionen är att stärka kommunfullmäktiges roll 
och partiernas arbete i fullmäktige. Som kommunens enda folkvalda organ, 
är det av vikt för medborgarna att både fullmäktiges och partiernas arbete 
blir synligt, begripligt och konkret. Styrgruppens avsikt är att gruppledarna 
ska verka för detta. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Reglemente för gruppledare i Hällefors kommun antas att gälla från och med 
2019-01-01. 
 
Reglemente för partiföreträdare i Hällefors kommun upphör att gälla efter 
2018-12-31. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet ställer Allan Myrtenkvist (S) 
fråga om medverkande i styrgruppen, vilket besvaras av nämnd- och 
utredningssekreterare Malin Bergkvist. 
 
Johan Stolpen (V) ställer fråga om gruppledarna har närvarorätt på 
kommunstyrelsen likt dagens partiföreträdare, vilket delvis besvaras av 
nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist samt leder till yttranden 
från ordförande Christina Johansson (M) och Annalena Järnberg (S). 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på 
förvaltningens förslag till beslut vilket bifalls. 

 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Reglemente för gruppledare i Hällefors kommun antas att gälla från och med 
2019-01-01. 
 
Reglemente för partiföreträdare i Hällefors kommun upphör att gälla efter 
2018-12-31. 
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1  Målsättning 

Gruppledarorganisationen är en viktig del i kommunens politiska struktur. 
Målet är att möjliggöra ett ökat politiskt engagemang och att utveckla det 
politiska samtalet som det förs i kommunfullmäktige. 
 
2 Syfte 

Syftet med gruppledarna är att de ska ha en samordnande funktion i 
förhållande till partiets fullmäktigegrupp och på så sätt fungera som en 
ambassadör för sin partigrupp.  
 
3 Tillämpning 

Partier med två eller flera mandat i kommunfullmäktige har rätt att ur sin 
fullmäktigegrupp utse gruppledare samt ersättare för gruppledare. 
Reglementet gäller för såväl gruppledare som deras ersättare. 
 
Kommunfullmäktiges presidium avgör frågor om tillämpning av dessa 
bestämmelser. 
 
3.1 Val av gruppledare 
Val av gruppledare och ersättare för gruppledare förrättas av 
kommunfullmäktige för ett år i taget. Valet förrättas vid fullmäktiges 
decembersammanträde och gäller från 1/1 efterföljande år. 
 
Varje parti ansvarar för att till valberedningen årligen anmäla namn och 
personuppgifter för gruppledare och ersättare. 
 
3.2 Gruppledarnas uppdrag 
Grunden för uppdraget är att gruppledaren ska ha en ledande roll för partiets 
fullmäktigegrupp. Gruppledaren ansvarar för att information som är av vikt 
för fullmäktigegruppen förmedlas och vidarebefordras dit. 
 
Gruppledaren ska vara kontaktyta gentemot kommunfullmäktiges presidium. 
Fullmäktiges ordförande eller dennes ersättare fungerar vid behov som 
sammankallande till gruppledarträffar. Närvaro på gruppledarträffar ingår i 
gruppledarens arvode. 
 
Gruppledaren ska också vara kontaktyta gentemot kommunfullmäktiges 
valberedning och säkerställa att nomineringar och andra ärenden förs fram 
inför valberedningens sammanträden. 
 
Gruppledaren ansvarar för att vid behov kalla ersättare inför sammanträde 
med kommunfullmäktige. 
 
3.3 Förhinder 
Om såväl gruppledaren som dennes ersättare är förhindrad att fullgöra sitt 
uppdrag, kan partiet istället utse annan representant i deras ställe. 
 
4 Arvode 
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Gruppledare har rätt till fast arvode. Det fasta arvodets storlek beräknas på det 
sätt som beskrivs i Bestämmelser om arvoden till förtroendevalda i Hällefors 
kommun. Gruppledares ersättare är inte fast arvoderad, men har rätt till 
sammanträdesarvode då denne ersätter gruppledaren. 
 
Arvodet fördelas lika mellan de gruppledare som har valts i enlighet med 
bestämmelserna i detta reglemente och utgår från en gemensam pott 
motsvarande 50 % av kommunstyrelsens ordförandes arvode. 
 
I det fasta arvodet ingår att närvara på de gruppledarträffar som fullmäktiges 
ordförande kallar till. 
 
Gruppledare har i övrigt rätt till sammanträdesarvode och i förekommande 
fall ersättning för förlorad arbetsförtjänst i samband med 
kommunfullmäktiges sammanträden. 
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Yttrande över revisorernas uppföljning av granskningar 
under mandatperioden 2015-2018, dnr KS 18/00137 
 
Beslutsunderlag 
Uppföljning av granskningar genomförda under mandatperioden 2015-2018 
 
Ärendet 
Revisorerna har tillställt kommunstyrelsen en uppföljning av de granskningar 
som har genomförts under innevarande mandatperiod. Kommunstyrelsen 
tackar revisorerna för uppföljningen och kan konstatera att granskningarna har 
visat på ett antal utvecklingsområden inom kommunens verksamheter och 
styrning. 
 
Kommunstyrelsen har som ansvarig nämnd i hög grad följt revisorernas 
rekommendationer, vilket också påpekas i rapporten. De tre områden som 
uppföljningen fokuserar på hör till de områden där kommunstyrelsen i hög 
grad drivit ett utvecklingsarbete, däremot är arbetet inte färdigt. 
Kommunstyrelsen arbetar aktivt inom alla de punkter som revisionen påtalar i 
rapporten. 
 
Kommunstyrelsen vill särskilt påtala att strukturella förändringar har 
genomförts inom de aktuella områdena, kanske främst då det gäller 
lokalplaneringen där en fastighetsenhet har inrättats. Inom ramen för denna 
enhet har arbete med de delar som revisionen påpekar redan påbörjats och 
ärenden väntas in från och med kvartal fyra 2018. 
 
Hällefors är en av de kommuner som tagit störst ansvar i samband med den 
stora flyktingströmmen under hösten 2015. Även om tillflödet idag ser helt 
annorlunda ut, kvarstår fortfarande utmaningar gällande att bereda de nya 
invånare som kom i samband med migrationsvågen plats i kommunala 
verksamheter, att bedriva ett gott integrationsarbete med mera. 
Kommunstyrelsen instämmer med revisorerna att revidering av 
integrationspolicy och -planer är viktigt, men att detta återstår att göra.  
 
Med det sagt, ska ändå konstateras att den integrationspolicy som finns, inte 
alls är irrelevant. Inom såväl förskola som skola har också ett omfattande 
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arbete gjorts för att skydda barnens intressen i flyktingmottagningen, 
exempelvis genom tidiga möten med de flyktingar som kom till 
förläggningarna i kommunen, informationsmöten och inventeringar av behov. 
 
Kommunstyrelsen har identifierat rekryteringar som en av de viktigaste 
frågorna att arbeta med under de kommande åren. Ett omfattande arbete med 
riktlinjerna för rekrytering har redan gjorts och implementerats bland 
kommunens rekryterande chefer och kommunstyrelsen har för avsikt att 
fortsatt arbeta för att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare. I det ingår 
också att personalfrågor blir en integrerad del i kommunens övriga 
redovisning. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet yrkar ordförande Christina 
Johansson (M) att yttrandet antas. 
 
Kommunchef Tommy Henningsson föredrar. 
 
Annalena Järnberg (S) yttrar sig utan att yrka. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om strategier för rekrytering vilket 
delvis besvaras av kommunchef Tommy Henningsson och föranleder 
yttranden från Johan Stolpen (V) och Annalena Järnberg (S). 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på sitt eget 
yrkande vilket bifalls. 

 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Yttrandet antas. 
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1  Valnämndens uppgifter 

§ 1 Allmänt 
Valnämnden ansvarar för uppgifter som enligt vallagen och annan tillämplig 

lagstiftning ska fullgöras av valnämnd. Valnämnden är lokal valmyndighet i 

kommunen i samband med val till riksdagen, val till landstingsfullmäktige, 

val till kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet samt vid eventuellt 

förekommande folkomröstning, omval eller extra val. 

 

Valnämnden ska informera allmänheten om förestående val och 

folkomröstningar samt i övrigt om väsentliga delar i den egna verksamheten. 

 

Valnämnden får väcka ärende hos kommunfullmäktige. 

 

Valnämnden ska inom sitt förvaltningsområde avge de yttranden och lämna 

de upplysningar som kan begäras av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen 

och revisionen. Detta omfattar inte uppgift som är sekretessbelagd. 

 

Valnämnden får begära yttranden och upplysningar från andra nämnder för att 

kunna fullgöra sina uppgifter. 

 

I den mån det är lämpligt i förhållande till valnämndens uppgifter, bör samråd 

ske med föreningar och organisationer som är berörda av ärenden som 

behandlas i nämnden. 

 

Valnämnden ska med uppmärksamhet följa utvecklingen inom sitt 

förvaltningsområde samt ta de initiativ och lämna de förslag som är 

nödvändiga. 

 

Valnämnden ska uppmärksamma behovet av och i lokaler som berör 

nämndens förvaltningsområde. 

 

Valnämndens verksamhet ska bedrivas i enlighet med intentionerna i Förenta 

Nationernas barnkonvention. 

 

§ 2 Processbehörighet 
Valnämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål eller 

ärenden inom sitt förvaltningsområde och som ingen annan ska fullgöra på 

grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige. 

 

Valnämnden ansvarar också för att inom sitt förvaltningsområde träffa 

överenskommelse om betalning eller avskrivning av fordran, anta ackord, 

ingå förlikning eller sluta annat avtal. 

 

§ 3 Krisledning och höjd beredskap 
Kommunstyrelsen är kommunens krisledningsnämnd. Krisledningsnämndens 

verksamhet regleras i särskilt reglemente. Detta innebär att 

krisledningsnämnden under extraordinära händelser i fredstid eller höjd 

beredskap kan komma att överta valnämndens uppgifter. 

 

§ 4 Personuppgifter 
Valnämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar 

av personuppgifter som sker inom nämndens förvaltningsområde.  
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Valnämnden ska utse dataskyddsombud för sin verksamhet. 

 

§ 5 Ekonomisk förvaltning 
Valnämnden ska inom sitt förvaltningsområde underhålla och förvalta 

kommunens lösa egendom. 

 

Valnämnden ansvarar för att verksamheten drivs inom den av 

kommunfullmäktige fastställda budgeten. Nämnden ska via kommunstyrelsen 

till kommunfullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den 

ekonomiska ställningen är. Rapporteringens omfattning styrs av 

kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige genom särskilda beslut eller 

riktlinjer. 

 

Valnämnden ska som underlag tillkommunens samlade årsredovisning till 

kommunstyrelsen lämna verksamhetsberättelse och budgetuppföljningar 

enligt kommunstyrelsens anvisningar. 

 

Valnämnden ska också som underlag till kommunens samlade budgetprocess 

till kommunstyrelsen lämna budgetunderlag och verksamhetsplan enligt 

kommunstyrelsens anvisningar. 

 

2 Valnämndens arbetsformer 

§ 6 Sammansättning 
Valnämnden består av sju ledamöter och sju ersättare. 

 

Bland ledamöterna utser kommunfullmäktige en ordförande och en vice 

ordförande. 

 

§ 7 Ersättarnas tjänstgöring 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att 

vidare delta i ett sammanträde, ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 

tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Ersättarens 

tjänstgöring upphör vid den tidpunkt som ledamoten inställer sig till 

tjänstgöring. 

 

Om ersättarna inte väljs proportionellt, ska ersättarna tjänstgöra enligt den av 

kommunfullmäktige bestämda ordningen. Har kommunfullmäktige inte 

bestämt en ordning för ersättarnas tjänstgöring, ska ersättarna tjänstgöra i den 

ordning de valts av kommunfullmäktige. En ersättare som har börjat 

tjänstgöra har dock alltid företräde, oavsett turordning. 

 

§ 8 Närvaro och yttranderätt 
Ersättare som inte tjänstgör i ledamots ställe, får närvara vid nämndens 

sammanträden och delta i dess överläggningar, men inte i besluten. 

 

§ 9 Jäv 
En ledamot eller ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i 

ett ärende, får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. 
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§ 10 Inkallande av ersättare 
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 

sammanträde ska snarast anmäla detta i den ordning som valnämnden 

bestämmer. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och som inte 

redan kallats in. 

 

§ 11 Ersättare för ordförande 
Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett sammanträde eller 

del av sammanträde, ska valnämnden utse en annan ledamot att tillfälligt fylla 

ordförandes uppgifter. Till dess att valnämnden förrättat detta val, tjänstgör 

den till åldern äldste ledamoten som ordförande. 

 

Om ordförande på grund av sjukdom eller annat skäl är hindrad att fullgöra 

uppdraget för en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot att vara 

ersättare för ordförande. Ersättaren fullgör ordförandes samtliga uppgifter. 

 

§ 12 Sammanträdestider 
Valnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 

 

Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av valnämndens 

ledamöter begär det eller om ordförande anser att det behövs. En begäran om 

extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordförande och innehålla uppgift 

om det eller de ärenden som önskas behandlade på det extra sammanträdet. 

Ordförande ska, om det inte finns hinder, samråda med vice ordförande om 

tiden för extra sammanträde. 

 

Ordförande får ställa in sammanträde eller ändra dag eller tid för 

sammanträde. Ordförande ska, om det inte finns hinder, samråda med vice 

ordförande om tiden för extra sammanträde. 

 

§ 13 Offentligt sammanträde 
Valnämnden får besluta att dess sammanträden ska vara offentliga. 

 

§ 14 Kallelse 
Ordförande ansvarar för att kallelse till valnämndens sammanträden utfärdas. 

Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

Ordförande bestämmer formen för kallelsen. 

 

Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald 

som får närvara vid sammanträdet senast 7 dagar före sammanträdesdagen. 

 

Kallelse bör åtföljas av föredragningslista. Ordförande bestämmer i vilken 

utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska 

bifogas kallelsen. 

 

§ 15 Ordförandes särskilda uppgifter 
Valnämndens ordförande ansvarar för att närmast under valnämnden ha 

uppsikt över den egna nämndförvaltningen, liksom att uppmärksamt följa 

frågor av betydelse för nämndens förvaltningsområde och att ta initiativ i 

sådana frågor. Ordförande ska vidare främja samverkan mellan valnämnden 

och andra organ samt representera valnämnden vid uppvaktningar, 

konferenser och sammanträden om inte valnämnden bestämt annat. 
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§ 16 Närvarorätt 
Kommunstyrelsens ordförande får närvara och delta i överläggningar men inte 

beslut vid valnämndens sammanträden. Revisorerna har rätt att närvara vid 

valnämndens sammanträden liksom att yttra sig i ärenden som rör deras 

uppdrag. 

 

Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild. 

 

§ 17 Justering 
Protokollet justeras av ordförande och en ledamot. Justerare, tid och plats för 

justering beslutas av valnämnden. 

 

Valnämnden kan besluta att en paragraf ska justeras omedelbart. Paragrafen 

bör då redovisas skriftligt för nämnden innan justering sker. 

 

§ 18 Reservation 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 

reservationen ska detta göras skriftligt. Motivering ska inlämnas före 

tidpunkten för justering. 

 

§ 19 Delgivning 
Delgivning med valnämnden sker i samband med sammanträden 

 

§ 20 Undertecknande av handlingar 
Avtal och andra handlingar som beslutats av nämnden, ska undertecknas av 

ordförande eller vid dennes förfall vice ordförande. 

 

Valnämnden får även uppdra åt förtroendevald eller anställd att enligt av 

nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar. 

 

§ 21 Förvaltningsledning 
Förvaltningsorganisationen för valnämnden tillhandahålls inom ramen för 

kommunförvaltningens kanslienhet. 
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Kommunstyrelsens balanslista, dnr KS 18/00009 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet informerar kommunchef 
Tommy Henningsson kring processen med modulskolan, offentliga toaletten 
på torget, café på Lindholmstorpet och Lake Resort. 
 
Vidare rapporterar kommunchef Tommy Henningsson från sommaren sett ur 
ett ledningsperspektiv. Kommunchef bedömer överlag sommaren som lugn 
men där antalet bränder, värmen och vikariebrist inom omsorgen varit 
utmärkande. Kommunchef Tommy Henningsson berör även frågor 
ledningsgruppen har att hantera under hösten. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig ordförande Christina Johannson (M), 
Annalena Järnberg (S), Johan Stolpen (V) och Vivianne Pettersson (M) utan 
att yrka. 
 
Allan Myrtenkvist (S) ställer frågor kring vad som händer med den offentliga 
toaletten på torget, vilket delvis besvaras av kommunchef Tommy 
Henningsson. 
 
Med detta har allmänna utskottet informerats och informationen 
vidarebefordras till kommunstyrelsen. 
 



 

 
 E-post  Organisationsnr  
Hällefors kommun kommun@hellefors.se  212000-1942  
Postadress Besöksadress Telefon  Bankgiro  
Kommunförvaltningen Sikforsvägen 7 0591-641 00 vx  193-8950  
712 83 Hällefors Hällefors     
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Förutsättningar för nya områdesbestämmelser i 
Hällefors kommun, dnr KS 18/00179 
 
Ärendet 

  
Hällefors kommuns områdesbestämmelser som gäller vid vissa sjöar är tagna 
för 35 år sedan och begränsar möjligheten att bygga om och bygga ut 
befintliga hus och nybyggnation. Områdesbestämmelserna är från år 1983, år 
1991 utökades byggarean till 70 kvadratmeter. 
   
Områdesbestämmelserna begränsar idag den tillväxt vi har möjlighet till 
genom inflyttning och genom att sommarstugeägare tillbringar mer tid i vår 
kommun. Begränsningen i byggarea får även till följd att många äldre hus inte 
rustas.   
 
Idag står många äldre torp och stugor och förfaller eftersom ingen är villig att 
investera stora pengar i byggnation som är begränsad till endast 70 
kvadratmeter. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Att uppdra åt Kommunförvaltningen att utreda förutsättningar för nya 

områdesbestämmelser i Hällefors kommun. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet yttrar sig Vivianne 
Pettersson (M), Annalena Järnberg (S) och Allan Myrtenkvist (S) utan att 
yrka. 
 
Kommunchef Tommy Henningsson föredrar kortfattat. 
 
Allan Myrtenkvist (S) tilläggsyrkar att ”skyndsamt” läggs till mellan ”att” och 
”utreda” i förvaltningens förslag till beslut. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på 
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förvaltningens förslag till beslut, med Allan Myrtenkvists (S) tilläggsyrkande, 
vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
- Att uppdra åt Kommunförvaltningen att skyndsamt utreda förutsättningar 

för nya områdesbestämmelser i Hällefors kommun. 
 



 

 
 E-post  Organisationsnr  
Hällefors kommun kommun@hellefors.se  212000-1942  
Postadress Besöksadress Telefon  Bankgiro  
Kommunförvaltningen Sikforsvägen 7 0591-641 00 vx  193-8950  
712 83 Hällefors Hällefors     
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Kommunförvaltningen 
   
   
   
 
  

 
 
Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre,  
dnr KS 18/00183 
 
Beslutsunderlag 
Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre Prop. 2017/18:106, Ds 2017:12 Om 
förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre, Riktlinjer för 
beslutsfattande om hemtjänst och biståndsbeslut 

 
Ärendet 
Ny lag trädde i kraft den 1 juli 2018, som innebär att kommuner ska kunna erbjuda 
enklare och snabbare handläggning för ansökan om hemtjänst utifrån framtagna 
riktlinjer. I stället för att arbeta resurskrävande med inledande utredningsarbete till att 
i stället lägga fokus på uppföljning av kvalitet, nöjdhet och effektivitet. Lagen 
förstärker även inslagen av förebyggande insatser genom att generella 
hemtjänstinsatser tillgängliggörs i ett tidigare skede, vilket kan minska eller skjuta 
upp behovet av mer omfattande äldreomsorg. 
 
Genom att socialtjänstlagen inte preciserar vad som menas med äldre ligger det i 
kommunens befogenhet att i sina riktlinjer för handläggning bestämma från vilken 
ålder som anses vara lämplig vid handläggning av ansökningar med förenklad 
handläggning. 
 
Lagen beskriver att det är upp till varje kommun att i sina riktlinjer precisera de 
insatser som kan ingå. Den nya bestämmelsen är frivillig för kommunerna att 
tillämpa och är förenad med villkor för att säkerställa att enskilda personer inte får 
sina rättigheter försvagade. 
 
Kommunförvaltningen föreslår att nedanstående revidering av antagna riktlinjer för 
beslutsfattande om hemtjänst och biståndsbeslut i nedanstående stycken godkänns:  
3 Handläggning av ärende;  
3.1 Hemtjänst utan föregående behovsprövning,  
3.1.1 Rätt till bistånd utan föregående behovsprövning,  
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3.1.2 Uppföljning av ej biståndsbedömda insatser.  
När äldre personer kan fasas in i äldreomsorgen i ett tidigare skede ökar också 
kunskaperna om vilka åtgärder som har störst potential att stärka funktionsförmågan 
hos de äldre, vilket i sin tur bedöms kunna minska kostnaderna för äldreomsorgen i 
ett längre perspektiv.  
 
Med fler antal förebyggande insatser ökar även möjligheterna att kunna erbjuda 
insatser när behoven av stöd ökar och det blir aktuellt med en individuell 
behovsprövning. Handläggarnas kompetens tas tillvara, exempel att mer tid läggs på 
komplicerande ärenden för att fatta rätt beslut. 

 
 
Förenklade beslutsfattningen av hemtjänst 
Omsorgen följer rutinen kring arbetsmodellen Helga/Helmer som bygger på ett 
salutogent förhållningssätt. Vid inkommen ansökan om personlig omvårdnad 
hanteras den initialt av koordinator, därefter upprättas en genomförandeplan av 
utsedd kontaktperson tillsammans med omsorgstagaren. ADL bedömning som 
kommunens rehab undersköterskor gjort dag ett, ligger till grund för att fånga 
behovet av hjälp i vardagen. 
 
Enligt kommunens riktlinjer ska alla beslut omprövas inom ett år eller vid behov.  

 
Ekonomi 
Det finns erfarenheter ifrån bland annat Linköpings kommun att en mer 
lättillgänglig äldreomsorg inte ökar kostnaderna. Om det i den systematiska 
uppföljningen av insatserna framkommer att behovet är mindre än föregående 
behovsprövning kan kvantiteten av insatserna komma att minskas i samråd med 
omsorgstagaren omgående, vilket är bra utifrån ett ekonomiskt perspektiv.  

 
Folkhälsa 
Att bidra till ökat självbestämmande och ökad delaktighet för den äldre personen 
avseende individuellt anpassade hemtjänstinsatser och utgå från den äldres unika 
behov främjar folkhälsan. 

 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 
 
Medborgarperspektiv 
Ändringen ger kommuner möjlighet att låta äldre personer få hjälp av 
äldreomsorgen på ett enklare sätt än tidigare, vilket är gynnande ur ett 
medborgarperspektiv. 
 
Samverkan 
Information och samverkan har skett. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
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- Att arbeta efter framtagna reviderade riktlinjer och rutiner för förenklat 
beslutsfattande gällande hemtjänst för äldre. 
 

- Att anpassa berörda verksamhetssystem inför förändringen av handläggning. 
 
 
Under Omsorgsutskottets behandling av ärendet redogör socialchef Ingrid 
Holmgren för ärendet. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) tilläggsyrkar att omsorgsutskottet får en 
uppföljning senast i juni 2019. 
 
 
 
--- 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på 
förvaltningens förslag till beslut med det egna tilläggsyrkandet vilket bifalls. 
 
 
 
Omsorgsutskottet förslår kommunstyrelsen besluta: 
 
- Att arbeta efter framtagna reviderade riktlinjer och rutiner för förenklat 

beslutsfattande gällande hemtjänst för äldre. 
 

- Att anpassa berörda verksamhetssystem inför förändringen av handläggning. 
 
- Att uppföljning ges senast i juni 2019 
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Regeringens proposition 
2017/18:106 
 

Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre Prop. 
2017/18:106 

 
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. 
 
Linköping den 15 mars 2018 

 

Stefan Löfven 

 Lena Hallengren 

 (Socialdepartementet) 
 
 
 

Propositionens huvudsakliga innehåll 

I propositionen föreslås att det i socialtjänstlagen (2001:453) ska införas 
en ny bestämmelse med innebörden att socialnämnden utan föregående 
behovsprövning får erbjuda hemtjänst till äldre personer. Syftet är att ge 
de kommuner som så önskar möjlighet att bevilja äldre kvinnor och män 
insatser inom äldreomsorg på ett enklare sätt och med större utrymme för 
delaktighet och självbestämmande. Ett sådant erbjudande förutsätter att 
den äldre personen har informerats om i vilken utsträckning och på vilket 
sätt han eller hon kan påverka utförandet av insatserna, på vilket sätt 
kommunen följer upp insatserna och rätten att alltid kunna ansöka om 
bistånd enligt 4 kap. 1 §. Korttidsplats ska inte kunna erbjudas utan före-
gående behovsprövning. Vidare föreslås att kommunen ska följa upp 
insatserna som har erbjudits med utgångspunkt i kommunens riktlinjer, 
insatsernas kvalitet och värdegrunden för äldre och att kommunen i sina 
riktlinjer närmare ska precisera villkoren för de insatser som kommunen 
erbjuder.  

Socialstyrelsen får i uppdrag att ge förslag på hur statistikuppgifter om 
de insatser som beviljas utifrån den nya bestämmelsen ska redovisas. 
Socialstyrelsen får även i uppdrag att utvärdera tillämpningen av den nya 
bestämmelsen med fokus på en jämlik och jämställd äldreomsorg och på 
hur den nya bestämmelsen påverkar äldre kvinnor och män med nedsatt 
kognitiv förmåga.  

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2018. 
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Prop. 2017/18:106 1 Förslag till riksdagsbeslut 
Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om 
ändring i socialtjänstlagen (2001:453). 
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2 Förslag till lag om ändring i 
socialtjänstlagen (2001:453) 

Härigenom föreskrivs att det i socialtjänstlagen (2001:453) ska införas 
en ny paragraf, 4 kap. 2 a §, av följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

4 kap. 

 2 a § 

Socialnämnden får utan före-

gående behovsprövning erbjuda 

hemtjänst till äldre personer.  

Ett sådant erbjudande förut-

sätter att den äldre personen har 

informerats om: 

1. i vilken utsträckning och på 

vilket sätt han eller hon kan på-

verka utförandet av insatserna,  

2. på vilket sätt kommunen följer 

upp insatserna, och 

3. rätten att alltid kunna ansöka 

om bistånd enligt 1 §. 

Kommunen ska följa upp insats-

erna med utgångspunkt i kommun-

ens riktlinjer, insatsernas kvalitet 

enligt 3 kap. 3 § och värdegrunden 

i 5 kap. 4 §. 

                       

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018. 
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Prop. 2017/18:106 3 Ärendet och dess beredning 
Inom Socialdepartementet har promemorian Om förenklat besluts-
fattande och särskilda boendeformer för äldre (Ds 2017:12) tagits fram. 
Promemorian innehåller bl.a. förslag till ändring i socialtjänstlagen 
(2001:453) med innebörden att kommunen ska kunna bevilja äldre 
personer vissa insatser inom äldreomsorgen utan föregående behovs-
prövning. Syftet med de föreslagna bestämmelserna är att ge de 
kommuner som så önskar möjlighet att bevilja äldre kvinnor och män 
insatser inom äldreomsorg på ett enklare sätt och med större utrymme för 
självbestämmande. 

Arbetet med promemorian har utarbetats med ledning av regeringens 
kommittédirektiv Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen (dir. 
2015:72), deluppdragen fyra och fem. Denna lagrådsremiss behandlar 
deluppdrag fem. Det uppdraget handlar om flexibla former för beslut om 
äldreomsorg där utredaren om det bedöms lämpligt ska lämna förslag 
som innebär att kommunerna kan besluta om omsorg och annan service 
till äldre på ett enklare och mer flexibelt sätt än idag. En förutsättning är 
att rättssäkerheten för den enskilde inte ska försämras. Förslaget till ny 
bestämmelse om förenklad biståndsprövning som lämnades i SOU 
2017:21 bereds ej vidare inom Regeringskansliet.  

En sammanfattning av promemorian Om förenklat beslutsfattande och 
särskilda boendeformer för äldre (Ds 2017:12) finns i bilaga 1. Prome-
morians lagförslag finns i bilaga 2. Promemorian har remissbehandlats. 
En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 3. En samman-
ställning över remissyttrandena finns tillgänglig i Socialdepartementet 
(S2017/02007/FST). 

 
Lagrådet 

Regeringen beslutade den 21 december 2017 att inhämta Lagrådets 
yttrande över det lagförslag som finns i bilaga 4. Lagrådets yttrande 
finns i bilaga 5. Regeringen har utformat första stycket i bestämmelsen i 
enlighet med Lagrådets förslag. Lagrådets synpunkter behandlas i avsnitt 
5.2 och 5.3 och i författningskommentaren. 

4 Bakgrund 

4.1 Delaktighet och självbestämmande  
Äldreomsorgen är som en del av socialtjänsten och hälso- och sjukvården 
det solidariskt organiserade och individuellt tillgängliga skydd vi har att 
tillgå när de egna förmågorna eller resurserna saknas eller inte räcker till. 
Tilliten till systemet bygger på att vi kan räkna med att få våra för-
väntningar på ett gott omhändertagande och bemötande uppfyllda. 
Skattefinansieringen säkerställer att det finns tillräckliga resurser för 
uppdragets genomförande. I den s.k. portalparagrafen i 1 kap. 1 § social-
tjänstlagen (2001:453), förkortad SoL, anges de övergripande målen och 
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grundläggande värderingarna för samhällets socialtjänst – demokrati, 
jämlikhet, solidaritet och trygghet. I paragrafen anges vidare att social-
tjänsten under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras 
sociala situation ska inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och 
gruppers egna resurser. Verksamheten ska bygga på respekt för män-
niskornas självbestämmanderätt och integritet. I förarbetena till social-
tjänstlagen (prop. 1979/80:1) framgår att delmålen för äldreomsorgen ska 
vara självbestämmanderätt och normalisering. Normalisering bör enligt 
regeringen avse samhällets insatser för att stödja medborgarens strävan 
efter att så långt som möjligt kunna leva som andra. 

4.2 Utredning och beslut 
Enligt 2 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453), förkortad SoL, har kom-
munen det yttersta ansvaret för att enskilda får den hjälp och det stöd 
som de behöver. Bestämmelsen i 5 kap. 5 § SoL innebär för kom-
munerna en skyldighet att ge dem som behöver det stöd och hjälp i 
hemmet och annan lättåtkomlig service. Vidare ska kommunen inrätta 
särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor 
som behöver särskilt stöd.  

Hur ärenden som gäller stöd och hjälp till enskilda ska behandlas följer 
av bestämmelser i socialtjänstlagen och förvaltningslagen (1986:223). 
När en ansökan om bistånd har tagits emot ska socialnämnden inleda en 
utredning och bedöma vilka uppgifter som nämnden behöver samla in för 
att kunna göra en bedömning av ansökan. Den enskilde ska ges möjlighet 
att yttra sig över utredningen innan beslut fattas. Kan det konstateras att 
den enskilde har behov av stöd och hjälp för att uppnå en skälig levnads-
nivå, och behoven inte kan tillgodoses på annat sätt, beviljas rätt till bi-
stånd (4 kap. 1 § SoL). Den som bedöms sakna behov av stöd och hjälp 
har inte rätt till bistånd. Går beslutet den enskilde emot, helt eller i någon 
del, finns möjlighet att överklaga beslutet till förvaltningsrätt. Social-
nämnden får även ge bistånd utöver vad som följer av 4 kap. 1 § SoL om 
det finns skäl för det (4 kap. 2 § SoL). Kommunerna kan även erbjuda 
allmänt inriktade och allmänt utformade tjänster utan föregående behovs-
prövning som service (3 kap 1 och 6 §§ SoL). Det är framför allt före-
byggande, rådgivande och informerande insatser som kan erbjudas som 
service. Sådana insatser är inte individanpassade utan tillhandahålls lika 
för alla. När nämnden får en ansökan om bistånd ska nämnden i första 
hand pröva om den enskilde har rätt till den begärda hjälpen enligt 4 kap. 
1 § SoL (JO 2003/04 s. 236).  

Dokumentation ska föras under ärendets handläggning. Hur om-
fattande utredning som behövs avgörs av omständigheterna i det enskilda 
ärendet. Regler om vad som ska dokumenteras i samband med utredning, 
beslut, genomförande och uppföljning av beslutade insatser finns i 
11 kap. 5 och 6 §§, 7 kap. 3 § SoL samt i Socialstyrelsens föreskrifter 
och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som 
bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS. 

Det finns inte någon begränsning av vad den enskildes ansökan om 
bistånd kan handla om. En individuell bedömning ska göras i varje 
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Prop. 2017/18:106 enskilt ärende. Det är av rättssäkerhetsskäl viktigt med en tydlig struktur 
i handläggningen av ansökningar om bistånd, inte minst för att det finns 
risk för att beslutet kan gå den sökande emot. Tilltron till att hand-
läggningen genomförs på ett korrekt sätt är grundläggande för tilliten till 
välfärdssystemet. 

Människor med god funktionsförmåga kan relativt oinskränkt bestäm-
ma vad de vill göra och då också var, när och hur det ska göras. För äldre 
människor med någon form av funktionsnedsättning, inte minst vid en 
kognitiv funktionsnedsättning, kan självbestämmandet ofta bli mer eller 
mindre beroende av vad andra redan har bestämt eller bestämmer i t.ex. 
ett ärende enligt socialtjänstlagen. Socialtjänstlagen anger att äldre 
personer, så långt det är möjligt, ska kunna välja när och hur stöd och 
hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges (5 kap. 5 § SoL). 
Utbudet av insatser kan emellertid medföra att den enskildes inflytande 
begränsas. Regeringen har i förarbetena uttalat att det inte finns en obe-
gränsad frihet för den enskilde att välja sociala tjänster oberoende av 
kostnad. I både kommunens och den enskildes intresse ligger att 
biståndet ska utformas så att det svarar mot det mål man vill uppnå (prop. 
2000/01:80 s. 91). Den enskilde har även om kostnaden för olika 
alternativ är lika inte en uttalad rätt att välja vilka, var och av vem som 
tjänsterna ska utföras. Samtidigt ska den äldre personen, så långt det är 
möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan 
lättåtkomlig service ska ges.  

4.3 Grundläggande principer för samhällets service 
och vård till äldre 

I propositionen Om äldreomsorgen inför 90-talet (prop. 1987/88:176) 
betonades tre grundläggande principer för samhällets service och vård till 
äldre. Den första principen gällde människors rätt att själva bestämma 
och att få behålla sin integritet och identitet. En människa som uppnått 
hög ålder är inte i första hand gammal utan en individ med ett unikt liv 
bakom sig, med sin egen uppfattning om och en självklar rätt att besluta 
om hur hon vill leva sitt fortsatta liv. Detta måste respekteras och vara 
vägledande både vid planering av resurser och i det dagliga service- och 
vårdarbetet. Det är också ett mycket starkt skäl till att samhällets service 
och vård måste fortsätta att utvecklas så att det är möjligt för människor 
att i högre utsträckning kunna välja att bo kvar i sitt eget hem och i sin 
egen miljö samt kunna ha inflytande över utformningen av de insatser 
som erbjuds. 

Den andra principen är att människor måste ges förutsättning att få 
känna sig trygga. Trygghet är i hög grad en subjektiv upplevelse. Det är 
den enskilde själv som kan avgöra under vilka förhållanden han eller hon 
känner sig trygg. För många är närheten till anhöriga och grannar eller 
till personal dygnet runt av avgörande betydelse. Det är angeläget att 
kommuner och landsting särskilt beaktar detta vid utformningen av sina 
insatser för äldre. Vidare är kontinuiteten i kontakten mellan personalen 
och den enskilde mycket viktig. 
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Den tredje principen som lyftes fram var valfriheten. Människor ska 
inte när de blir äldre behöva vidkännas begränsningar i möjligheterna att 
utforma sitt eget liv, att välja bostad och att kunna delta aktivt i samhälls-
livet. De äldre människorna måste också kunna påverka innehållet i och 
utformningen av samhällets service och vård. Samhällets insatser bör 
även organiseras så att den hjälpbehövandes behov, önskningar och upp-
fattningar tas som utgångspunkt för arbetet. Detta innebär bl.a. att beslut 
om hur det praktiska och dagliga arbetet ska bedrivas bör fattas så nära 
den berörde som möjligt i samarbete mellan den som får hjälp och den 
som ger den direkta hjälpen. Dessa grundläggande principer är alltjämt 
aktuella inom äldreomsorgen. 

4.4 Värdegrund och inflytande 
Den 1 januari 2011 infördes en ny bestämmelse i SoL om en nationell 
värdegrund för äldreomsorgen och en bestämmelse som tydliggör äldre 
personers ökade möjligheter till inflytande vid genomförandet av social-
tjänstens insatser. Bestämmelserna innebär i korthet att socialtjänstens 
omsorg om äldre ska inriktas på att den äldre får leva ett värdigt liv och 
känna välbefinnande samt så långt som möjligt få bestämma när och hur 
stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges (5 kap. 
4 § respektive 5 kap. 5 § SoL). Med detta avses bland annat att äldre-
omsorgen bör värna och respektera vars och ens rätt till privatliv och 
kroppslig integritet, självbestämmande, delaktighet och individanpass-
ning. I förarbetena kommenterades bland annat besluten om hemtjänst 
(prop. 2009/10:116 s. 98). Ett beslut om hemtjänst kan avse dels de in-
satser som ska utföras, dels den tid som det tar att utföra insatserna. Be-
slutet behöver inte lägga fast exakt vilka insatser som ska utföras vid 
vissa bestämt angivna tider. Den enskilde bör ha möjlighet att välja att en 
viss insats, t.ex. städning ska utföras vid ett senare tillfälle. Det kan även 
vara fråga om att kunna välja hur olika insatser ska utföras. I boende i en 
särskild boendeform för service och omvårdnad bör den äldre personen 
t.ex. kunna få välja att inta måltiderna i den särskilda matsalen eller i den 
egna bostaden. Regeringen ansåg att personalen utifrån ett professionellt 
perspektiv måste göra en bedömning av om bytet av uppgifter som utförs 
är lämpligt, med hänsyn till den enskildes hälsa och säkerhet. Det måste 
också vara möjligt att genomföra med hänsyn både till en rimlig 
planeringshorisont för utföraren och till arbetsmiljön för personalen. 
Äldre kvinnor och män bedömdes därigenom få ett ökat inflytande över 
den dagliga hjälpen och personalen ett ökat inflytande över det dagliga 
arbetet. Det bygger på förtroende för att den äldre personen själv vet vad 
hon eller han behöver och på att personal i verksamheten som utför 
tjänsterna vill och kan ta ansvar. Arbetsgivaren har också ett ansvar för 
att den anställde ges förutsättningar att kunna ta ett sådant ansvar. 
Regeringen pekade också på att flera kommuner redan tillämpade olika 
lösningar för att skapa flexibilitet för människor genom individuell an-
passning av hemtjänsten exempelvis när det gäller tilldelning av 
trygghetslarm. Uttalanden i den nämnda propositionen har enligt reger-
ingens mening inte i någon nämnvärd utsträckning minskat detaljerings-
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som ställs på handläggningen stärker en utveckling i motsatt riktning. 

4.5 Nordisk utblick 
Vanligen sker individuell tilldelning av äldreomsorg i de nordiska länder-
na inklusive de självstyrande områdena genom individuell bistånds-
prövning. I en rapport från Nordens Välfärdscenter, Äldreomsorg i 
Norden återges dock exempel på undantag som ger ett tydligt besluts-
utrymme i utförarledet och även exempel på beslut som ger den enskilde 
möjligheten att förfoga över en tidsram. I Danmark har de äldre möjlig-
het till flexibel hemhjälp. Den som vill har en lagreglerad rätt att byta ut 
tjänster mot andra än de som har angetts i beslutet. På Grönland får den 
lokala driftorganisationens hemvårdschef bevilja hemtjänst upp till en 
månad. För längre tids behov vilar beslutanderätten på den ansvariga 
nämnden. Sedan 2009 finns i Finland servicesedeln som är ett alternativt 
sätt att anordna social- och hälsovårdstjänster i kommuner. Syftet är 
primärt att öka invånarnas valfrihet. Kommunen beviljar servicesedeln 
för visst slag av tjänst som brukaren använder för att köpa den social- 
och hälsovård de behöver från privata serviceproducenter som godkänts 
av kommunen, t.ex. hemvårdsföretag eller privata läkarstationer. Service-
sedeln täcker helt eller delvis kostnaden för den köpta tjänsten. För dem 
som inte vill eller förstår att själva använda servicesedeln ska kommunen 
erbjuda äldreomsorg i egen regi. 

4.6 Avgöranden i kammarrätten  
Linköpings kommun började redan 1992 erbjuda personer som är 75 år 
eller äldre ett i förväg bestämt antal timmar hemtjänst utan att någon 
utredning eller bedömning gjordes. Syftet var att skapa en mer lätt till-
gänglig äldreomsorg. Kommunen valde att avskaffa utredandet i sådana 
ärenden där man i princip aldrig avslog en ansökan. Kommunen gav 
äldre personer över 75 år rätt att själva avgöra om de ville använda 
hemtjänsttimmar inom det tak kommunen angett. Det gav till följd att 
endast den enskildes egen bedömning avgjorde om och hur många hjälp-
timmar som behövdes och även vad som skulle utföras. Fokus flyttades 
från utredning och beslut till att säkerställa att det som den äldre för-
väntade sig faktiskt blev utfört. Flera andra kommuner har infört olika 
former av förenklad handläggning i liknande syfte.  

Genom åren har kommunen och den statliga tillsynen varit oense i 
fråga om det finns stöd i lag för kommunens hantering av ärenden om 
äldreomsorg. Frågan kan sägas ha fått slutligt svar i och med kammar-
rättens domar i två mål där kommunen överklagat förelägganden från 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO. I båda fallen gick kammarrätten 
på IVO:s linje. Det första målet rörde frågan om boendestöd och det 
andra målet gällde frågan om handläggningsrutiner och kommunens upp-
följning i enskilda ärenden (kammarrätten i Jönköping, 2015-12-14, mål 
nr 939-15 och 940-15). 
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Linköpings kommun hävdade i det andra målet att det inte fanns något 
förbud mot att kommunens riktlinjer angav hur omfattande utredning 
som krävs för att rättssäkra beslut ska kunna fattas, och att kommunen 
inte avhände sig myndighetsutövning genom att låta privata utförare 
bereda underlaget för beslut om insatser. När tillsynsärendet inleddes 
kunde enskilda personer över 75 år sluta s.k. serviceavtal med utförare av 
socialtjänstinsatser utan att beslut om bistånd fattades. Kommunen 
justerade sitt förfarande efter synpunkter från tillsynsmyndigheten. I 
överklagandet framförde kommunen att nuvarande kontroll av beviljade 
insatser är tillräckligt omfattande för att bedöma att insatserna tillgodoser 
de enskildas behov. 

IVO framförde att den handläggning kommunen tillämpar inte är rätts-
säker och att den innebär att myndighetsutövning överlämnas till privata 
utförare av hemtjänst. 

Kammarrätten instämde i förvaltningsrättens bedömning att det är 
fråga om myndighetsutövning som har överlämnats åt privat utförare och 
att förfarandet saknar stöd i lag. Kraven på att ärenden om äldreomsorg 
ska utredas och dokumenteras enligt bestämmelserna i socialtjänstlagen 
är inte möjliga att frångå med mindre än att socialtjänstlagen ändras. 
Kommunen överklagade kammarrättens domar till Högsta förvaltnings-
domstolen som i maj 2016 beslutade att inte bevilja prövningstillstånd 
(Högsta förvaltningsdomstolen, mål nr 7308-15 och 7309-15). 

5 Regeringens överväganden och förslag 

5.1 Äldre personers delaktighet i utredningar och 
beslut 

Normalisering och självbestämmande är grundläggande begrepp i social-
tjänstlagen som förutsätter varandra. Individuellt anpassade insatser ska 
enligt gällande rätt handläggas av socialnämnden genom utredning, 
bedömning och beslut. Det följer av rättspraxis att beslutet ska vara 
preciserat i fråga om vilken hjälp den enskilde beviljats. Samtidigt förut-
sätts det finnas ett visst utrymme för anpassning av den enskildes behov 
som kan variera från dag till dag. Tidsåtgången för insatserna anses ofta 
vara en verkställighetsfråga och antalet beviljade timmar anges därför 
inte alltid i beslutet. Trots mer strukturerade och mer enhetliga utred-
ningar och tydligare dokumentation är det många äldre kvinnor och män 
som inte tycker att de har självbestämmande eller känner sig delaktiga i 
beslut om den äldreomsorg som kan vara styrande för de förutsättningar 
som rör deras vardag. För en äldre kvinna eller man kan det vara minst 
lika viktigt att kunna påverka vad som ska göras utifrån vad som för 
tillfället känns mest viktigt. Då är det för henne eller honom viktigast att 
veta vilken tid man förfogar över och att man får använda den till sådana 
uppgifter som kan rymmas inom begreppet stöd och hjälp i boendet samt 
annan lättåtkomlig service. Det öppnar för en hjälp som i högre utsträck-
ning bygger på en växande relation mellan den äldre personen och 
omsorgspersonalen. Grundläggande är att ha makt över vad, när och hur 
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ha kontroll över sin vardag på villkor som liknar andras. Har den en-
skilde också makt över vem som ska genomföra beslutade insatser inom 
äldreomsorgen, får denne även möjlighet att påverka bakomliggande 
organisatoriska frågor som personalkontinuitet och kompetens. 

Studier har visat att behovsbedömningen ofta har en djupare innebörd 
för de äldre än att enbart få hjälp. I en avhandling från Lunds universitet1 
beskriver de intervjuade äldre situationen att gå från oberoende till bero-
ende som att ”nedräkningen” har börjat och att förlusten av tidigare för-
mågor orsakar rädsla och oro. De var mer upptagna av tankar och känslor 
relaterade till sina upplevelser av att behöva be om hjälp i hemmet och 
mindre av själva biståndsbedömningen. Det handlade ofta om känslor av 
motstånd, förnekelse, likgiltighet innan man motvilligt accepterade sin 
situation. Det var endast ett fåtal som kopplade biståndsbedömningen till 
sina behov av praktisk hjälp. För de flesta markerade biståndsbedöm-
ningen snarare en vändpunkt i livet och en påminnelse om att livet 
började ta slut. En slutsats i rapporten är att det är viktigt att bistånds-
handläggarna är medvetna om och förberedda på att de äldres behov inte 
enbart är av praktisk natur utan att även existentiella och psykologiska 
aspekter behöver beaktas. Många av de intervjuade äldre hade även svårt 
att förstå hur själva biståndsbedömningen gick till och upplevde att de 
inte hade något faktiskt inflytande över beslutet. De uppfattade att det var 
kommunens riktlinjer som bestämde vilken hjälp som kunde ges. 

Motsvarande bild framkommer i den kunskapsöversikt som Stiftelsen 
Stockholms läns äldrecentrum har gjort, nämligen att många upplever 
den formella handläggningen som komplicerad och att det kan vara svårt 
för den enskilde att förstå biståndshandläggarnas roll. Även om de 
tjänstemän de äldre möter är trevliga och tillmötesgående så har äldre 
kvinnor och män många gånger ett begränsat inflytande över vilken hjälp 
de ska få och i vilken utsträckning. Många tycker att det känns obehag-
ligt att bli ifrågasatta och inte själva få avgöra vilka hjälpinsatser de be-
höver. I en sådan situation där den enskildes förhållanden redan försäm-
rats påtagligt riskerar känslan av maktlöshet och att inte längre kunna 
påverka sin situation att förstärkas.  

Utgångspunkten för den svenska äldrepolitiken är att äldre kvinnor och 
män ska kunna åldras i trygghet, bemötas med respekt och ha inflytande i 
samhället och över sin vardag. En viktig förutsättning för att kunna 
känna sig trygg är att ha kontroll över och förstå sin situation. Känslan av 
trygghet påverkas av flera olika faktorer och vad som påverkar skiljer sig 
mellan olika personer. Insatserna i äldreomsorgen bör därför präglas av 
variation, valfrihet och flexibilitet, så att de insatser som erbjuds kan an-
passas efter vars och ens behov. Avsaknad av inflytande och möjlighet 
att påverka sina egna livsvillkor har en negativ påverkan på hälsan, vilket 
bland annat framkommer i Socialstyrelsen återkommande brukarunder-
sökningar. I 2016 års undersökning framgår att de äldre som känner sig 
otrygga i högre grad än de som känner sig trygga svarat att de inte får be-
 

1 Janlöv, A-C. (2006) Participation in needs assessment of older people prior to public 
home help. Older persons´, their family members’, and assessing home help officers’ 
experiences. (Akad.avh). Lund: Lunds Universitet.  
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stämma över sina liv och vara delaktiga i beslut om vården och om-
sorgen. De upplever också i lägre grad att vården och omsorgen är an-
passad till deras behov och önskemål, vilket inte ligger i linje med den 
uttalade inriktningen för äldreomsorgen. Regeringen ser det som ange-
läget att stärka självbestämmande, delaktighet och medinflytande för 
äldre kvinnor och män när det gäller insatsernas utförande och den 
löpande uppföljningen och ser till skillnad från vissa remissinstanser 
ingen anledning att avvakta den pågående översynen av socialtjänstlagen. 

5.2 Befogenhet att erbjuda äldre personer hemtjänst 
utan föregående behovsprövning 

Regeringens förslag: Socialnämnden får utan föregående behovs-
prövning erbjuda hemtjänst till äldre personer. Ett sådant erbjudande 
förutsätter att den äldre personen har informerats om i vilken ut-
sträckning och på vilket sätt han eller hon kan påverka utförandet av 
insatserna, på vilket sätt kommunen följer upp insatserna och rätten att 
alltid kunna ansöka om bistånd enligt 4 kap. 1 §. 

Regeringens bedömning: Korttidsplats bör inte kunna erbjudas 
utan föregående behovsprövning.  

 

Promemorians förslag: Överensstämmer delvis med regeringens. I 
promemorian finns ett förslag om att korttidsplats till äldre ska kunna 
erbjudas utan föregående behovsprövning.  

Remissinstanserna: Majoriteten av de remissinstanser som har yttrat 
sig i frågan tillstyrker förslaget. Bromölla kommun anger att förenklat 
beslutsfattande gör det möjligt för äldre personer att snabbare och 
enklare få viss hjälp. Rättssäkerheten påverkas inte eftersom rätten att 
söka bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) alltid gäller 
och kommunen enligt förslaget ska informera den enskilde om detta vid 
handläggningen. På sikt bör en lättare tillgänglig äldreomsorg bidra till 
en mer jämlik tillgång till äldreomsorg, vilket underlättar både för de 
äldre som inte har äldreomsorg och som oftast inte vill ligga sina an-
höriga till last och för de anhöriga. Ökat arbete med kvalitet genom både 
uppföljning och förbättringsarbete kan även förväntas leda till bättre 
kvalitet och effektivitetsvinster och kommunernas administrativa kost-
nader förväntas minska. Storumans kommun ställer sig positiv till 
förslaget och ser det som viktigt att kommunerna får välja om och i så 
fall vilka tjänster man vill erbjuda utan föregående biståndsprövning. 
Töreboda kommun anser att förslaget möjliggör för kommuner att öka 
tillgängligheten och fokusera på kvalitet inom äldreomsorgen och att lag-
förslaget gör det möjligt för varje kommun att bevara sitt självbestäm-
mande och anpassa sin verksamhet efter de förutsättningar som finns i 
kommunen, vilket innebär att beslutsfattare kan ägna sig mer åt kompli-
cerade ärenden där individuell behovsbedömning är nödvändig. Indivi-
duell biståndsbedömning behövs inte för de insatser som i nuläget sällan 
eller aldrig får avslag, t.ex. trygghetslarm eller matservice. Vansbro 

kommun anser att det är särskilt viktigt att kommunerna ges frihet att 
välja om de vill använda sig av de befogenheter som föreslås vilket ger 
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kommun är positiv till förslaget eftersom det ger kommunen större 
möjligheter att organisera och styra sin äldreomsorg samt att lättillgäng-
liga tidiga insatser kan medföra att behovet av mer omfattande insatser 
kan skjutas fram i tiden. Färre biståndsutredningar medför även minskad 
administration. Kommunalarbetarförbundet anser att förslaget är en 
mycket välkommen signal till Sveriges kommuner om hur biståndsbe-
slutens utformning påverkar möjligheten att ge äldre omsorg med verklig 
valfrihet och kvalitet. SPF Seniorerna anser att en förenklad bistånds-
bedömning av vissa insatser i äldreomsorgen innebär en större möjlighet 
för den enskilde att påverka arten och omfattningen av insatserna. De 
insatser som kommunen tillhandahåller blir dessutom lättare att förstå 
och ansöka om när kommunen åläggs en tydlig informationsskyldighet. 

Justitieombudsmannen (JO) anför att det med hänsyn till att de nu 
aktuella insatserna ska kunna komma i fråga utan att en prövning enligt 
4 kap. 1 § har gjorts bör man i det fortsatta lagstiftningsarbetet överväga 
att placera den föreslagna ändringen i 4 kap. 2 § i en ny separat bestäm-
melse. Förvaltningsrätten i Härnösand påpekar att samma insats enligt 
socialtjänstlagen kan komma att överklagas både genom förvaltnings-
besvär och genom laglighetsprövning och anser att sådan lagstiftning bör 
undvikas eftersom den skapar oförutsägbarhet och medför en risk för 
parallella processer. Ett mer överskådligt och praktiskt hanterbart 
alternativ vore att kommunerna inom ramen för 4 kap. 1 § socialtjänst-
lagen beviljade insatser utifrån en utredning och en schablon som 
exempelvis medger ett visst antal hemtjänsttimmar vid en viss ålder.  

Stockholms kommun och FSS ställer sig positiv till intentionerna i 
promemorian men anser att det behöver utredas närmare hur förslaget 
stämmer överens med officialprincipen, dvs. att myndigheten inte får be-
sluta utan att först utreda. En annan fråga som lyfts av kommunen är om 
det kan uppstå problem vid laglighetsprövning utifrån diskriminerings-
lagstiftning och likställighetsprincipen. 

Göteborgs kommun, Malmö kommun, Föreningen Sveriges social-

chefer (FSS), Riksföreningen för SAS, socialt ansvarig samordnare och 
Vision anser att man bör avvakta vad som framkommer vid den mer 
genomgripande översynen av socialtjänstlagen innan man går vidare med 
det nu aktuella förslaget. Regeringen anser dock att det är angeläget att 
stärka självbestämmande, delaktighet och medinflytande för äldre 
kvinnor och män när det gäller insatsernas utförande och den löpande 
uppföljningen och ser till skillnad från dessa remissinstanser ingen an-
ledning att avvakta den pågående översynen av socialtjänstlagen. 

Kammarrätten i Stockholm, Förvaltningsrätten i Härnösand, Social-

styrelsen, Statskontoret Enköpings kommun, Lunds kommun, Töreboda 

kommun, Skellefteå kommun och Föreningen Sveriges socialchefer, har 
på olika sätt framfört att rättssäkerheten måste säkerställas eftersom ett 
beslut enligt det nya förslaget inte är möjligt att överklaga genom för-
valtningsbesvär utan enbart genom laglighetsprövning. Mullsjö kommun 
anser att förslaget ökar den enskildes valfrihet och att uppföljningen blir 
mer inriktad på den enskildes upplevelser av insatser. Nackdelen är att 
man frångår tidigare intentioner där rättssäkerhet och kvalitet har varit 
ledord. Vårdföretagarna vill påminna om vikten av att brukaren, efter 
beslut om insats utan förgående behovsprövning, får saklig information 
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om de olika utförare som går att välja i kommuner där det finns flera 
utförare av hemtjänst. Det är viktigt att värna konkurrensneutraliteten 
mellan kommunal hemtjänst och privata utförare. Statskontoret anser att 
en förväntad ökad kostnadseffektivitet och valfrihet för de äldre behöver 
vägas mot eventuella risker för att äldre personers behov tillgodoses i 
mindre utsträckning än i dag. 

Pensionärernas riksorganisation (PRO) och SPF Seniorerna instäm-
mer i förslaget att det inte bör finnas en i lagen fastställd åldersgräns utan 
att kommunerna själva får bestämma detta, eftersom en helhetsbedöm-
ning av personens funktionsförmåga och hälsa alltid bör ligga till grund 
för beslutet. Socialstyrelsen anser att det behövs mer fördjupad analys 
om vilka insatser som är lämpliga att tillhandahålla utan föregående 
behovsbedömning och för vilken målgrupp.  

Göteborgs kommun och FSS anser inte att korttidsplats ska kunna fås 
utan individuell bedömning eftersom många av dem som kommer från 
sjukhus till korttidsplats har stora och komplexa behov av hälso- och 
sjukvård och det därför är förenat med risker för den medicinska och 
sociala säkerheten. Lunds kommun efterfrågar en djupare analys av för-
väntade effekter när det gäller konsekvenser av förenklat beslutsfattande 
avseende korttidsboende, då det finns en stor efter frågan på denna insats 
och det inte alltid är den insatsen som bedöms som lämpligast av 
biståndshandläggarna. Flens kommun tillstyrker förslaget men anser att 
det finns praktiska och administrativa svårigheter när det gäller korttids-
platser. Värmdö kommun och Dorotea kommun anger att eftersom kort-
tidsplatserna är begränsade måste användningen av platserna förbehållas 
äldre personer med stora behov och att det därmed inte är realistiskt att 
kommunerna kan tillhandahålla korttidsplatser utan föregående behovs-
bedömning. Mullsjö kommun framhåller att erbjudandet om korttidsplats 
blir komplicerat då det oftast handlar om att andra ser behovet eller har 
behov av att den enskilde får komma till en korttidsplats. Sveriges Kom-

muner och Landsting (SKL) anser att korttidsboende bör ingå i de 
insatser som kan erbjudas äldre utan föregående behovsprövning. 

Kils kommun ser vissa risker med förenklat beslutsfattande när det 
gäller personlig omvårdnad, då det är en mer komplicerad insats som 
kräver en mer ingående utredning och biståndsprövning för att säkerställa 
att behoven tillgodoses och att rättssäkerheten efterlevs. Graden av del-
aktighet kan komma att upplevas som både bättre och sämre beroende på 
vilken personal man möter. Om förslaget går igenom skulle ett för-
tydligande från exempelvis Socialstyrelsen eller SKL underlätta upp-
rättandet av riktlinjerna. PRO anser att det finns skäl att överväga om 
hemtjänsten endast ska omfatta serviceuppgifter. När personer har stora 
behov av omsorgsinsatser, behövs ofta en behovsprövning för att in-
satserna ska bli av rätt omfattning, annars finns en risk att personer inte 
erhåller hemtjänst av god kvalitet. Genom att endast serviceuppgifter 
omfattas minskar den risken. Enköpings kommun anser att förenklat 
beslutsfattande endast bör omfatta individer som inte har stora och kom-
plexa vård- och omsorgsbehov. Riksföreningen för socialt ansvarig 

samordnare SAS framhåller att om förenklat beslutfattande införs för-
flyttas uppdraget att erbjuda rätt stöd från myndighetsutövningen till 
omsorgspersonalen. 
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Prop. 2017/18:106 SKL ifrågasätter varför matservice och trygghetslarm redovisas separat 
då båda dessa insatser innefattas i begreppet hemtjänst. FSS ställer sig 
frågande till om förslaget avseende insatsen matservice kan anses vara 
kompetensenligt och hur detta förhåller sig till konkurrenslagstiftningen. 
Det finns en fungerande allmän marknad och det framgår inte i prome-
morian vad som motiverar att kommunen ska kunna bli en aktör på 
denna marknad med användande av kommunala skattemedel.  

Vision anser att den föreslagna förändringen inte kommer att leda till 
minskade administrativa kostnader. Den tid som kan frigöras med för-
enklat beslutsfattande behövs för att medarbetarna ska kunna utföra 
kvalificerade delar av sitt redan befintliga uppdrag. Förslagen i prome-
morian medför även ökade krav på uppföljning och kommunikation med 
äldre och deras anhöriga. Lunds kommun anser att två olika beslutsformer 
kan innebära ökad administration och att förslaget riskerar att bli kost-
nadsdrivande eftersom utföraren får mer ersättning ju mer utförd tid som 
kan redovisas. Mullsjö kommun befarar att förslaget kan leda till ökade 
insatser i kommunerna genom att fler får insatser på smidigare sätt vilket 
riskerar att leda till ökade kostnader. Socialstyrelsen och Örnsköldsviks 

kommun påpekar att redan gällande lagstiftning ger möjligheter att i 
enskilda ärenden genomföra enkla behovsbedömningar. 

Göteborgs kommun och Östhammars kommun saknar ett resonemang 
om rut-tjänster och andra typer av tjänster som ökar den enskildes 
inflytande, självständighet och medbestämmande.  

Skälen för regeringens förslag och bedömning 

Trots en mångårig kritik från den statliga tillsynen mot formella brister i 
kommunernas ärendehantering och en alltmer strukturerad vägledning 
för utredning, bedömning och beslut tillsammans med de formella 
möjligheterna för den som är missnöjd att klaga både på beslut och på 
genomförande så befinner sig många äldre i en situation där de inte 
känner sig delaktiga. Genom den nya bestämmelsen får kommunerna 
vidgade befogenheter att utveckla nya former för att erbjuda service och 
omsorg till äldre kvinnor och män. Bestämmelsen är frivillig för kom-
munerna att tillämpa och är förenad med villkor för att säkerställa att en-
skilda personer inte får sina rättigheter försvagade. Det är kommunen 
som ska ta emot och handlägga ansökningar om hemtjänst utan föregå-
ende behovsprövning. Bestämmelsen föreslås omfattas av bestämmelser-
na om avgifter enligt 8 kap. SoL och 17 kap. hälso- och sjukvårdslagen 
(2017:30). Förslaget ligger i linje med ambitionerna om en mer tillits-
baserad och mindre administrativt belastande styrning avseende välfärds-
tjänsterna och är i överensstämmelse med bestämmelserna i 3 kap. 5 § 
SoL som slår fast att insatserna ska utformas och genomföras tillsam-
mans med individen. Förslaget ligger även i linje med bestämmelsen i 
5 kap. 5 § SoL enligt vilken den äldre personen så långt det är möjligt 
ska kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan 
lättåtkomlig service ska ges. 

De insatser som är aktuella i detta sammanhang är uteslutande 
offentligt finansierade tjänster där kommunen är huvudman och omfattar 
inte t.ex. hushållsnära tjänster (s.k. RUT-tjänster). 
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Syftet är att ge de kommuner som så önskar möjlighet att bevilja äldre 
kvinnor och män insatser inom äldreomsorg på ett enklare sätt och med 
större utrymme för delaktighet och självbestämmande. Den nya bestäm-
melsen möjliggör även för kommuner att tona ner ett resurskrävande 
inledande utredningsarbete till förmån för att utveckla uppföljning av 
kvalitet, nöjdhet och effektivitet. Förslaget förstärker även inslagen av 
förebyggande insatser genom att generella hemtjänstinsatser tillgänglig-
görs i ett tidigare skede, vilket kan minska eller skjuta upp behovet av 
mer omfattande äldreomsorg.  

Det framgår av 2 kap. 3 § kommunallagen (2017:725) att kommuner 
och landsting ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns 
sakliga skäl för något annat. Likställighetsprincipen innebär att det inte, 
utan stöd i speciallag, är tillåtet för kommuner och landsting att sär-
behandla sina kommunmedlemmar eller grupper av kommunmedlemmar. 
Det krävs således att kommuner och landsting iakttar objektivitet och 
rättvisa i sin behandling av medlemmar. Dessutom krävs det för att prin-
cipen ska tillämpas att kommunen eller landstinget är i kontakt med sina 
medlemmar just i deras egenskap av medlemmar. Det innebär att alla 
kommuninvånare som erbjuds hemtjänst enligt förslaget ska kunna få 
hemtjänst på samma villkor oavsett var i kommunen personen är bosatt. 
Det är således inte möjligt för vissa kommun- eller stadsdelar inom en 
kommun att erbjuda hemtjänst utan föregående behovsprövning om inte 
alla kommun- eller stadsdelar erbjuder den servicen.  

Exempel på sådana speciallagar som ger möjlighet att särbehandla 
kommunmedlemmarna är socialtjänstlagen och lagen (2009:47) om vissa 
kommunala befogenheter (befogenhetslagen). Individuellt anpassade in-
satser ska dock behovsprövas och beslutas enligt 4 kap. 1 § SoL. Endast 
sådana insatser som är generellt utformade och som är öppna för alla, s.k. 
serviceinsatser kan idag ges utan föregående behovsprövning enligt 
3 kap. 1 och 6 §§ SoL. Socialtjänstlagen ger således i sin nuvarande ut-
formning inte stöd för att ge individuellt anpassade insatser till enskilda 
utan föregående behovsprövning (se t.ex. RÅ 1991 ref. 61). Av 2 kap. 
7 § befogenhetslagen följer att kommuner får tillhandahålla service-
tjänster åt personer som fyllt 67 år utan föregående individuell behovs-
prövning. Med servicetjänster avses tjänster som är avsedda att före-
bygga skador, olycksfall eller ohälsa och som inte utgör personlig om-
vårdnad. Lagrådet har anfört att servicetjänster kan vara av vitt skilda 
slag och innefattar det som avses med hemtjänst i remissen, med undan-
tag för sådana insatser som utgör personlig omvårdnad (prop. 
2005/06:115 s. 146 f. och prop. 2008/09:21 s.97). Lagrådet har ifrågasatt 
om inte bestämmelserna i befogenhetslagen blir överflödiga. Regering-
ens bedömning är att servicetjänster enligt befogenhetslagen har en 
annan och väsentligt snävare innebörd än hemtjänst enligt SoL. I 
förarbetena anges det att det ska vara fråga om tjänster eller uppgifter 
som en yngre, frisk person utan funktionshinder normalt kan utföra själv, 
exempelvis byta glödlampor eller göra tunga lyft (prop. 2005/06/115 s. 
149).  

Bestämmelsen i befogenhetslagen innebär endast en befogenhet för 
kommunen att tillhandahålla servicetjänster, men innebär inte någon 
rättighet för äldre att få sådana tjänster. Det är kommunen som beslutar 
om och i så fall vilka servicetjänster som ska erbjudas. Regeringens 
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Prop. 2017/18:106 bedömning är att det, på liknande sätt som i befogenhetslagen, behövs en 
ny bestämmelse i socialtjänstlagen som möjliggör för kommuner att ge 
insatser till enskilda med enbart ålder som grund. 

Det är inte lämpligt att införa bestämmelser om utvidgad befogenhet 
för kommuner att ge insatser i form av hemtjänst till äldre i befogenhets-
lagen. Som Lagrådet påpekat avser servicetjänster enligt befogenhets-
lagen inte insatser som utgör personlig omvårdnad. Bestämmelserna i 
socialtjänstlagen om bl.a. dokumentation, tillsyn, kvalitet, avgifter, upp-
följning och lex Sarah blir heller inte tillämpliga när tjänster tillhanda-
hålls enligt befogenhetslagen. Ett annat skäl är att ärendehanteringen be-
höver kunna ske så smidigt som möjligt t.ex. när en person får hjälp 
enligt de bestämmelser som föreslås men efter en tid får en förändrad 
situation som förutsätter ytterligare eller annan hjälp. I de fallen kan 
behoven behöva utredas som grund för ett beslut om insatser enligt 
4 kap. 1 § SoL. 

Genom att socialtjänstlagen inte preciserar vad som menas med äldre 
ligger det inom kommunernas befogenhet att i sina riktlinjer för hand-
läggning närmare kunna precisera vilken ålder som kan anses vara väg-
ledande vid handläggningen av olika typer av ärenden om ansökningar 
om hjälp och stöd till äldre personer. Förbudet mot diskriminering på 
grund av ålder regleras i diskrimineringslagen (2008:567) och omfattar 
bl.a. socialtjänsten. På socialtjänstområdet är det – liksom på hälso- och 
sjukvårdens område – den enskildes behov som ska styra insatserna. I 
propositionen Ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering (prop. 
2011/12:159) slog regeringen fast att hänsynstagandet till ålder i vissa 
fall måste anses befogat, bl.a. mot bakgrund av att behovet av skydd, 
stöd och omsorg i regel skiljer sig åt beroende på vilken ålder man be-
finner sig i. Det finns således situationer där särbehandling på grund av 
ålder måste anses berättigad. 

I nämnda proposition betonades också att det vid utarbetandet av nya 
lagförslag som föreskriver åldersgränser ska beaktas att syftet med 
åldersgränsen ska vara berättigat och att åldersgränsen i sig ska vara 
lämplig och nödvändig för att nå syftet. 

Eftersom de föreslagna bestämmelserna inte innehåller en nationellt 
bestämd åldersgräns blir det kommunerna som vid en prövning om på-
stådd diskriminering ska visa att denna särbehandling på grund av ålder 
utanför det lagreglerade området har ett berättigat syfte och att de medel 
som används är lämpliga och nödvändiga för att nå syftet. Det följer av 
2 kap. 13 b § 2 diskrimineringslagen (2008:567) och regeringens 
uttalande i den tidigare nämnda propositionen. En prövning av om en 
enskild utsatts för otillåten särbehandling i ett visst fall ska ta sin 
utgångspunkt i om syftet med den uppställda åldersgränsen är berättigat 
eller inte och om åldersgränsen är lämplig och nödvändig för att nå 
syftet. Tillämpningen av detta undantag förutsätts ske restriktivt och 
åldersrelaterade kriterier bör endast få användas för att tillgodose godtag-
bara syften och då det framstår som proportionerligt i förhållande till 
syftet. 

Enligt Stockholms kommun och FSS behöver det utredas närmare hur 
förslaget stämmer överens med officialprincipen, dvs. att myndigheten 
inte får besluta utan att först utreda. Av 11 kap. 1 § SoL följer att social-
nämnden utan dröjsmål ska inleda utredning av vad som genom ansökan, 
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anmälan eller på annat sätt har kommit till nämndens kännedom och som 
kan föranleda någon åtgärd av nämnden. Detta gäller oförändrat. De 
kommuner som väljer att införa förenklad behovsprövning kan utfärda 
riktlinjer för vilka som ska omfattas, dels för att tydliggöra kommunens 
intentioner och åtaganden, dels för att det ska bli tydligt för den enskilde 
vad som gäller. Eftersom det handlar om hemtjänst för äldre personer 
kan man utgå från att någon åldersgräns kommer att anges i riktlinjen 
och att omfattningen av insatserna anges, t.ex. antal timmar som beviljas. 
Kommunen blir då bunden av dessa riktlinjer som har beslutats av full-
mäktige eller socialnämnden eller motsvarande. Den enskilde får en på 
förhand definierad insats utifrån den åldersgräns som kommunen i fråga 
har fastställt.   

Den nya bestämmelsen om att hemtjänst får ges utan föregående 
behovsprövning ger den äldre möjlighet till hemtjänst enligt de kriterier 
som kommunen i fråga har bestämt. Den enskilde ska informeras om 
rätten att söka bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL. Regeringens bedömning är 
att förslaget inte står i strid med socialnämndens utredningsskyldighet 
eftersom denna fortsatt gäller när den enskilde väljer att söka bistånd 
enligt 4 kap. 1 § samt, liksom tidigare, i de fall nämnden genom anmälan 
eller på annat sätt får kännedom om något som föranleder utredning 
enligt 11 kap. 1 § SoL. Om kommunen tillämpar förenklat besluts-
fattande kommer emellertid utredningen i praktiken bara bestå i att 
konstatera att den äldre uppnått den ålder som kommunen angett i sina 
riktlinjer. Ärendet blir således utrett så mycket som dess beskaffenhet 
kräver. Prövningen ska vara saklig och opartisk.   

Kammarrätten i Stockholm, Förvaltningsrätten i Härnösand, Social-

styrelsen, Statskontoret, Enköpings kommun, Lunds kommun, Töreboda 

kommun, Skellefteå kommun och Föreningen Sveriges socialchefer har 
på olika sätt framfört att rättssäkerheten måste säkerställas. Ett beslut om 
insatser enligt 4 kap. 1 § SoL kan överklagas genom förvaltningsbesvär 
vilket inte blir möjligt om bistånd beviljas enligt den nya bestämmelsen 
och det är viktigt för såväl brukaren som för domstolarna att förstå på 
vilka grunder kommunens beslut har fattats.  

Beslutet om att bevilja insatser enligt den nya bestämmelsen är gyn-
nande för den enskilde men är inte en rättighet eftersom det är frivilligt 
för kommunerna att införa den. Det krävs heller inte någon individuell 
prövning på annat sätt än enligt vad som framgår av respektive kommuns 
riktlinjer, exempelvis krav på viss ålder.  

Den äldre får hemtjänst i den omfattning som kommunen angett i sina 
kommunala riktlinjer om insatsen beviljas med stöd av den föreslagna 
4 kap. 2 a § SoL (jfr JO 2003/04 s. 236). Om den äldre själv vill eller om 
kommunen bedömer att den äldre behöver mer omfattande insatser än 
vad som följer av riktlinjerna, ska en utredning och behovsprövning alltid 
göras och bistånd i form av hemtjänst beviljas med stöd av 4 kap. 1 § 
SoL. Eftersom ett beslut om bistånd enligt sistnämnda paragraf kan över-
klagas till allmän förvaltningsdomstol enligt 16 kap. 3 § SoL anser 
regeringen att den enskildes rättssäkerhet är säkerställd.  

Kommunens beslut att erbjuda hemtjänst utan föregående behovspröv-
ning enligt den föreslagna bestämmelsen bör dessutom kunna bli föremål 
för domstolsprövning genom s.k. laglighetsprövning enligt 13 kap. 
kommunallagen (2017:725). 
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Prop. 2017/18:106 Hemtjänst 

Den nya bestämmelsen föreslås gälla för hemtjänstinsatser. Enligt Social-
styrelsens termbank avses med hemtjänst bistånd i form av service och 
personlig omvårdnad i den enskildes bostad eller motsvarande. Service är 
t.ex. praktisk hjälp med bostadens skötsel, hjälp med inköp, ärenden på 
post och bank, tillredning av måltider samt distribution av färdiglagad 
mat. Med personlig omvårdnad avses insatser som därutöver behövs för 
att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov. Detta kan t.ex. inne-
bära hjälp med att äta och dricka, klä sig och förflytta sig och sköta 
personlig hygien. Det kan också vara ledsagning eller andra insatser som 
behövs för att bryta isolering eller insatser för att den enskilde ska känna 
sig trygg och säker i det egna hemmet. I begreppet hemtjänst ingår även 
avlösning av anhörigvårdare i hemmet. Trygghetslarm är också en sådan 
insats som innefattas i begreppet hemtjänst. Hemtjänst är således ett sam-
lingsbegrepp för olika typer av insatser som den enskilde kan få i syfte 
att underlätta den dagliga livsföringen, se prop. 2005/06:115 s. 81, prop. 
1997/98:113 s. 119, prop. 1996/97:124 s. 87, jfr även prop. 2008/09:29 
s. 20 och prop. 2001/01:149 s. 23. Det finns enligt regeringens mening 
inga skäl att närmare specificera de insatser som kan ingå utan det bör 
vara upp till varje kommun att i sina riktlinjer närmare precisera de 
hemtjänstinsatser som kan komma ifråga utan föregående 
behovsprövning. Samtalsstöd och rådgivning bör kunna vara en sådan 
insats som beviljas inom ramen för den föreslagna bestämmelsen och 
regeringen ser, till skillnad mot vad som föreslås i promemorian, ingen 
anledning att särskilt ange detta i den förslagna bestämmelsen.  

Kils kommun, PRO och Enköpings kommun har framfört farhågor om 
förenklat beslutsfattande när det gäller personlig omvårdnad, med tanke 
på att det är en mer komplicerad insats som kräver mer ingående 
utredning för att behoven ska kunna tillgodoses och insatserna bli av rätt 
omfattning. Regeringens utgångspunkt är att den äldre måste känna sig 
trygg med alla de insatser som erbjuds inom ramen för begreppet hem-
tjänst. Det är inte minst viktigt när det handlar om insatser som grundar 
sig på fysiska, psykiska och sociala behov. Eftersom behoven av insatser, 
i vilken omfattning och på vilket sätt de bör genomföras kan ändras över 
tid är det viktigt att utföraren är lyhörd för den äldres synpunkter och 
uppfattning. Som tidigare nämnts ökar graden av trygghet när man 
känner sig delaktig i beslut som rör en själv och den äldre bör därför ges 
utrymme att påverka både omfattningen och på vilket sätt den personliga 
omvårdnaden ska utföras.  

Ett flertal remissinstanser har framfört invändningar mot att insatsen 
korttidsboende ska kunna ges utan behovsprövning eftersom antalet 
korttidsplatser är begränsat och måste förbehållas personer med stora 
behov. Efter att ha analyserat frågan delar regeringen denna uppfattning 
och anser att beslut om korttidsboende kräver utredning och behovs-
prövning. Till skillnad mot vad som föreslås i promemorian föreslår 
regeringen därför inte att korttidsplats till äldre ska kunna erbjudas utan 
föregående behovsprövning.   
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Information till den äldre personen   

Äldre personer kan uppleva handläggningen av ansökan om hjälp som 
svår att förstå. Detta gäller inte minst i sådana fall där förhållandena för 
den enskilde och därmed behoven av hjälp kan förändras ofta och med 
kort varsel. Många kommuner upplever dessutom att det är otydligt i 
vilken utsträckning besluten ger utrymme för flexibilitet utifrån den 
enskildes önskemål och utifrån att den enskildes behov kan variera 
mellan olika dagar.  

I en rapport utförd inom den nationella studien SNAC (Swedish 
National Study on Ageing and Care) redovisas en undersökning om vad 
som händer från ansökan till utförande av insatser sett ur den äldre 
personens eget perspektiv. I rapporten visas att verkligheten är betydligt 
mer komplex och motsägelsefull än vad som kommer till utryck i ett 
beslut om bistånd. Den äldre själv hade ofta en ganska diffus uppfattning 
om huruvida hon eller han ansökt om insatser. Beslutet innebar inte 
heller en garanti för att överensstämmelsen mellan beslutet och utförda 
insatser blev god. Biståndshandläggarens information om vilken hjälp 
den äldre kunde få blev inte sällan styrande för vad den enskilde ansökte 
om. Den enskildes önskemål nådde därmed inte ens fram till ansökan. 
Varannan person uppfattade inte att de sökt om något över huvud taget 
utan menade att de blivit tilldelade hjälp. Andra fick inte hjälp med det 
de ansökte om och vissa fick mycket mer hjälp än de tyckte att de 
behövde.  

Justitieombudsmannen (JO) har uttalat att det har stor betydelse att ett 
beslut är tydligt utformat så att den enskilde kan förstå vilken rätt till 
hjälp man har. Om beslutet inte är tydligt kan det även leda till problem 
vid verkställigheten av beslutet, problem för en domstol som ska pröva 
ett överklagande av beslutet och svårigheter vid tillsyn (dnr 252-2002). 

Socialstyrelsen har i en handbok beskrivit rättsläget utifrån nuvarande 
rättspraxis (Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten, 
Socialstyrelsen 2015). I handboken framhålls vikten av kravet på tyd-
lighet. Detta är viktigt för att både den enskilde och utföraren ska ha klart 
för sig ramarna för insatsen. Ett tydligt utformat beslut har stor betydelse 
för att den enskilde ska kunna förstå vilken rätt till hjälp han eller hon 
har. Om beslutet inte är tydligt kan det leda till problem vid verkställig-
heten av beslutet. Det kan också leda till svårigheter vid tillsyn. Ett 
tydligt formulerat beslut måste emellertid inte vara ett beslut med hög 
detaljeringsgrad. Ett beslut om hemtjänst kan enligt handboken vara for-
mulerat så att det ger ett visst utrymme för anpassning om den enskildes 
behov varierar mellan olika dagar.  

Det ovan sagda ligger i linje med förslaget i denna proposition om att 
hemtjänstinsatser ska få erbjudas på en mer generell nivå och att den 
enskilde därefter ska ges utrymme för att påverka den närmare utform-
ningen av dessa insatser. Det är emellertid av avgörande betydelse att 
den som ansöker om hemtjänst utan föregående behovsprövning får den 
information som behövs för att förstå på vilka grunder insatserna har 
erbjudits och vilket utrymme för påverkan som finns.  

Lagrådet har påpekat att tillämpningen av den nya bestämmelsen 
ställer krav på biståndshandläggaren att vara lyhörd för den enskildes 
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Prop. 2017/18:106 behov och kunna bedöma om denne har förmåga att tillgodogöra sig den 
information som ges. 

Regeringen anser att det är viktigt att informationen lämnas på ett 
sådant sätt att äldre personer med olika former av funktionsnedsättning 
ges reella möjligheter att tillgodogöra sig den. För personer med nedsatt 
kognitiv förmåga kan det t.ex. handla om att genomgående använda sig 
av ett enkelt och begripligt språk, s.k. klarspråk, eller att ta fram lättlästa 
versioner av den information som ges. I de fall biståndshandläggaren gör 
bedömningen att den äldre inte förmår tillgodogöra sig informationen, 
ska en utredning enligt 11 kap. § SoL avseende rätten till bistånd enligt 
4 kap. 1 § SoL göras. Kommunen måste även försäkra sig om att den 
som ansöker om hemtjänst utan föregående behovsprövning är införstådd 
med hur den löpande uppföljningen kommer att genomföras och att 
rätten att ansöka om bistånd enligt 4 kap. 1 § är oförändrad. Då syftet 
med den nya bestämmelsen är att öka den äldres självbestämmande och 
delaktighet anser regeringen att informationsinsatser ska vara ett villkor 
för att en kommun ska få erbjuda hemtjänst till äldre personer utan 
föregående behovsprövning. 

Möjlighet att påverka utförandet av insatserna 

Delaktighet och inflytande innebär att den äldre ska kunna påverka hur 
insatserna ska utformas. Genom ett rambeslut i enlighet med kommunala 
riktlinjer kan insatserna tillhandahållas snabbare, enklare och med ett 
tydligt angivet utrymme för på vilket sätt som insatsernas innehåll och 
utförande kan påverkas av den enskilde. Det kan t.ex. handla om att i 
stället för en planerad städning få hjälp till frisören eller att få en tidning 
eller bok uppläst. Det viktiga vad gäller byte av insatser är att personalen 
och den äldre personen i sitt möte talar om vad som är möjligt att utföra 
inom ramen för de kommunala riktlinjerna. Detaljerade biståndsbeslut 
skapar tydlighet i fråga om vad beslutet avser. Denna tydlighet försvinner 
vid ett förenklat beslutsfattande då det i dessa fall uteslutande är kom-
munernas riktlinjer som ligger till grund för insatsen. Samtidigt riskerar 
alltför detaljerade beslut att minska utrymmet för flexibilitet i beslutets 
genomförande. Den statliga tillsynen, IVO, tidigare länsstyrelserna och 
Socialstyrelsen, har under en följd av år i sin tillsyn granskat hanteringen 
av utredning, beslut och dokumentation inom socialtjänsten och riktat 
kritik och förelägganden mot kommuner som tillämpat s.k. förenklade 
modeller för handläggning. IVO har hävdat att individuellt anpassade åt-
gärder som ges enskilda i form av stöd i boendet ska föregås av utred-
ning, bedömning och beslut i enlighet med socialtjänstlagen. Besluten 
ska även dokumenteras och följas upp. Det är därför enligt IVO fråga om 
ett missförhållande då en person får en individuellt anpassad insats utan 
att beslut om bistånd fattas i vilket det anges vilken insats som beviljats. 
IVO har även påtalat vikten av att dokumentationsreglerna följs så att 
kommunen kan ta sitt ansvar för att följa upp och bedöma om de be-
viljade insatserna har tillgodosett den enskildes behov. 

IVO ser dock risker med att biståndsbesluten blir allt för detaljerade 
och inte lämnar den utförande verksamheten utrymme för flexibilitet. För 
att den äldre faktiskt ska få sina behov av hjälp och stöd tillgodosedda 
krävs att besluten verkligen beskriver behoven på ett adekvat sätt. Sam-



  

  

Prop. 2017/18:106 

22 

tidigt måste dessa beslut ha en sådan flexibilitet att de kan anpassas till 
ändrade förutsättningar och till de faktiska förhållandena vid varje en-
skild tidpunkt. Utformningen av beslut om hemtjänstinsatser får inte 
innebära att personer i slutänden inte får den hjälp och det stöd de 
behöver. 

Med den nya bestämmelsen görs ingen föregående behovsprövning. 
Det kommunen har att förhålla sig till är att den som ansöker om en 
sådan hemtjänstinsats uppfyller de kriterier som kommunen har fastställt 
i sina riktlinjer. Beslutet behöver endast innehålla information om de in-
satser enligt kommunens riktlinjer, t.ex. antal timmar hemtjänst, trygg-
hetslarm eller matservice, som den enskilde önskar och som kommunen 
beviljar. Det blir sedan en fråga för den som beviljas hemtjänst att till-
sammans med utföraren bestämma hur insatserna ska genomföras inom 
de angivna ramarna. Besluten ska dokumenteras enligt bestämmelserna 
om dokumentation i 11 kap. 5 och 6 §§ och 7 kap. 3 § SoL.  

5.3 Uppföljning av insatser som kan erbjudas äldre 
utan föregående behovsprövning 

Regeringens förslag: Kommunen ska följa upp de insatser som har 
erbjudits med utgångspunkt i kommunens riktlinjer, insatsernas 
kvalitet och värdegrunden för äldre. 

Regeringens bedömning: Kommunen bör i sina riktlinjer närmare 
precisera villkoren för de insatser som kommunen erbjuder.    

 

Promemorians förslag: Överensstämmer delvis med regeringens. 
Förslaget i promemorian är författningstekniskt utformat på ett annat sätt.  

Remissinstanserna: Myndigheten för delaktighet (MFD) tillstyrker 
förslaget men understryker samtidigt behovet av en systematisk upp-
följning för att säkerställa att kvalitetssäkrade insatser ges baserade på 
individens behov. Enköpings kommun påpekar vikten av en tydlig väg-
ledning för hur uppföljning ska ske, då förslaget i remissen kan leda till 
att biståndshandläggaren måste följa upp de samlade insatserna utifrån 
två olika beslutsformer. Göteborgs kommun framför att då förslaget 
innebär att det är frivilligt för kommunerna att införa förenklat besluts-
fattande och om kommunerna väljer att göra det, är det viktigt att varje 
kommun skapar riktlinjer för kriterier och uppföljning. Vision anser att 
förslaget innebär ökade krav på uppföljning och kommunikation med den 
äldre och deras anhöriga. Akademikerförbundet SSR ser en risk med 
förenklad handläggning mot bakgrund av att det inte är ovanligt med 
kommunala riktlinjer som tar sikte på att hålla nere utgifter och påtalar 
behovet av såväl en nationell uppföljning som en kvalitetssäkrad upp-
följning på individnivå. Det är viktigt att biståndshandläggaren får ett 
reellt professionellt utrymme att även ta fasta på behov hos den äldre 
som inte kan uppfyllas via de insatser som kan ges inom ramen för 
förenklad handläggning. Förbundet delar inte utredarens bedömning om 
att uppföljningen inte ska innefatta individuella behov utan anser att 
kommunen, via sina biståndshandläggare, alltid ska ha den enskildes 
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Prop. 2017/18:106 behov för ögonen. Linköpings kommun tillstyrker förslaget men anser att 
uppföljningen även ska ske utifrån den enskildes behov.   

Inspektionen för vård och omsorg, (IVO) tillstyrker förslaget men anser 
att det kan innebära att viktig information om den enskildes hälsotillstånd 
och andra väsentliga uppgifter riskerar att inte komma till utförarens och 
vårdpersonalens kännedom. Mullsjö kommun har framfört liknande syn-
punkter.   

Socialstyrelsen anser att det bör utredas vidare hur förutsättningar för 
verksamhetsutveckling och en kunskapsbaserad socialtjänst för äldre på-
verkas, vid införandet av en förenklad modell utan individuell behovsbe-
dömning. Dorotea kommun anser att det förenklade förfarandet är tids-
besparande och effektivt för kommunerna men att förslaget samtidigt 
minskar möjligheten att jämföra resultat av olika arbetssätt med 
varandra, både på lokal och nationell nivå och att möjligheten till verk-
samhetsutveckling och evidensbaserad vård och omsorg därmed också 
minskar. Liknande synpunkter har framförts av Lunds kommun. 

Tanums kommun och FSS anser att frågan om hur dokumentationen 
ska utformas behöver förtydligas. Skellefteå kommun anser att det är 
viktigt att tydlig dokumentation finns tillgänglig när trygghetslarm be-
viljas, eftersom det vid hembesök kan uppdagas att personer även har 
andra behov. 

Skälen för regeringens förslag och bedömning 

Genomförandet av beslutade insatser kan utföras antingen i kommunal 
regi eller av privata utförare från vilka kommunen upphandlar tjänster. 
Det är alltid den beslutande nämnden som har ansvaret för att den en-
skilde verkligen får det bistånd som har beviljats, oavsett om det är den 
beslutande nämnden själv, en annan nämnd eller en privat utförare som 
verkställer det beslutade biståndet. Med detta ansvar följer självklart en 
skyldighet att dokumentera att beslutet har verkställts samt att följa upp 
det beviljade biståndet (prop. 2005/06:115 s. 118). Kommunen har det 
yttersta ansvaret för att enskilda får den hjälp och det stöd som de be-
höver samt att insatserna är av god kvalitet (2 kap. 1 § och 3 kap. 3 § 
SoL). Privata utförare som utför insatser enligt SoL har dock ett eget an-
svar för att insatserna är av god kvalitet, att personalen har lämplig ut-
bildning och erfarenhet och för att kvaliteten i verksamheten systematiskt 
utvecklas och säkras.  

Många kommuner bedriver ett arbete för att på olika sätt öka äldre 
kvinnors och mäns delaktighet och stärka deras självbestämmande. En 
del kommuner tillämpar alternativa modeller för hantering av utredning 
och beslut i sådana ärenden där avslag sällan eller aldrig förekommer. 
Det kan t.ex. handla om att fokusera mindre på utredande och istället ge 
äldre personer möjlighet att själva få bestämma vad de vill använda 
hjälpen till, samtidigt som kommunen kan koncentrera sig mer på upp-
följning och styrning. Det är mycket ovanligt att ansökningar om äldre-
omsorg avslås helt eller delvis. Socialstyrelsen genomförde 2001 en 
mätning som visade att en procent av alla beslut om äldreomsorg innebar 
någon form av avslag. I ärenden där avslag vanligen inte förekommer 
eller ärenden där den enskilde själv kan få bestämma vad som ska göras, 
när det ska göras, hur det ska göras och av vem menar en del kommuner 
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att utredningsbehovet är minimalt. Andra exempel handlar om ärenden 
där den person som ansöker om bistånd är över en viss ålder och där som 
regel avslag knappt förekommer. Sådana ärenden kan handla om en viss 
typ av tjänst eller en viss avsatt tid som får disponeras friare inom de 
ramar kommunen angett.  

IVO har genom sin tillsyn påvisat att de äldre ofta har begränsade 
möjligheter att påverka hur insatserna inom socialtjänstens område ut-
förs. Det brister ofta när det gäller kommunernas och verksamheternas 
uppföljning av de äldres genomförandeplan. Det får till följd att enskildas 
möjligheter att påverka hur och när insatserna utförs begränsas väsent-
ligt. Enligt IVO är det viktigt med samverkan mellan myndighets-
utövning och verkställighet för att få ett fungerande informationsutbyte 
med den enskilde i fokus, dvs. att utförandet av insatserna överens-
stämmer med vad som har beslutats och dokumenterats. IVO menar att 
det är förvånande att vissa kommuner inte har någon eller bara knapp-
händig samverkan med verkställigheten. I den tidigare omnämnda 
rapporten från SNAC (Swedish National Study on Ageing and Care) 
framkommer i intervjuer med vårdbiträden att de ansåg att de beslutade 
insatserna endast delvis stämde överens med de äldres behov. De utförde 
även en del insatser som inte var beställda men som de ansåg att de äldre 
behövde. Det förekom också att de såg behov hos enskilda äldre som de 
äldre inte ville ansöka om hjälp för. De äldre var mer nöjda i de fall då 
det var liten överensstämmelse mellan de beslutade insatserna och de 
som i realiteten utförts. I rapporten tolkas det som att ju mer lyhörd vård-
biträdet är för den enskildes önskemål desto nöjdare blir den som får 
hjälpen. Det omvända gäller också. Ju mer troget vårdbiträdet är mot de 
beslutade insatserna desto mindre nöjd blir den som får hjälpen. 

Det är enligt regeringens mening olyckligt att tillämpningen av 4 kap. 
1 § SoL i vissa fall har lett till att ett större fokus läggs på utredning och 
beslut än på hur insatserna i praktiken genomförs och följs upp. Om det 
blir för stor diskrepans mellan beslut och insatser kan känslan av makt-
löshet och att inte längre kunna påverka sin situation förstärkas hos de 
äldre personerna. Det ligger i sakens natur att det kan vara svårt för den 
enskilde att på förhand ha en klar bild av hjälpbehovet, särskilt om man 
tidigare inte haft några insatser alls. Det talar för att det kan vara fullt 
tillräckligt att inledningsvis utgå från kommunernas riktlinjer vid er-
bjudandet av hemtjänstinsatser och att uppföljningen därefter kan ge väg-
ledning när det gäller den mer exakta utformningen av insatserna.  

Lagrådet har påpekat att det är angeläget att biståndshandläggaren i 
samband med uppföljningen tar upp frågan om det behövs ytterligare 
bistånd. Regeringen delar denna uppfattning. 

Det förutsätter i sin tur att utföraren är lyhörd inför den enskildes 
önskemål och synpunkter och regelbundet stämmer av med både den 
enskilde och med biståndshandläggaren. Regeringen ser positivt på det 
arbete som redan bedrivs på kommunal nivå för att stärka äldres del-
aktighet och självbestämmande genom ett ökat fokus på utförande och 
uppföljning av insatserna. Genom det nu aktuella förslaget ökar möj-
ligheterna ytterligare att fokusera på uppföljning. Därmed tillgodoser 
regeringen också ett antal remissinstansers synpunkter på vikten av en 
systematisk nationell uppföljning och kvalitetssäkring av insatserna. 
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Prop. 2017/18:106 Insatserna i denna proposition föreslås kunna erbjudas utan föregående 
behovsprövning. Det innebär att utgångspunkten för uppföljningen inte 
är den enskildes behov i det enskilda fallet. Utgångspunkten blir i stället 
brukarnas uppfattning om tjänsterna, hur tjänsterna motsvarar kommun-
ens riktlinjer och hur de förhåller sig till kravet på god kvalitet enligt  
3 kap. 3 § SoL och till värdegrunden såsom den kommer till uttryck i  
5 kap. 4 § SoL. Kommunernas riktlinjer måste vara tydliga så att det är 
möjligt att göra en sådan bedömning.  

Den övergripande målsättningen för omsorgen om äldre, som kommer 
till uttryck i den ovan nämnda värdegrunden, är att äldre personer ska få 
leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Det innebär att den enskilde 
måste ges ett reellt inflytande över utförandet av tjänsterna. Genom att 
den enskildes egna önskemål utgör en av hörnstenarna för uppföljningen 
i det nu aktuella förslaget, torde den äldres delaktighet och själv-
bestämmande kunna öka.  

5.4 Uppdrag till Socialstyrelsen att följa 
utvecklingen  

Regeringens bedömning: Socialstyrelsen bör få i uppdrag att 
närmare analysera samt ge förslag på hur statistikuppgifter om de 
insatser som beviljas utifrån den nya bestämmelsen på lämpligt sätt 
ska redovisas.   

Därefter bör Socialstyrelsen få i uppdrag att följa upp och utvärdera 
tillämpningen av den nya bestämmelsen om förenklat beslutsfattande 
med fokus på förslagets effekt på en jämlik och jämställd äldreomsorg 
och på hur den nya bestämmelsen påverkar äldre kvinnor och män 
med nedsatt kognitiv förmåga.   

 

Promemorians förslag: Behandlar inte denna fråga specifikt. 
Remissinstanserna: Socialstyrelsen ser ett behov av en ytterligare 

analys av de orsaker som bidragit till en bristfällig träffsäkerhet mellan 
insatser som beviljats och den äldres behov samt äldres möjligheter att 
påverka vilka insatser som ges och när och hur de ska genomföras.  

Socialstyrelsen och SPF Seniorerna ser risker med att förslaget kan 
leda till omotiverade ökade regionala skillnader, mot bakgrund av att det 
blir upp till kommunerna att själva avgöra om någon förenklad modell 
ska införas i kommunen eller inte, och i så fall för vilka insatser och 
kommuninvånare. Även Statskontoret befarar att skillnader mellan kom-
muner kan leda till att den enskildes rätt till insatser kan variera beroende 
på var i landet han eller hon bor och anser att statlig uppföljning är 
nödvändig om förslaget genomförs. 

Kammarrätten i Stockholm, Förvaltningsrätten i Härnösand, 

Enköpings kommun och Töreboda kommun betonar betydelsen av att den 
enskilde verkligen förstår skillnaden mellan individuell behovsbedöm-
ning och ett förenklat beslutsfattande. Statskontoret, Lunds kommun, 

Skellefteå kommun och Föreningen Sveriges socialchefer påtalar även att 
det i vissa fall kan vara svårt för den enskilde att själv kunna ge uttryck 
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för sina behov. Socialstyrelsen anser att förslaget riskerar att missgynna 
äldre som av olika skäl lider av nedsatt eller begränsad beslutsförmåga.    

Vision anser att de kommuner som väljer att arbeta med förenklat 
beslutsfattande behöver vara ålagda att föra register över de personer 
som erhåller insatser enligt förenklat beslutsfattande.  

Lunds kommun anför att om vissa av kommunernas beslut om insatser 
enligt socialtjänstlagen inte handläggs utifrån brukarnas behov, genom 
ett systematiskt arbetssätt med gemensamma begrepp och termer får 
kommunerna inte samma möjlighet att ta fram underlag till lokal och 
nationell statistik som möjliggör jämförelse inom och mellan kom-
munerna. I dag är samtliga kommuner skyldiga att rapportera in person-
nummer och insatser som används till Öppna jämförelser för målgruppen 
äldre. Syfte är att använda uppgifterna i lokalt och nationellt analys- och 
förbättringsarbete. Det saknas överväganden i utredningen om hur de 
kommuner som inför förenklat beslutsfattande fortsättningsvis ska 
rapportera denna statistik. Även Linköpings kommun efterlyser ett klar-
görande av hur insatserna som ges på förenklat sätt kan redovisas i antal 
brukare och timmar Göteborgs kommun anser att frågan om Individens 
behov i centrum, IBIC bör belysas ytterligare och ställer sig frågan om 
IBIC är förenligt med föreslaget om förenklat beslutsfattande. Mönsterås 

kommun menar att IBIC inte kommer att användas vid den föreslagna 
förändringen och att personalen därmed får två sätt att planera brukarens 
insatser. Östhammars kommun menar att den äldre riskerar att bli passivi-
serad om inte IBIC används, då IBIC utgår från individens behov, resurs-
er och behov. Även Skellefteå kommun undrar hur den föreslagna för-
enklade biståndshandläggningen ställer sig i relation till IBIC? Och be-
farar att det kommer att bli två parallella spår, de som fått stöd via för-
enklad biståndshandläggning och de som fått stöd via ”traditionell utred-
ning enligt IBIC-modellen”. Det är även en öppen fråga hur uppfölj-
ningen ska göras av stöd som beviljats via förenklad biståndshandlägg-
ning. 

Skälen för regeringens bedömning  

En viktig del i ett kvalitetsutvecklingsarbete är att det finns statistik som 
gör att man kan följa utvecklingen på området. Det är även viktigt att 
metoder och resultat kan jämföras. I dag är socialnämnderna skyldiga att 
lämna statistiska uppgifter om insatser till äldre enligt Socialstyrelsens 
föreskrifter (HSLF-FS 2016:86). Dessa uppgifter ligger bland annat till 
grund för Socialstyrelsens arbete med öppna jämförelser. Som ett led i att 
följa utvecklingen på området och att kunna möjliggöra jämförelser 
mellan och inom kommuner, föreslås Socialstyrelsen få i uppdrag att 
närmare analysera samt ge förslag på hur redovisning av statistikupp-
gifter om insatser som beviljas utifrån de nya bestämmelserna på lämp-
ligt sätt kan redovisas.    

En lättare tillgänglig äldreomsorg bedöms på sikt bidra till en mer jäm-
lik tillgång till äldreomsorg. Eftersom det är upp till varje enskild kom-
mun att definiera de insatser som ska kunna ges utan föregående behovs-
prövning, fastställa de närmare kriterierna och även bestämma mål-
gruppen som ska kunna komma i fråga för insatserna, kommer emellertid 
tillämpningen att variera på lokal nivå. Det ligger i sakens natur att en 
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Prop. 2017/18:106 befogenhetsbestämmelse där kommunerna själva bestämmer såväl inrikt-
ning som omfattning leder till en varierad tillämpning och regeringen ser 
positivt på möjligheterna att kunna anpassa bestämmelsen till lokala 
förutsättningar. Det är emellertid inte önskvärt att den nya befogenheten 
leder till omotiverade stora lokala eller regionala skillnader som innebär 
att den äldres tillgång till kvalitativ äldreomsorg blir avhängig var i 
landet den äldre bor. Regeringen avser därför att även ge Socialstyrelsen 
i uppdrag att följa upp och utvärdera tillämpningen av den nya bestäm-
melsen med fokus på förslagets effekt på en över landet jämlik äldre-
omsorg. Utgångspunkten för detta arbete bör vara att äldre kvinnor och 
män ska ges samma förutsättningar till delaktighet och inflytande över de 
insatser som erbjuds. Därmed tillmötesgår regeringen de remissinstanser 
som påtalat risker för oönskade regionala skillnader.  

Som tidigare redovisats finns tydliga indikationer på att äldre kvinnor 
och män inte alltid känner sig delaktiga i biståndsbedömningen. En för-
klaring som nämnts är att existentiella frågor ibland överskuggar själva 
behovsbedömningen då den äldres tankar och känslor kan vara mer 
relaterade till upplevelser av att behöva be om hjälp i hemmet och 
mindre på att beskriva de specifika behov man har. En annan viktig för-
klaring är att äldre människor kan ha kognitiva nedsättningar som i vissa 
fall kan försvåra möjligheterna att förstå vad som sägs och även utrycka 
sina behov och önskemål. Syftet med den nya bestämmelsen är att ge de 
kommuner som så önskar möjlighet att bevilja äldre kvinnor och män 
insatser inom äldreomsorgen på ett enklare sätt och med större utrymme 
för självbestämmande. En förutsättning för att de nya bestämmelserna 
ska kunna öka delaktigheten och självbestämmandet hos de äldre är dels 
att de äldre får den information som behövs, dels att de förstår vilka in-
satser som kan erbjudas och på vilka grunder. Det är även av avgörande 
betydelse att den äldres behov kontinuerligt följs upp och att den äldre är 
införstådd med att rätten att ansöka om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL 
alltjämt kvarstår.  

Mot bakgrund av det ovan sagda och med beaktande av de remiss-
instanser som framfört farhågor över att äldre som av olika skäl lider av 
nedsatt eller begränsad beslutsförmåga kan missgynnas, avser regeringen 
att ge Socialstyrelsen i uppdrag att följa upp och utvärdera hur den nya 
bestämmelsen påverkar äldre kvinnor och män med kognitiva ned-
sättningar.    

Verksamhetsutveckling och en kunskapsbaserad socialtjänst  

Socialstyrelsen har utvecklat IBIC (individens behov i centrum) som ett 
stöd för att identifiera och beskriva individens behov, resurser, mål och 
resultat inom olika livsområden i dagliga livet. Genom IBIC får hand-
läggare och utförare tillgång till ett gemensamt tankesätt och språk som 
bygger på ICF (Internationell klassifikation av funktionstillstånd, 
funktionshinder och hälsa). IBIC har från hösten 2016 ersatt det tidigare 
instrumentet ÄBIC (äldres behov i centrum). 

IBIC möjliggör ett systematiskt arbetssätt där nuläge, mål och resultat 
beskrivs på ett strukturerat sätt. Målet är att individen ska få sina behov 
beskrivna på ett likvärdigt sätt i hela landet och även få möjlighet att 
stärka sina egna resurser avseende genomförande av aktiviteter och del-
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aktighet. IBIC ger även säkrare överföring och återanvändning av 
information och kan användas som stöd i samtal med anhöriga för att 
beskriva deras situation och behov av stöd.  

Ett uttalat syfte är att stärka individens och anhörigas delaktighet i 
utredning, planering och genomförande av insats samt i uppföljningen av 
beslutade insatser. Utredningar och genomförande av insatser blir mer 
likvärdiga och rättssäkra eftersom handläggarna och utförarna använder 
samma arbetssätt och gemensamma begrepp. Tydligt beskrivna behov 
och mål ger vidare utföraren bättre förutsättningar att välja arbetssätt och 
metoder. Utförarens roll att kontinuerligt planera och följa upp genom-
förandet tillsammans med individen kan utvecklas och stärkas. Det blir 
lättare att följa upp resultatet för individen och värdera valet av arbetssätt 
och metoder. Strukturerade uppgifter och resultat kan också samman-
ställas på gruppnivå och utgöra underlag för beslut om exempelvis 
kvalitets- och verksamhetsutveckling. 

Ett antal remissinstanser har efterlyst klargörande över hur den nya 
bestämmelsen om förenklat beslutsfattande kommer att påverka använd-
andet av IBIC. Somliga remissinstanser har även gjort gällande att IBIC 
inte kommer att kunna användas alls, då tillgången till uppgifter om 
äldres individuella behov, mål och resultat kommer att minska vid ett 
förenklat beslutsfattande.  

Med införande av ett strukturerat stöd i form av IBIC för äldreomsorg 
har möjligheterna att få en tydlig bild av de äldres behov och önskemål 
ökat, vilket är viktiga inslag i det löpande kvalitetsförbättringsarbetet. 
Samtidigt har kraven på revidering av besluten ökat, inte minst på grund 
av att allt fler äldre har behov som snabbt och ofta kan förändras. Många 
kommuner har därför förändrat sin handläggning så att besluten formu-
leras mer öppet för att möjliggöra anpassning till ofta förekommande 
förändringar.  

Fördelarna med ett förenklat beslutsfattande är att äldre kvinnor och 
män kan få insatser inom äldreomsorg utan föregående behovsprövning, 
Det innebär dels att förebyggande insatser kan premieras, dels att den 
äldres egna erfarenheter kan tas tillvara i ökad utsträckning när det blir 
aktuellt med en individuell behovsbedömning. Uppföljningen är viktig 
både för att säkerställa att syftet med bestämmelsen uppnåtts, dvs. att 
personen i fråga har fått ökat utrymmet för delaktighet och självbestäm-
mande och för att fånga upp de äldre som bedöms vara i behov av en 
individuell behovsbedömning för att få sina behov tillgodosedda. I båda 
dessa fall utgör IBIC ett viktigt stöd för handläggaren och utföraren när 
de ska identifiera och beskriva individens behov, resurser, mål och 
resultat inom olika livsområden. IBIC kommer således alltjämt fylla en 
viktig funktion och vara av stor betydelse för det lokala analys- och 
kvalitetsförbättringsarbetet samt utvecklingen av en kunskapsbaserad 
socialtjänst. Den enda skillnaden är att den första kartläggningen görs i 
samband med den första uppföljningen och inte vid en första utredning. 
Då den äldre redan har erfarenheter av hemtjänstinsatser vid detta till-
fälle, finns anledning att tro att den äldres egna upplevelser även kan tas 
tillvara på ett mer systematiskt sätt, jämfört med om den första kart-
läggningen görs vid det första utredningstillfället, vilket bedöms stärka 
delaktighet och självbestämmande. 
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Prop. 2017/18:106 6 Ikraftträdande 

Regeringens förslag: Den nya bestämmelsen ska träda i kraft den 1 
juli 2018. 

 

Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens. 
Remissinstanserna: Remissinstanserna har inte framfört några syn-

punkter på förslaget. 
Skälen för regeringens förslag: Den nya bestämmelsen ska träda i 

kraft snarast möjligt. Regeringen föreslår därför att bestämmelsen träder i 
kraft den 1 juli 2018. 

7 Konsekvenser 
Brukarperspektiv 

Genom förenklat beslutfattande blir det möjligt för äldre personer att 
snabbare och enklare få viss hjälp. De får också ökat utrymme för del-
aktighet och självbestämmande då förslaget möjliggör för kommunerna 
att lägga ökat fokus på att tillsammans med den äldre utveckla upp-
följning, kvalitet, nöjdhet och effektivitet. Rättssäkerheten påverkas inte 
eftersom rätten att söka bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 
(2001:453) alltid gäller. Kommunen ska också enligt förslaget informera 
den enskilde om detta vid handläggning utan föregående behovs-
prövning. 

En mer jämlik äldreomsorg 

Genom att förslaget är utformat som en befogenhetsbestämmelse kom-
mer tillämpningen att variera på lokal nivå. Det är upp till varje kommun 
att definiera de insatser som ska kunna ges utan föregående behovs-
prövning, fastställa de närmare kriterierna och även bestämma den mål-
grupp som ska kunna komma i fråga för dessa hemtjänstinsatser. På sikt 
bör emellertid en lättare tillgänglig hemtjänst bidra till en mer jämlik till-
gång till äldreomsorg, vilket även kan underlätta för anhöriga till äldre. 
En minskad belastning på anhöriga så att färre personer väljer att minska 
sin arbetstid eller sluta arbeta helt har både positiva privatekonomiska 
konsekvenser och positiva samhällsekonomiska konsekvenser. 

Jämställdhet mellan kvinnor och män 

Förslaget bedöms leda till ett minskat tryck på insatser från anhöriga 
vilket har störst betydelse för kvinnor eftersom de oftare än män på-
verkas negativt av att utföra anhöriginsatser. Förslaget ger möjlighet för 
kommunerna att erbjuda äldre kvinnor och män insatser på ett enklare 
sätt vilket har positiva effekter för båda könen. Sammantaget antas för-
slaget ha positiva effekter på jämställdhet mellan kvinnor och män. 
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Konsekvenser för staten 

Socialstyrelsen föreslås få i uppdrag att ge förslag på hur statistikupp-
gifter kan redovisas på lämpligt sätt och därefter följa upp och utvärdera 
tillämpningen av den nya bestämmelsen. Eftersom hemtjänstinsatser utan 
föregående biståndsprövning inte möjliggör tillsyn av skälig levnadsnivå 
så torde statens tillsynsbehov minska i den delen. Däremot kvarstår till-
synsbehovet av att insatserna utförs med god kvalitet enligt 3 kap. 3 § 
SoL och med beaktande av värdegrunden för äldre, enligt 5 kap. 5 § SoL. 
Konsekvenserna för staten bedöms som ringa. 

Socialnämndens handläggning av ansökningarna om hemtjänst utan 
föregående behovsprövning bedöms orsaka mindre administrativa 
kostnader. 

Beslut om hemtjänst utan föregående behovsprövning kommer endast 
att kunna överklagas av en kommunmedlem enligt bestämmelserna om 
laglighetsprövning i 10 kap. kommunallagen (1991:900) respektive 
13 kap. i nya kommunallagen (2017:725). Den föreslagna ordningen kan 
endast i mycket liten omfattning innebära en ökad måltillströmning till 
de allmänna förvaltningsdomstolarna och eventuella merkostnader 
bedöms därmed rymmas inom befintliga ramar. 

Den kommunala självstyrelsen 

Den kommunala självstyrelsen regleras bl.a. i 14 kap. regeringsformen. 
Enligt 14 kap. 3 § regeringsformen bör en inskränkning i den kommunala 
självstyrelsen inte gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till de 
ändamål som har föranlett inskränkningen. Innebörden av bestämmelsen 
är att inskränkningar i den kommunala självstyrelsen ska prövas mot en 
proportionalitetsprincip. Den slutliga bedömningen av hur denna pröv-
ning faller ut görs av riksdagen i samband med att riksdagen tar ställning 
i lagstiftningsärendet (se prop. 2009/10:80 s. 296). 

Kommunernas skyldighet att lämna bistånd regleras i socialtjänstlagen. 
Enligt förslaget ges kommunerna frihet att välja om de vill använda sig 
av den befogenhet som föreslås. Därmed bedöms kommunernas skyldig-
het att lämna bistånd enligt socialtjänstlagen inte ha gjorts mer omfattan-
de än vad som gäller redan idag. Det finns inget som tyder på att en 
möjlighet till friare form för handläggning av ärenden automatiskt skulle 
påverka den totala efterfrågan av hemtjänst så att de samlade kostnaderna 
skulle öka. Däremot finns erfarenheter, från t.ex. Linköpings kommun, 
av att en mer lättillgänglig äldreomsorg inte ökar kostnaderna.  

Den föreslagna bestämmelsen innebär att det kommunala besluts-
utrymmet vidgas. Det innebär att kommunerna får fler verktyg att arbeta 
med och kan lägga ett ökat fokus på uppföljning, vilket kan bidra till en 
effektivare verksamhet med högre kvalitet. En konsekvens av att kom-
muner tillämpar den föreslagna bestämmelsen är att vissa kommer att be-
höva utveckla sina system för uppföljning och styrning. Förslaget be-
döms ha utformats på ett sätt som inte vållar kommunerna större 
organisatoriska problem. 

Förslaget ger inte något annat än tillgång till vissa insatser som kom-
munen definierar, riktade till målgrupper som kommunen bestämmer. 
Kommunen fattar även tilldelningsbeslut och bestämmer utifrån sina 
egna kriterier omfattningen av de insatser som erbjuds. Riskerna för att 
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Prop. 2017/18:106 en privat utförare av egenintresse skulle kunna utnyttja den nya bestäm-
melsen på ett sätt som bidrar till en överdriven konsumtion av hemtjänst-
insatser bedöms som små. 

Bestämmelserna bedöms inte kunna leda till normering eftersom det 
inte föreslås bli någon skyldighet för kommunen att tillämpa bestäm-
melsen. Av samma anledning bedöms inte heller finansieringsprincipen 
bli tillämplig.  

Kommunernas ekonomi och styrning 

Det finns i dagsläget inte någon forskning som pekar på att äldre 
personer skulle ta äldreomsorg i anspråk utan att behöva sådana tjänster. 
Det bedöms inte heller vara fallet vid olika former av förenklat besluts-
fattande. Vanligtvis försöker äldre klara sig själva så länge det bara går. 
Det visar sig bl.a. i Socialstyrelsens mätning från 2001 där endast en 
procent av alla beslut om äldreomsorg innebar någon form av avslag. 
Vidare framkommer i SOU 2017:21 att den typiska äldreomsorgstagaren 
är en ensamstående kvinna som är 85 år gammal och att de sökande 
oftast har tämligen stora omvårdnadsbehov redan vid ansökningstillfället. 
Under 2015 hade 375 000 personer i åldersgruppen 65 år och äldre någon 
form av biståndsbeslutad socialtjänstinsats, varav 60 procent hade hem-
tjänst i ordinärt boende. Målgruppen som är i behov av hemtjänst be-
döms inte öka med det nu aktuella förslaget, eftersom kommunen har 
goda möjligheter att genom sina beslut styra utbudets omfattning och 
prissättning på ett sådant sätt att kommunen når önskad effekt. I Sveriges 
Kommuner och Landstings (SKL) kommun- och landstingsdatabas 
Kolada finns uppgifter från brukarundersökningar och finansiella 
nyckeltal. Där framgår att Linköpings kommun som under en följd av år 
arbetat med förenklade former för handläggning finns bland de 25 
procent av kommunerna som har lägst kostnad för hemtjänst, högt 
omdöme i fråga om inflytande för brukare och tillräckligt med tid, och 
god personalkontinuitet. I andra bedömningsfrågor som hur personalen 
utför sina arbetsuppgifter finns Linköping bland de 50 procent av kom-
munerna som ligger i mitten.  

Kommunernas administrativa kostnader förväntas minska om befogen-
heten att erbjuda hemtjänst till äldre personer utan föregående behovs-
prövning används. Ökat arbete med kvalitet genom både uppföljning och 
förbättringsarbete förväntas leda till bättre kvalitet och effektivitets-
vinster. Genom förslaget ges kommunerna möjligheter att förstärka in-
slagen av förebyggande insatser genom att tillgängliggöra hemtjänst-
insatser av mer generell natur i ett tidigt skede, vilket kan minska eller 
skjuta upp behovet av mer omfattande äldreomsorg. Då förslaget innebär 
att äldre personer kan fasas in i äldreomsorgen i ett tidigare skede ökar 
kunskaperna om vilka åtgärder som har störst potential att stärka 
funktionsförmågan hos äldre, vilket i sin tur bedöms kunna minska 
kostnaderna för äldreomsorgen i ett längre perspektiv. Ett ökat inslag av 
förebyggande insatser ökar även möjligheterna att kunna erbjuda insatser 
som på ett mer träffsäkert sätt svarar mot den enskildes behov, när be-
hoven av stöd ökar och det blir aktuellt med en individuell behovspröv-
ning.  
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Med den nya bestämmelsen följer ett behov att följa hur kommunernas 
kostnader och effektivitet förändras. Som ett första steg föreslås Social-
styrelsen få i uppdrag att närmare analysera och ge förslag på hur 
statistikuppgifter om de insatser som beviljas utifrån den nya bestäm-
melsen på lämpligt sätt kan redovisas  

Konsekvenser för företag 

Förslaget medför inte att företag påförs skyldigheter eller särbehandlas. 
Förslaget ger kommunerna utökade befogenheter inom socialtjänstens 
område och innebär inga förändringar när det handlar om kommunernas 
möjligheter att ingå avtal med privata aktörer på området. Företagens 
konkurrensförhållanden påverkas inte. Förslaget ger kommunerna 
möjlighet att inte genomföra en utredning i sådana typer av ärenden där 
de anser att det är obehövligt. Förslaget syftar till att möjliggöra att den 
enskilde får mer att bestämma över vilket stärker utförarnas, både 
offentliga och privata, möjligheter att utforma en mer individanpassad 
hjälp. Det bedöms få positiva konsekvenser inte minst för mindre företag 
med specialiserad inriktning i sitt tjänsteutbud. 

8 Författningskommentar 
4 kap.  

2 a § Socialnämnden får utan föregående behovsprövning erbjuda hemtjänst till 

äldre personer.  

Ett sådant erbjudande förutsätter att den äldre personen har informerats om: 

1. i vilken utsträckning och på vilket sätt han eller hon kan påverka utförandet 

av insatserna,  

2. på vilket sätt kommunen följer upp insatserna, och 

3. rätten att alltid kunna ansöka om bistånd enligt 1 §. 

Kommunen ska följa upp insatserna med utgångspunkt i kommunens riktlinjer, 

insatsernas kvalitet enligt 3 kap. 3 § och värdegrunden i 5 kap. 4 §. 
 
Paragrafen, som är ny, behandlas i avsnitt 5. Första stycket har ut-

formats i enlighet med Lagrådets förslag. 
I paragrafen anges att socialnämnden utan föregående behovsprövning 

får erbjuda hemtjänst till äldre personer under förutsättning att personen 
har fått viss information. Kommunen kan i sina riktlinjer ange vilken 
ålder personen ska ha för att erbjudas hemtjänst enligt bestämmelsen. 
Den äldre personen ska ansöka om hemtjänst hos socialnämnden som 
prövar ansökan utifrån kommunens riktlinjer t.ex. mot ålderskrav och 
kommunens ansvar enligt bestämmelserna i 2 a kap. socialtjänstlagen 
(SoL). Bestämmelsen innebär inte någon inskränkning av enskildas rätt 
att ansöka om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL eller för kommunens 
skyldighet att enligt 11 kap. 1 § SoL utreda och pröva sådana 
ansökningar.  

Den nya bestämmelsen innebär inte heller någon ändring avseende 
bosättningskommunens respektive vistelsekommunens ansvar för att ge 
insatser till enskilda.  
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Prop. 2017/18:106 Av första stycket följer att hemtjänst får erbjudas utan föregående 
behovsprövning. Hemtjänst är ett samlingsbegrepp för olika typer av 
insatser som den enskilde kan få i syfte att underlätta den dagliga livs-
föringen. Begreppet är inte definierat i SoL men avser serviceuppgifter, 
personlig omvårdnad och trygghetslarm. Beträffande den närmare inne-
börden av begreppet hemtjänst hänvisas till avsnitt 5.2.  

Av andra stycket följer att den äldre personen ska ha fått information 
om förutsättningarna för erbjudandet. Informationen ska ges på ett sådant 
sätt att den äldre personen kan tillgodogöra sig den. Om bistånds-
handläggaren bedömer att den äldre inte förmår tillgodogöra sig informa-
tionen ska en utredning enligt 11 kap. 1 § SoL avseende rätten till bistånd 
enligt 4 kap. 1 § SoL göras.  

I första punkten anges att den äldre personen ska ha fått information 
om i vilken utsträckning och på vilket sätt han eller hon kan påverka ut-
förande av insatserna inom ramen för de insatser respektive kommun till-
handahåller utan föregående behovsprövning. Som exempel kan nämnas 
möjligheten att få välja insatser inom ramen för ett visst antal beviljade 
timmar.  

I andra punkten anges att den äldre personen ska ha fått information 
om på vilket sätt kommunen följer upp insatserna. Utgångspunkten för 
uppföljningen anges i tredje stycket.  

I tredje punkten anges att personen ska ha fått information om rätten att 
alltid kunna ansöka om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL. Även om kom-
munen erbjuder hemtjänst utan föregående behovsprövning kvarstår 
således kommunens skyldighet att göra en biståndsprövning enligt 
4 kap.1 § om den äldre personen vill det eller om kommunen bedömer att 
en utredning enligt 11 kap. 1 § bör göras exempelvis för att den äldre 
behöver mer hemtjänst än vad som erbjuds enligt den nya bestämmelsen.  

Av paragrafens tredje stycke framgår att kommunen ska följa upp 
insatserna med utgångspunkt i de riktlinjer som kommunen har fastställt. 
Kommunen ska även följa upp att insatserna för den enskilde är av god 
kvalitet enligt 3 kap. 3 § SoL. Vidare ska kommunen följa upp att 
insatserna och det bemötande som äldre får vid ansökan, beslut och 
genomförande överensstämmer med värdegrunden i 5 kap. 4 § SoL. 
Eftersom insatserna föreslås kunna erbjudas utan föregående behovs-
prövning blir utgångspunkten för uppföljningen den enskildes upp-
fattning om utförandet av insatserna. 
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Sammanfattning av promemorian Om förenklat 
beslutsfattande och särskilda boendeformer för 
äldre (Ds 2017:12) 
Promemorian Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer 
för äldre har utarbetats inom Socialdepartementet. I promemorian före-
slås nya bestämmelser införas i socialtjänstlagen (2001:453). 

Enligt gällande regler ska ett ärende utredas och en bedömning av 
behov göras innan beslut om att bevilja viss insats kan fattas. Den 
ordningen uppfattas i vissa fall som onödigt byråkratisk och den kan 
även vara svår att förstå för enskilda personer. Kommunerna föreslås få 
befogenhet att under vissa förutsättningar kunna bevilja äldre personer 
vissa insatser inom äldreomsorgen utan föregående individuell bistånds-
prövning. Syftet med de föreslagna reglerna är att ge de kommuner som 
så önskar möjlighet att bevilja äldre kvinnor och män insatser inom 
äldreomsorg på ett enklare sätt och med större utrymme för själv-
bestämmande. 

Enligt gällande regler ska kommunerna inrätta särskilda boendeformer 
för service och omvårdnad för äldre människor i behov av särskilt stöd. I 
princip gäller att samtliga platser inom särskilda boendeformer för äldre 
ska ha samma kapacitet. Detta har lett till att personer som inte behöver 
dygnet runt omvårdnad har fått allt svårare att få plats på särskilt boende. 
Kvarboendet har av bl.a. ekonomiska och organisatoriska skäl kommit att 
prioriteras även när den enskilde önskar flytta till ett tryggare boende. 
Kommunerna föreslås få befogenhet att inrätta särskilda boendeformer 
för äldre människor som behöver stöd och hjälp i boendet och annan 
lättåtkomlig service. Förslaget syftar till att ge de kommuner som så 
önskar möjlighet att inrätta särskilda boendeformer för äldre som inte 
behöver omvårdnad dygnet runt. 

De föreslagna bestämmelserna är inte tvingande utan ger kommunerna 
nya möjligheter att organisera och styra sin äldreomsorg. Kommunerna 
kan välja att erbjuda tjänster som till omfattning och därmed kostnad är 
fördefinierade till en specifik målgrupp av äldre personer över en viss 
ålder. Tidiga insatser som är lätt tillgängliga kan medföra att behov av 
mer omfattande insatser kan skjutas fram. Ett minskat fokus på utredande 
förväntas leda till minskad administration och möjlighet att öka fokus på 
uppföljning och kvalitet. 

Kommunerna kan också välja att erbjuda dem som behöver äldre-
omsorg att flytta till ett särskilt boende för stöd, hjälp och annan lätt-
åtkomlig service. Det är en insats som kan leda till att kommunen får en 
effektivare äldreomsorg.  

De äldre får där de föreslagna bestämmelserna tillämpas en mer lätt 
tillgänglig äldreomsorg och mer att själva bestämma över i fråga om vad, 
hur och när deras service och hjälp ska utföras. De äldre som kan 
erbjudas plats på ett särskilt boende enligt den föreslagna nya bestäm-
melsen får möjlighet till ett boende som kan upplevas som tryggare. Fler 
boenden medför också möjlighet till ökad mångfald. 
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Bilaga 2 Promemorians lagförslag  

Förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen 
(2001:453) 

Härigenom föreskrivs i fråga om socialtjänstlagen (2001:453)  
dels att 4 kap. 2 § och 5 kap. 5 § ska ha följande lydelse, 
dels att det ska införas en ny paragraf, 5 kap. 5 a § av följande lydelse. 
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

4 kap. 

2 § 
Socialnämnden får ge bistånd utöver vad som följer av 1 § om det finns 

skäl för det. 
 Socialnämnden får utan före-

gående behovsprövning erbjuda 

insatser som avses i 5 kap. 5 a § 

till en äldre person under förut-

sättning att han eller hon har 

informerats om: 

1. i vilken utsträckning och på 

vilket sätt han eller hon kan 

påverka utförandet av insatserna,  

2. på vilket sätt kommunen följer 

upp insatserna, och 

3. rätten att alltid kunna ansöka 

om bistånd enligt 1 §. 

 
 

5 kap. 

5 § 

Socialnämnden ska verka för att äldre människor får goda bostäder och 
ska ge dem som behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan lätt-
åtkomlig service.  

Kommunen ska inrätta särskilda boendeformer för service och 
omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd. 
 Kommunen får även inrätta 

särskilda boendeformer för äldre 

människor som behöver stöd och 

hjälp i boendet och annan lätt-

åtkomlig service. 

Den äldre personen ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur 
stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges. 

 
 5 a § 

Kommunen får erbjuda insatser 

till äldre människor enligt de 

riktlinjer som kommunen 

fastställer. Dessa insatser är 
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1. hemtjänst, 

2. trygghetslarm, 

3. matservice, 

4. korttidsplats,  

och 

5. samtalsstöd och rådgivande 

insatser. 

Kommunen ska följa upp 

insatserna som har erbjudits med 

utgångspunkt i kommunens rikt-

linjer, insatsernas kvalitet enligt  

3 kap. 3 § och värdegrunden i 4 §.  
                       

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018. 
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Prop. 2017/18:106 
Bilaga 3 Förteckning över remissinstanserna  

Följande remissinstanser har yttrat sig: Justitieombudsmannen, 
Kammarrätten i Stockholm, Förvaltningsrätten i Härnösand, 
Socialstyrelsen, Inspektionen för vård och omsorg, Myndigheten för vård 
och omsorgsanalys, Diskrimineringsombudsmannen, Myndigheten för 
delaktighet, Statskontoret, Konkurrensverket, Upphandlings-
myndigheten, Skatteverket, Boverket, Forskningsrådet för hälsa, 
arbetsliv och välfärd, Avesta kommun, Bromölla kommun, Dorotea 
kommun, Enköpings kommun, Flens kommun, Göteborgs kommun, 
Kalmar kommun, Kils kommun, Kävlinge kommun, Linköpings 
kommun, Lunds kommun, Malmö kommun, Melleruds kommun, 
Mullsjö kommun, Mönsterås kommun, Nora kommun, Norbergs 
kommun, Norrtälje kommun, Partille kommun, Skellefteå kommun, 
Stockholms kommun, Storumans kommun, Sundsvalls kommun, Sunne 
kommun, Tanums kommun, Torsby kommun, Trelleborgs kommun, 
Töreboda kommun, Vansbro kommun, Värmdö kommun, Åstorps 
kommun, Örkelljunga kommun, Örnsköldsviks kommun, Östhammars 
kommun, Blekinge läns landsting, Norrbottens läns landsting, Skåne läns 
landsting, Uppsala läns landsting, Västra Götalands läns landsting, 
Stockholms universitet, Institutionen för socialt arbete, Linköpings 
universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Sveriges 
Kommuner och Landsting, Föreningen Sveriges Socialchefer, SACO, 
Vision, Kommunal, Vårdföretagarna, Pensionärernas riksorganisation, 
SPF seniorerna, SKPF pensionärerna, Riksförbundet 
pensionärsgemenskap. 

 
Myndigheten för vård och omsorgsanalys, Nora kommun, Norbergs 
kommun, Partille kommun, Torsby kommun, Åstorps kommun, 
Örkelljunga kommun, Blekinge läns landsting, Skåne läns landsting, 
Uppsala läns landsting, Linköpings universitet, Vision och SKPF 
pensionärerna har avstått från att yttra sig.  

 
Inkomna remissvar från instanser utöver remisslistan 

Riksföreningen för socialt ansvarig samordnare, Sveriges 
arbetsterapeuter, Folkkampanjen för sjukvården. 
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Lagrådsremissens lagförslag 

Förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen 
(2001:453) 

Härigenom föreskrivs att det i socialtjänstlagen (2001:453) ska införas 
en ny paragraf, 4 kap. 2 a §, av följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

4 kap. 

 2 a § 

Utöver vad som följer av 1 § får 

socialnämnden erbjuda hemtjänst 

till äldre personer utan föregående 

behovsprövning.  

Ett sådant erbjudande förut-

sätter att den äldre personen har 

informerats om: 

1. i vilken utsträckning och på 

vilket sätt han eller hon kan på-

verka utförandet av insatserna,  

2. på vilket sätt kommunen följer 

upp insatserna, och 

3. rätten att alltid kunna ansöka 

om bistånd enligt 1 §. 

Kommunen ska följa upp insats-

erna med utgångspunkt i kommun-

ens riktlinjer, insatsernas kvalitet 

enligt 3 kap. 3 § och värdegrunden 

i 5 kap. 4 §. 

                       

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018. 
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Prop. 2017/18:106 
Bilaga 5 Lagrådets yttrande 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2018-01-18 
 

Närvarande: F.d. justitieråden Karin Almgren och Ella Nyström samt 
justitierådet Dag Mattsson 

 
Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre 

 
Enligt en lagrådsremiss den 21 december 2017 har regeringen  
(Socialdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över  
förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453). 

 
Förslaget har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Catrin Lidbom, 
biträdd av kanslirådet Anna Gralberg. 

 
Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 

 
I lagrådsremissen föreslås att det i 4 kap. socialtjänstlagen ska införas en 
ny paragraf, 2 a §, enligt vilken socialnämnden, utöver vad som följer av 
1 §, får erbjuda hemtjänst till äldre personer utan föregående behovs-
prövning. Erbjudandet förutsätter att den äldre personen informerats om 
bl.a. i vilken utsträckning och på vilket sätt han eller hon kan påverka 
utförandet av insatserna och att det alltid finns en rätt att i stället ansöka 
om bistånd enligt 1 §. Om den enskilde inte uppfyller de i 2 a § upp-
ställda förutsättningarna ska en behovsprövning enligt 1 § göras. Ett 
beslut enligt 2 a § kan enbart överklagas enligt bestämmelserna om 
laglighetsprövning i kommunallagen (2017:725). Avsikten är att en 
enskild som inte låter sig nöjas med ett beslut enligt 2 a § ska påkalla en 
behovsprövning enligt 1 §. Beslut enligt den paragrafen kan bli föremål 
för förvaltningsrättsligt överklagande. 

 
Syftet med lagstiftningen uppges vara att möjliggöra för kommuner att 
på ett enklare sätt bevilja äldre personer insatser enligt socialtjänstlagen 
och ge dem större utrymme för delaktighet och självbestämmande vid 
utförandet av insatserna. Enligt Lagrådets uppfattning medför förslagen 
emellertid ett mer komplicerat regelsystem med två alternativa sätt för 
den enskilde att erhålla önskade insatser. Efter att ha informerats om bl.a. 
rätten att få sina behov prövade enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen för-
väntas den enskilde ha en uppfattning i frågan om ansökningen bör 
prövas enligt denna paragraf eller enligt den nu föreslagna bestäm-
melsen.  

 
Tillämpningen av bestämmelserna ställer krav på biståndshandläggaren 
att vara lyhörd för den enskildes behov, trots att någon utredning inte 
görs, och kunna bedöma om denne har förmåga att tillgodogöra sig den 
information som ges. Enligt förslaget ska en uppföljning av bistånds-
insatserna göras. Det är angeläget att biståndshandläggaren i samband 
med uppföljningen tar upp frågan om det behövs ytterligare bistånd. 
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Socialtjänstlagen har karaktär av ramlag med tämligen vida möjligheter 
att hantera olika ärenden på det sätt som är lämpligt i det enskilda fallet. 
Enligt Lagrådets mening kan det ifrågasättas om inte de fördelar i form 
av delaktighet och flexibilitet som åsyftas med lagstiftningen kan erhållas 
redan genom en tillämpning av befintliga bestämmelser. Gällande regel-
verk ger också utrymme för att i enkla ärenden begränsa utrednings-
insatserna.  

 
Den föreslagna paragrafen innehåller ett undantag från det krav på 
behovsprövning som uppställs i 4 kap. 1 § socialtjänstlagen. En kommun 
får erbjuda hemtjänst till äldre personer utan att något behov av insats 
finns. Lagrådet förordar därför att första stycket i paragrafen utformas på 
följande sätt. 

 
Socialnämnden får utan föregående behovsprövning erbjuda hemtjänst till äldre 
personer. 

 
Redan i dag finns enligt 2 kap. 7 § lagen (2009:47) om vissa kommunala 
befogenheter möjligheter för en kommun att utan föregående behovs-
prövning tillhandahålla servicetjänster åt den som fyllt 67 år för att 
förebygga skador, olycksfall eller ohälsa. Motiven till införandet av dessa 
bestämmelser överensstämmer i stora delar med dem som ligger till 
grund för förslagen i remissen. Servicetjänster kan vara av vitt skilda slag 
och innefattar det som avses med hemtjänst i remissen, med undantag för 
sådana insatser som utgör personlig omvårdnad (se prop. 2005/06:115 
s. 146 ff. och prop. 2008/09:21 s. 97).  

 
Den nu föreslagna paragrafen synes alltså omfatta även det som redan 
regleras i befogenhetslagen. Det kan därför ifrågasättas om inte dessa 
bestämmelser blir överflödiga. Detta behandlas inte i remissen men bör 
undersökas i det fortsatta beredningsarbetet. 
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Prop. 2017/18:106 Socialdepartementet 
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 15 mars 2018 
 
Närvarande: statsminister Löfven, ordförande, och statsråden Lövin,  
M Johansson, Baylan, Hallengren, Bucht, Hultqvist, Hellmark Knutsson, 
Bolund, Bah Kuhnke, Shekarabi, Fridolin, Eriksson, Skog, Ekström, 
Fritzon, Eneroth 
 
Föredragande: statsrådet Lena Hallengren 
 
                     

 
 
Regeringen beslutar proposition Förenklat beslutsfattande om hemtjänst 
för äldre 
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1 Inledning 

Dessa riktlinjer är ett hjälpmedel för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen. Den 
enskilde ska genom biståndet uppnå skälig levnadsnivå. Den enskilde ansöker om den hjälp 
han eller hon önskar utifrån sitt behov, men det är inte önskemålet utan den enskildes behov 
som styr vilken hjälp han eller hon kan ha rätt till. 

1.1 Syfte med riktlinjerna 
 

Riktlinjerna beskriver vilka kriterier som generellt gäller för att en person ska beviljas en viss 
insats och i vilken omfattning biståndet vanligtvis beviljas. Riktlinjerna ska bidra till 
likvärdiga bedömningar oberoende handläggare och ökad rättssäkerhet för den enskilde. 
 

2 Allmänna riktlinjer 

2.1 Vägledande principer 
 

Biståndsbedömningen ska ske utifrån helhetssyn, frivillighet, självbestämmande, kontinuitet, 
flexibilitet, normalisering, närhet och valfrihet. Den enskilde ska, så långt det är möjligt, 
kunna välja när och hur stöd och hjälp ska ges. Insatsen ska syfta till att brukaren ska behålla 
sina egna resurser så länge som möjligt. Socialtjänsten ska verka för att den som vill ska 
kunna bo kvar i den egna bostaden, om vård- och omsorgsbehovet är stort skall erbjudande 
om vård- och omsorgsboende ske. 

2.2 Rätten till bistånd 
 

Riktlinjerna innebär inte någon inskränkning i den enskildes möjligheter att få sin ansökan 
prövad. En ansökan får inte avvisas med motiveringen att kommunen inte tillhandahåller den 
specifika tjänsten utan varje ansökan ska utredas. 
 
Den enskilde har alltid ett eget ansvar för att klara sin försörjning och livsföring i övrigt. Det 
är först när behovet inte kan tillgodoses på annat sätt som rätten till bistånd inträder. Vid 
prövning av biståndet för livsföring i övrigt får hänsyn inte tas till den enskildes ekonomiska 
förhållanden. 
 
2.3 Delegation 

 
Handläggning av ärenden är genom beslut i kommunstyrelsen delegerad till kommunens 
biståndshandläggare. Beslutnivåer framgår av den av kommunstyrelsens beslutade 
delegationsordning. 
 
2.4 Gemensamt hushåll 

 
För vuxna personer som lever i hushållsgemenskap antas att vuxna normalt ger varandra viss 
praktisk hjälp. Mer omfattande omvårdnadsbehov kan däremot inte anses ligga inom ramen 
för vad som normalt bistås varandra med inom familjen. Denna bedömning gäller oavsett om 
det handlar om makar, partnerskap eller sammanboende eller när det finns hemmavarande 
barn. 
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3 Handläggning av ärenden 

Förutom dessa riktlinjer ska all handläggning av ärenden ske enligt de lagar och föreskrifter 
som för övrigt gäller för socialtjänsten. 
 
3.1 Hemtjänst utan föregående behovsprövning 

 
Beslutet om att bevilja insatser utan föregående behovsprövning är gynnande för den 
enskilde men är inte en rättighet eftersom det är frivilligt för kommunerna att införa den. Det 
krävs heller inte någon individuell prövning på annat sätt än enligt vad som framgår av 
kommunens riktlinjer, exempelvis krav på viss ålder.   
 
Den äldre får hemtjänst i den omfattning som kommunen angett i sina kommunala riktlinjer 
om insatsen beviljas med stöd av 4 kap. 2 a § SoL. Om den äldre själv vill eller om 
kommunen bedömer att den äldre behöver mer omfattande insatser än vad som följer av 
riktlinjerna, ska en utredning och behovsprövning alltid göras och bistånd i form av 
hemtjänst beviljas då med stöd av 4 kap. 1 §   
 
Eftersom ett beslut om bistånd enligt SoL 4:1 § kan överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol enligt 16 kap. 3 § SoL är den enskildes rättssäkerhet säkerställd. 
Kommunens beslut att erbjuda hemtjänst utan föregående behovsprövning enligt den 
bestämmelsen i SoL 4 kap. 2 a § kan därför endast bli föremål för domstolsprövning genom 
s.k. laglighetsprövning enligt 13 kap. kommunallagen (2017:725). 
 
3.1.1 Rätt till bistånd utan föregående behovsprövning 

 
Personer som är folkbokförda i Hällefors, över 65 år har rätt till 25 antal timmar hemtjänst 
utan föregående behovsprövning i enlighet med stycket - Normalbehov – riktlinjer för skälig 
levnadsnivå. Detta omfattar inte upphandlade Serviceinsatser eller övriga insatser enligt 
Riktlinjer för biståndsbeslut utifrån Socialtjänstlagen, Hällefors kommun. 
 
3.1.2 Uppföljning av ej biståndsbedömda hemtjänstinsatser 

 
Efter en begäran om att ta del av icke biståndsbedömda hemtjänstinsatser skall ansvarig 
personalgrupp upprätta en genomförandeplan tillsammans med omsorgstagaren. Vid 
upprättandet av denna genomförandeplan skall omsorgstagaren beredas möjlighet att lämna 
synpunkter och önskemål kring utförandet av insatserna. 
 
Systematisk uppföljning av icke biståndsbedömda hemtjänstinsatser skall ske löpande av 
ansvarig personalgrupp. Första uppföljningen skall ske senast tre veckor från det att 
insatserna påbörjats.  
 
Den systematiska uppföljningen av icke biståndsbedömda hemtjänstinsatser skall utgå från 
ICFs livsområden där ansvarig personalgrupp systematiskt går igenom alla områden och 
bedömer omsorgstagaren efter befintligt tillstånd och hur omsorgstagaren önskar jobba med 
önskat tillstånd. Efter varje uppföljning revideras genomförandeplan. 
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Om det i den systematiska uppföljningen av insatserna framkommer att behovet är mindre än 
föregående behovsprövning kan kvantiteten av insatserna komma att minskas i samråd med 
omsorgstagaren.  
 
Om omsorgstagaren inte samtycker till en sådan minskning kan beslutas att den icke 
biståndsbedömda hemtjänsten avslutas och i stället hänvisas då till en formell ansökan om 
hemtjänst jml. SoL 11:1 §. (Den tidigare beviljade, icke biståndsbedömda hemtjänsten, 
fortlöper till dess att utredning jml SoL 11:1 § är färdigställd och beslut i frågan är avgjord 
hos kommunen). 
 
3.2 Ansökan 

 
Om det inte tydligt framgår vad den enskilde avser att ansöka om ska biståndshandläggare 
hjälpa den enskilde att förtydliga sina önskemål. 
 
3.2.1 Utredningen 

 
En utredning ska bedrivas skyndsamt och bör inte överskrida två veckor. Utredning ska 
enbart behandla det ansökan avser och vara tillräckligt omfattande för att leda till ett sakligt 
och korrekt beslut. Utredningen och bedömningen ska vara så utförlig att hjälpbehovet om 
nödvändigt kan bedömas av någon annan än handläggaren. 
 
3.2.2 Beslut och överklagan 

 
Beslut om bistånd ska vara tidsbegränsade, med undantag för beslut om särskilt boende. Om 
den sökande önskar överklaga ett beslut ska handläggaren erbjuda att hjälpa till med 
överklagan.  
En förvaltningsdomstol får besluta om verkställighet först sedan beslutet vunnit laga kraft.  

 
4 Normalbehov – riktlinjer för skälig levnadsnivå 

I Socialtjänstlagen är innehållet i insatserna inte preciserat. Begreppet ”livsföring i övrigt” är 
alla behov som en människa kan ha, förutom försörjningsstöd som hanteras separat, och 
varierar från person till person. Den enskilda ska genom insatsen uppnå en skälig 
levnadsnivå. Det finns ingen obegränsad frihet för den enskilde att välja sociala tjänster 
vilket innebär att kommunen har möjlighet att välja det billigaste alternativet när likvärdiga 
insatser är tillgängliga. 
 
För att kunna beviljas bistånd förutsätts att: 

• Ett behov finns 
• Behovet inte kan tillgodoses på annat sätt 
• Bistånd behövs för att den enskilde ska kunna uppnå skälig levnadsnivå 
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4.1 Hemtjänst 
Omvårdnads- och serviceinsatser från hemtjänsten ges för att underlätta för den enskilde i 
den dagliga livsföringen och för att det ska kunna vara möjligt att bo kvar i det egna hemmet. 
Insatserna ska vara stödjande och kompenserande så att det stärker den enskildes egna 
resurser och möjligheter att leva ett självständigt liv. Inga insatser utförs om den enskilde inte 
är hemma. 
 
Behov av hemtjänstinsatser anse föreligga om den enskilde: 

• Är i behov av tillfällig eller kontinuerlig hjälp helt eller delvis i den dagliga 
livsföringen och behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. 

 
Behov av hemtjänst anses tillgodosett om den enskilde: 

• Själv kan utföra insatsen 
• Har annan person i hushållet som utför serviceinsatserna åt honom/henne 
• Genom alternativa insatser kan få behovet tillgodosett. 
• Genom hjälpmedel kompenserar nedsatt funktionsförmåga så att behovet blir 

tillgodosett. 
 

Omvårdnadsinsatser Serviceinsatser Övriga insatser 
Personlig omvårdnad Inköp Trygghetslarm 
Dusch Tvätt Matdistribution 
Toalettbesök Städning  
Måltidsstöd   
Tillsyn   
Socialstimulans och fysisk 
aktivitet 

  

Ledsagning   
Avlösning i hemmet   

 
 

4.2 Personlig omvårdnad 
 

Den enskilde behöver stöd och hjälp med personlig omvårdnad. Individens behov är 
avgörande för hur ofta insatsen ges och vilka moment insatsen ska innehålla 
 
Insatsen kan innehålla följande moment: 
 
Personlig hygien Personlig hygien innefattar tand och munvård, öron vård, 

kamning, smörjning, rakning och rengöring av glasögon och 
hörapparat, rengöring av protes och liknande hjälpmedel 

På och avklädning Stöd med daglig klädsel inklusive skor och ytterkläder. Att lägga 
fram kläder och skor ingår också i denna insats 

Toalettbestyr Toalettbesök, byte av inkontinenshjälpmedel, tömma toaletthink, 
bäcken och urinflaska 

Förflyttningar Förflyttning i och ur säng samt vändning 
Bäddning Daglig bäddning. Ren bäddning varannan vecka 
Praktiska sysslor Ta ut sopor, ta in post, underhållsstädning/uppsnyggning, vattna 

blommor, uppsnyggning av köksbänkar och badrum, torka upp 
spill 
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Avgränsningar: 

Nagelvård I komplicerade fall hänvisas till specialister inom nagelvård. 
Alla hygienartiklar som krävs för att utföra insatser 
tillhandahålls av den enskilde 

Blomsterskötsel Omplantering av blommor samt trädgårdsskötsel utförs inte 
Förflyttningar Om den enskilde nekar till att hjälpmedel används, ges stöd och 

hjälp efter de förutsättningar som finns enligt enhetschefens 
bedömning 

Husdjur Skötsel och rastning av husdjur ingår inte, undantag gäller 
ledarhundar.  

Praktiska sysslor Den enskilde ansvarar för sopsortering. Medarbetarna ansvarar 
för att lägga soporna i rätt kärl. I det fall kärlen inte är 
placerade på avsedd plats ombesörjer den enskilde själv att 
transportera dem dit. Transport av sopor till 
återvinningsstationer utförs ej. 

 

4.3 Dusch 
 

Den enskilde behöver stöd och hjälp med personlig hygien genom dusch eller heltvätt. De 
individuella behoven är avgörande för hur ofta insatsen ges och vilka moment insatsen ska 
innehålla. 

Insatsen kan innehålla följande moment: 

På- och avklädning Av och påklädning, ta fram rena kläder 
Hårvård Tvätt, kamning, rullning, föning 
Kroppsvård Smörja, torka, nagelklippning, rakning 
Förflyttningar Förflyttning till och från duschutrymme 
Praktiska sysslor Uppstädning av badrum efter dusch 

 

4.4 Måltidsstöd 
 

Den enskilde behöver stöd och hjälp med måltider. De individuella behoven är avgörande 
för hur ofta insatsen ges och vilka moment insatsen ska innehålla. 

Insatsen kan innehålla följande moment: 

Förflyttningar Förflyttning till och från matplats 
Enklare matlagning Insatsen omfattar enklare matlagning exempelvis steka ägg, 

värma färdiglagad mat 
Matstöd Stöd och hjälp att få i sig mat 
Praktiska sysslor Duka fram och av, torka av bordet, diska upp och rensa gammal 

mat ur kylskåp 
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Avgränsningar: 

Disk Diskning utförs en gång per dag 
Material Mat- och dryckesvanor, diskmedel, hygienartiklar tillhandahålls 

av den enskilde 
Lunch Huvudmål mitt på dagen tillgodoses genom insatsen 

matdistribution 
 

4.5 Tillsyn 
 

Den enskilde behöver ökad trygghet och säkerhet. De individuella behoven är avgörande för 
hur ofta insatsen ges. 
 
Insatsen innehåller: 

 
Tillsyn Kort besök eller telefonkontakt för att se till hemtjänstagaren. 

Annan digital lösning är också möjlig 
 

Avgränsningar: 
 

Uppföljning Insatsen tillsynsbesök ska följas upp efter 4 veckor 
Trygghetslarm Tillsynsbesök beviljas inte om trygghetslarm samtidigt beviljats 

eller om behovet av trygghet kan tillgodoses genom trygghetslarm 
Aktiv hjälp Aktiv hjälp ingår inte under tillsynsbesök utan ska beviljas separat 

 

4.6 Social stimulans och fysisk aktivitet 
 

Den enskilde behöver stöd och hjälp för sitt behov av social stimulans och fysisk aktivitet. 
De individuella behoven är avgörande för hur ofta insatsen ges. 
 
Insatsen kan innehålla följande moment: 

 
Social eller fysisk 
aktivitet 

Kan vara samtal över en kopp kaffe, lösa korsord, högläsning, 
utevistelse, träning, promenad upp till (ett) 1 tillfälle/vecka om 
max en (1) timme per tillfälle 

 

Avgränsningar: 

Närstående I första hand ska närstående och frivilligverksamhet tillfrågas. 
Om sådant stöd finns anses behoven tillgodosedda 

Merkostnader Den enskilde står för eventuella merkostnader för 
hemtjänstpersonal, exempelvis entré 

Gångträning Ordineras som HSL- insats och ingår inte i denna insats 
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4.7 Ledsagning 
 

Den enskilde behöver ledsagning för att uträtta ärenden. De individuella behoven är 
avgörande för hur ofta insatsen ges. 
 
Insatsen kan innehålla följande dokument: 

 
Vårdbesök Hjälp till och från, i undantagfall under, besök på exempelvis 

sjukhus, vårdcentral, tandläkare, fotspecialister, optiker 
Social aktivitet Kunna ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med 

andra, som besök/deltagande vid social/kulturell aktivitet 
 

Avgränsningar: 
 

Närstående I första hand ska närstående och frivilligverksamhet tillfrågas. Om 
sådant stöd finns anses behovet tillgodosett 

Merkostnader Den enskilde står för eventuella merkostnader för 
hemtjänstpersonal, exempel entré avgift. Resekostnader för 
personal utan hemtjänsttagare ska inte bekostas av den enskilde 

Omvårdnad Omvårdnad utöver påklädning och toalettbesök samt medicinska 
insatser ingår inte i denna insats 

Framförhållning Den enskilde bör meddela behov av ledsagning minst en vecka 
före 

Tidsbegränsas Insatsen utförs vanligast 7.30–21.30 Kan beviljas upp till 10 
timmar per månad 

Annan samtidig 
insats 

Om den enskilde har insats om särskilt boende ska denna insats 
inte beviljas 

 
4.8 Avlösning i hemmet 

 
Anhörig som helt eller delvis utför tillsyn och omvårdnad av anhörig och som behöver 
avlösning. De individuella behoven är avgörande för hur ofta insatsen ges och ansökan görs 
av den anhörige som behöver avlösningen. 
 

Insatsen kan innehålla följande moment: 
 

Egen tid Anhörig får möjlighet till egen tid genom avlösning upp till 10 
timmar per månad 

 
Avgränsningar: 

 
Annan avlösning Om annan avlösning sker i form av exempelvis växelvård, 

dagverksamhet eller liknande ska hänsyn tas till detta vid 
bedömning av denna insats 

Framförhållning Den anhörige ska meddela behov av avlösning minst en vecka före 
När Insatsen utförs 07.30 – 21.30 maximalt en helg i månaden 
Nattavlösning Avlösning nattetid utförs genom korttidsboende 
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4.9 Inköp 
 

Den enskilde behöver stöd och hjälp med inköp. De individuella behoven är avgörande för 
hur ofta insatsen ges och vilka moment insatsen ska innehålla. 
 
Insatsen kan innehålla följande moment: 
 
Handla Erbjuds en (1) gång per vecka i närliggande affär 
Praktiska sysslor Uppackning av varor, hemkörning, skriva handlingslista och lägga 

in köpta varor i skåp, kyl och frys. 
Postärenden Enklare postärenden i samband med inköp 

 
Avgränsningar: 

 
Bankärenden Ärenden till bank utförs genom insatsen ledsagning 
Skrymmande varor Inköp av toalettpapper, hushållspapper i bal, dricksbackar eller 

annat skrymmande inköp utförs inte 
 
 

4.10 Tvätt 
 

Den enskilde behöver stöd och hjälp med tvätt och klädvård. De individuella behoven är 
avgörande för hur ofta insatsen ges och vilka moment insatsen ska innehålla. 
 

Insatsen kan innehålla följande moment: 
 

Tvätt Maskintvätt av kläder, sänglinne och mindre textilier 
Torkning Hänga upp och ta ner tvätt 
Strykning Strykning av skjortor och blusar samt insortering i garderob 
Ren bäddning Ren bäddning av säng i samband med tvätt 

 
Avgränsning: 

 
Hushållsgemenskap Lever brukaren i hushållsgemenskap med annan person som 

bedöms kunna utföra tvätt och klädvård så anses behovet 
tillgodosett 

Mattor Tvätt av mattor och större textilier utförs inte 
Handtvätt Handtvättning av textilier utförs inte, med undantag för 

stödstrumpor 
Mangling Mangling utförs inte 
Material och 
maskiner 

Den enskilde tillhandahåller tvätt- och sköljmedel 
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4.11 Städning 
 

Den enskilde behöver stöd och hjälp med städning. De individuella behoven är avgörande 
för hur ofta insatsen ges och vilka moment insatsen ska innehålla. 
 
 
Insatsen kan innehålla följande moment: 

 
Städning Städning av två valfria rum och kök vanligtvis var 3:e vecka. 

Dammtorkning, dammsugning, vädring av mindre mattor och 
våttorkning golv. Rengöring handfat, toalett, badkar, dusch, 
spegel. Avtorkning spis, spisbänk, skåpluckor. Invändig 
rengöring kyl, frys, mikrovågsugn 

 
Avgränsningar: 

 
Hushållsgemenskap Lever den enskilde i hushållsgemenskap men annan person som 

bedöms kunna utföra städning så anses behovet tillgodosett 
Större städning Under två tillfällen på ett år kan insatsen även omfatta invändig 

rengöring av frys och spisfläktfilter samt fönsterputsning och 
gardinbyte. Insatsen ska rymmas inom beviljad insats vilket 
innebär att den enskilde får avstå viss del av ett städningstillfälle 

Moment som inte 
utförs 

Trädgårdsarbete, snöskottning, golvboning, dammsugning av 
möbler, putsning av silver, prydnadssaker, uttagning och luftning 
av stora mattor, mattpiskning, avtorkning av taklampor, handtvätt 
av textilier, mangling, städning av källare, vindsutrymmen och 
andra utrymmen som den enskilde sällan eller aldrig utnyttjar, 
utförs inte  

Material och 
maskiner 

Den enskilde ska tillhandahålla dammsugare, mopp, spann, 
rengöringstrasor, rengöringsmedel, tvätt och sköljmedel 

 
4.12 Trygghetslarm 

 
Den enskilde behöver trygghet i att kunna komma i kontakt med personal. De individuella 
behoven är avgörande för hur länge beslutet ska gälla. 

 
 

Insatsen kan innehålla följande moment: 
 

Larm Vid stor otrygghet på grund av fysisk, psykisk och socialt 
funktionshinder eller fallrisk beviljas trygghetslarm. Insatsen kan 
innebära telefonkontakt eller besök vid larm 

 
Avgränsningar: 

 
Kunskap om larmet För att kunna beviljas och ha ett trygghetslarm måste den 

enskilde ha insikt och förståelse för när, hur och på vilket sätt 
trygghetslarmet används 
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4.13 Matdistribution 
 

Den som inte själv förmår planera, köpa och tillaga varm mat eller kan ta sig till en 
matservering beviljas distribution av mat till hemmet. De individuella behoven är avgörande 
för om insatsen ska ges. 
 
Insatsen kan innehålla följande moment: 

 
Matdistribution Distribution av matlåda tillagad i kommunens kök 

 
Avgränsningar: 

 
Egen förmåga Den som själv förmår planera, köpa och tillaga varm mat eller 

kan ta sig till en matservering beviljas inte denna insats 
 
 

5 Kontaktperson 
 

Den enskilde behöver stöd och hjälp att bryta isolering och ensamhet 
 
Insatsen omfattar: 

 
Kontaktperson Personer med obefintligt eget socialt nätverk och oförmåga att 

söka kontakter utanför det egna hemmet kan beviljas insatsen. 
Insatsen beviljas normalt för en (1) träff per vecka och 
tidsbegränsas till 12 månader. 

 
 

Avgränsningar: 
 

Frivilliga nätverk Finns möjlighet till stöd genom Väntjänstens verksamhet eller 
inom övriga frivilliga nätverk ska behovet i första hand 
tillgodoses genom detta 

 
6 Daglig verksamhet 

Den enskilde har ett omfattande behov av social gemenskap och aktivering 
 
Insatsen omfattar: 

 
Daglig verksamhet Insatsen ger gemenskap och aktiviteter under dagtid. Den 

personaliga omsorg som den enskilde behöver under vistelsen 
tillgodoses genom insatsen. Insatsen bedrivs dagtid vardagar. 
Insatsen tidsbegränsas till tre (3) månader med möjlighet att 
förlänga upp till 12 månader efter omprövning 

 
Avgränsningar: 

 
Ordinärt boende Insatsen beviljas endast personer som bor i ordinärt boende 
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7 Särskilt boende 

Den enskilde har omfattande behov av omvårdnad och omsorg dygnet runt. 
 

Insatsen omfattar: 
 

Önskat boende Hänsyn till den sökandes önskemål om specifikt särskilt boende 
ska tas så långt det är möjligt 

Makar och sambo Den make, samboende eller registrerad partner som inte behöver 
särskilt boende kan få bo tillsammans med partner som behöver 
insatsen. Det är den med insatsen som ansöker om detta. Beslutet 
kan då tidsbegränsas. 

Betänketid Den som beviljats plats i särskilt boende bör få betänketid för att 
kunna ta ställning till erbjudandet. Betänketiden bör inte 
överstiga sju dagar efter det att erbjudande om plats lämnats. 

 
Avgränsningar: 

 
Tackat nej till insats Den som fått ett gynnande beslut om plats i särskilt boende och 

tackar nej måste göra en ny ansökan för att aktualiseras 
Korttidsboende Vistas den enskilde på korttidsplats i väntan på särskilt boende 

och tackar nej till erbjudet särskilt boende finns ingen självklar 
rättighet att vara kvar på korttidsplatsen. Den enskilde kan då få 
återgå till hemmet och erbjudas hemtjänstinsatser. Fortsatt 
vistelse på korttidsplats måste ansökas av den enskilde 

Andra insatser Insatser i ordinärt boende ska alltid först prövas. Kan behovet 
tillgodoses med ytterligare hemtjänstinsatser, trygghetslarm, 
korttidsboende eller hjälpmedel beviljas inte denna insats 

Sjukhusvistelse Beslut om särskilt boende fattas i regel inte under sjukhusvistelse. 
Inledningsvis ges stödinsatser i hemmet för att därefter utreda 
behoven. 

Brister i bostaden Brister i den sökandes bostad är i sig inget särskilt skäl till att 
beviljas särskilt boende. 

 
 
 
 

8 Korttidsboende 

Den enskilde har behov av omvårdnad och omsorg under en kortare tidsbegränsad period, 
tillfällig eller återkommande. Sökande kan komma direkt från hemmet eller från sjukhuset 
via vårdplanering. Det kan vara för att den enskilde ska kunna återhämta krafter och träna 
funktioner som behövs i vardagen för att kunna bo kvar hemma. Det kan även vara vistelse 
för planerad avlösning av anhörig som vårdar samt i väntan på särskilt boende. 
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Kriterier för att bevilja korttidsplats:  
 
 Vid behov av omfattande vård och omsorg under stor del av dygnet.  
 Vid behov av omfattande vård och omsorg dygnet runt och där en sammanboende 

anhörig har behov av avlastning 
 Vårdande anhörig är tillfälligt sjuk  
 Som en tillfällig lösning i avvaktan på att omfattande bostadsanpassning genomförs.  
 Som en tillfällig lösning vid en akut situation i väntan på permanent särskilt boende. 

Där alla andra insatser är uttömda och tryggheten ändå inte kan tillförsäkras i det egna 
hemmet. 

 
Prioriteringsordning korttidsverksamhet  

 Utskrivningsklara personer från sjukhuset (koordinator) 
 Planerade avlastningar från ordinärt boende  
 Akut behov av korttidsplats från ordinärt boende  
 
 
Insatsen kan innehålla följande moment: 
 
Avlösning Insatsen ska avlasta anhöriga till den sökande och ges vid 

enstaka tillfällen 
Växelvård Insatsen ska avlasta anhörig och ge funktionsbevarande 

träning och stöd till den enskilde. Insatsen ges vanligen en 
till två veckor och växlas mellan boende i hemmet och 
korttidsboende. Tiden i korttidsboendet ska inte överstiga 
tiden i ordinärt boende. Beslutet tidsbegränsas till max tre 
(3) månader. 

Vård och 
rehabiliteringsplats 

Insatsen ska förbättra eller möjliggöra bibehållen 
aktivitetsförmåga efter period av sjukhusvistelse. Beslutet 
tidsbegränsas till max tre (3) veckor. 

Vänte plats Insatsen bereder en plats i väntan på särskilt boende när 
behovet inte kan tillgodoses i ordinärt boende. Beslutet 
upphör när särskilt boende erbjudits. 

HSL plats Om behov av korttidsplats uppstår kvällar, nätter eller 
helger har sjuksköterska mandat att bevilja korttidsplats 
enligt HSL, uppföljningsansvaret ligger på sjuksköterskan 
enligt framtagen rutin HSL plats 
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Avgränsningar: 
 

Uppföljningar Efter max tre veckor ska insatsen följas upp. Uppföljningen 
kan innebära en snabb hemgång. 

Växelboende under längre 
tid 

Om behovet av växelboende omfattar perioder på mer än 
två veckor per tillfälle bör särskilt boende övervägas. 

Korttidsverksamhet Undantaget enskilda personer med aktivt missbruk eller 
med långsiktigt behov av en bostad med särskild service i 
form av gruppbostad eller servicebostad 

Korttidsverksamhet Är inte avsedd att fungera som enbart en akut 
bostadslösning. 

Om den enskilde vistas på 
korttidsenhet 

När behov av sjukhusvård uppstår och den enskilde blir 
inskriven på slutenvårdsplats upphör biståndet på 
korttidsplats 

Vänte plats Den som vistas på korttidsboende i väntan på särskilt 
boende kan inte beviljas förlängd korttidsvistelse med 
anledning av att önskat särskilt boende inte erbjudits. 

Växelvårdsplats Kan inte kombineras med korttidsplats som avser 
avlastning. Växelvården upphör om den inte nyttjas vid två 
på varandra följande tillfällen och detta inte föranleds av 
sjukdom eller sjukhusvistelse 

 
 

9 Hälso- och sjukvårdsuppgifter 

Bistånd beviljas inte för hälso- och sjukvårdsuppgifter (medicindelning, smörjning med 
salvor som är ordinerade av läkare, såromläggning mm), utan detta erbjuder den kommunala 
hälso- och sjukvården. Hjälp ges till personer som inte kan uppsöka vårdcentralen. 
Om hemtjänst beviljats för andra insatser kan personal vid samma tillfälle vara behjälpliga 
med egenvård, eller hälso- och sjukvårdsuppgifter som delegerats av läkare, sjuksköterska 
eller arbetsterapeut. Delegering görs enligt Socialstyrelsens direktiv och kommunens 
antagna riktlinjer.  
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Omsorgen 712 83 Hällefors  
Besöksadress Sikforsvägen 15 Hällefors  

Telefon 0591-641 00 vx • Fax 0591-109 76 
kommun@hellefors.se 

 

 
 

   
    

  •   
 

 









Motion till Hällefors Kommunfullmäktige 

Tolv år. Det är genomsnittsåldern för när barn första gången kommer i 
kontakt med pornografiskt material på nätet. Det betyder att hälften av 
alla är under tolv! Den pornografi som idag finns på nätet, är dels 
lättillgänglig, dels sprider den ofta en bild av att våld och förnedring mot 
kvinnor är det normala. Allt detta finns ett klick bort på barns datorer, och 
många kan nå det under skoltid... 

Enligt en rapport från Skolverket saknar mer än hälften av landets skolor 
filter mot pornografi. Vuxenvärlden måste ta sitt ansvar och värna om 
barns rätt att inte exponeras för pornografi. Det borde vara självklart att 
åtminstone skolan ska vara fri från porr.  

Initiativ för att begränsa barns åtkomst till porr står redan högt på många 
länders agenda. Under 2017 har den norska regeringen beslutat att 
tillsätta en tvärvetenskaplig kommitté med uppdrag att ta fram förslag för 
hur barn och ungas tillgång till pornografi kan begränsas. Den feministiska 
regeringen borde också våga lyfta frågan om filter på skolornas datorer. 
Istället röstade en majoritet i riksdagen emot ett sådant förslag från 
centerpartiet, tidigare i år. Det hindrar inte att Hällefors kommun går före, 
om ett porrfilter inte redan finns. Det rimmar illa att barn riskerar att 
exponeras för pornografi i skolan, när skolan samtidigt har ett ansvar 
enligt skollagen att arbeta förebyggande mot våld och kränkningar.  

Centerpartiet föreslår: 

Att Hällefors kommun inför porrfilter på samtliga datorer inom förskola/
skola. 

180611 

Lars Göran Zetterlund  Centerpartiet  
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Behov av vård- och omsorgsboende maj, juni 2018,  

 dnr KS 18/00028  

Beslutsunderlag 
Dnr KS 15/00379 
 
Sammanfattning 
Redogörelse angående beslut om vård- och omsorgsboende.  
 
Informationsunderlag 
Se bilaga 
 
Ärendet  
 
Under maj månad har 10 personer haft behov av vård och omsorgsboende  
- Samtliga har erbjudits plats i vård och omsorgsboende, av dessa: 

• 5 personer tackat ja till erbjuden plats 
• 5 personer har tackat nej   
 

Under juni månad har 3 personer haft behov av vård och omsorgsboende  
- 3 person har erbjudits plats i vård och omsorgsboende, av dessa: 

• 2 personer tackat ja till erbjuden plats 
• 1 person har inte lämnat besked   

 
För att få bättre kontroll och ett snabbare flöde kring handläggningen av 
boendeplatser har omsorgens boendesamordnare ansvar för erbjudandet av plats 
på vård- och omsorgsboende enligt framtagen rutin. Riktlinjer för korttidsplatser 
har reviderats. De nya rutinerna samt riktlinjerna skapar bättre förutsättningar för 
att korttidsplatserna inte ska användas under för lång tid utan vara 
ändamålsenliga. 
 

Ekonomi 
Om kommunen inte verkställt besluten inom 3 månader finns risk för 
sanktionsavgifter.  
 
Under maj/juni riskerar kommunen inga sanktionsavgifter. 
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Folkhälsa 
Den äldres behov ändras över tid vilket medför att boende liksom vård- och 
omsorgsinsatser måste anpassas över tiden för att motsvara behoven.  
 
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 

  
 Samverkan  
 Information kommer att ske innan KS.  
 
  

--- 
 
Under omsorgsutskottets behandling av ärendet föredrar socialchef Ingrid 
Holmgren. 
 
 
 
Med detta har omsorgsutskottet informerats i ärendet, som vidarebefordras till 
kommunstyrelsen för information. 
 



2018-07-04

2018 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Behov av VoB 8 11 11 9 10 3

Åtgärd
Erbjuden plats i VoB, tackat ja 3 6 7 2 5 2
Tackat nej till erbjuden plats 1 5
Erbjuden plats i VoB, ej hunnit svara 2 3 4 1 1
Tar bort ansökan                                
Korttidsplats i avvaktan på verkställighet 2 2
Växelvård 
Flyttat till annan kommun
Annat boende i annan kommun    
Hemtjänst i avvaktan på verkställighet 3 3
Avliden
Ansökan från annan kommun

BEHOV AV VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ÅR 2018
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Information om ärendehantering från slutenvården juli 
2018, dnr KS 18/00029  

 
Informationsunderlag 
Information om ärendehantering från slutenvård, se bilaga 
 
Ärendet 
Från 1 januari 2018 gäller en ny lag för samverkan vid utskrivning från sluten 
vård.  Syftet med den nya lagen är minska vårdtiderna för personer som är 
utskrivningsklara på sjukhuset. För att nå syftet måste samverkan runt 
individen utvecklas. En överenskommelse mellan länets tolv kommuner och 
Region Örebro län är framtagen. 
 
Överenskommelsen har sin grund i Lag (2017:612) om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och gäller fr.o.m. 2018-01-01.  
För utskrivning från psykiatrisk hälso- och sjukvård gäller speciell ekonomisk 
reglering under 2018. 

 
Den medicinska och tekniska utvecklingen har möjliggjort att individen i 
ökad omfattning kan få vård av god kvalitet på ett tryggt och säkert sätt i 
hemmet. En trygg och säker utskrivning från sjukhuset börjar redan vid 
inskrivning. Risker och behov måste identifieras och planeringen anpassas 
utifrån den enskildes behov.  
Kommunerna ansvarar för att personer folkbokförda i aktuell kommun, eller 
där kommunen har beslutat om vistelse i en annan kommun, kan lämna 
sjukhuset när de bedöms som utskrivningsklara och är hemgångsklara samt att 
utskrivningsplanering har skett för nödvändiga insatser under den första tiden 
hemma utifrån patientens behov. 
 
Fram till och med juli månad har kommunen hanterat 231 ärenden från 
slutenvården. Tre ärenden är i dagsläget inte utskrivningsklara utan flyttas till 
nästkommande månad. 

 
Ekonomi 
Enligt Socialstyrelsen 1 § ska det belopp som en kommun under år 2018 
lämnar i ersättning till ett landsting för vård av en utskrivningsklar patient 
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enligt 5 kap. 6 § lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso-och sjukvård fastställs till 7 100 kronor för ett vårddygn. I omsorgens 
budget finns 75,0 tkr gällande köp av vårdplats till utskrivningsklara patienter 
inom somatisk och psykiatrisk vård.  
 
Kommunens betalningsansvar beräknas på utskrivningsklara dagar efter 
det att den slutna vården har meddelat kommunen att patienten är 
utskrivningsklar. Betalningsansvaret inträder om det genomsnittliga antalet 
dagar i sluten vård efter utskrivningsklar överskrider tre kalenderdagar 
under en månad. Överskrids detta medelvärde utgår betalningsansvar 
retroaktivt på individnivå för alla patienter inom somatisk slutenvård som 
vårdats mer än tre kalenderdagar som utskrivningsklar.  
 
Under 2018 gäller speciell reglering vid utskrivning från psykiatrisk 
slutenvård som innebär att betalningsansvar på individnivå inträder om det 
genomsnittliga antal dagar efter utskrivningsklar överskrider 15 
kalenderdagar under en månad.  

  
En bra planering och ett optimalt samarbete i omsorgens vårdteam är en 
förutsättning för att minimera kostnaderna och därmed hålla den fastställda 
budgeten för betalningsansvar till slutenvården.  
 
Folkhälsa 
En bra ärendehantering utifrån individuella behov främjar folkhälsan.  
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Medborgarperspektiv 
Att vårdas på rätt vårdnivå är av stor vikt ur ett medborgarperspektiv. 
 
Samverkan 
Information kommer att ske innan KS. 
 

--- 
 
Under omsorgsutskottets behandling av ärendet föredrar socialchef Ingrid 
Holmgren. 

 
 
 
Med detta har omsorgsutskottet informerats i ärendet, som vidarebefordras till 
kommunstyrelsen för information. 
 



ÄRENDE- NYA SOC. EJ UTSKR. OMRÅDE ANTAL DYGN KOSTNAD

NYA TRANS. AKTUELLA INGA HTJ/ KORT- BJÖRK- FYR- PSYK KLARA INOM FUNKTION  MED  I KR FÖR

MÅNAD ÄRENDEN Föreg. mån. ÄRENDEN INSATSER AVLIDNA HSV HTJ HSV BO HAGA KLÖVERN BOSTÖD SPEC.MÅN STÖD BET.ANSVAR BET.ANSVAR

JAN 35 4 39 0 13 1 3 8 2 3 4 1

FEB 14 1 15 0 1 6 4 2 1 1

MARS 39 1 40 3 5 9 1 1 4 3 4 4 5

APRIL 27 5 32 3 2 6 2 4 2 5 7 1

MAJ 31 7 38 1 3 16 4 2 7 1 2 1 1

JUNI 33 1 34 2 1 11 6 3 7 1 1 2 1

JULI 32 1 33 1 1 11 5 3 6 1 1 1 3

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

TOTALT 

Information till omsorgsutskott om ärendehantering från slutenvården 2018
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Teknikstödet till att stärka äldreomsorgen, dnr KS 18/00185 
 
Informationsunderlag 
Regeringens proposition 2017/18:99 Vår ändringsbudget för 2018, 
Fördelning av medel för investering av välfärdsteknik mm till 
kommunerna, Förslag till hur kommunerna kan använda stimulansmedlen 
för välfärdsteknik, SKL. 
 
Ärendet 
Det behövs ökade kommunala investeringar i välfärdsteknik inom 
äldreomsorgen, både för att öka självständigheten och de äldre och skapa bättre  
arbetsmiljö för medarbetarna. 
 
Med stödpengarna vill regeringen att ny teknik ska tillvaratas i högre  
utsträckning än vad som sker i dag i den kommunala vård och omsorgen. 
 
Stödet betalas ut av Socialstyrelsen och kommunerna får själva bestämma vad de 
ska satsa på inom välfärdsteknik. Ett krav är att pengarna används under 2018. 
 
Syftet med satsningen är dels att förbättra vården och omsorgen för äldre, 
dels att bidra till bättre arbetsmiljö för personalen inom socialtjänstens 
verksamheter. 
 
Ny teknik kan förbättra tryggheten för de äldre och samtidigt avlasta 
personalen så den får mer tid med de äldre. Det kan handla om allt från 
trygghetslarm, fallsäkra golv och annan teknik som bidrar till att höja 
kvaliteten. 
 
Ekonomi 
Regeringen har avsatt 350 miljoner kronor i stöd för 
Välfärdsteknik till den kommunala äldreomsorgen. 
Fördelningen av medel för välfärdsteknik som varje kommun 
får är klar. Hällefors rekvirerar 454 708 kronor, för att använda 
under året 2018. 
 
Folkhälsa 
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Ny teknik kan förbättra tryggheten för de äldre och samtidigt 
avlasta personalen vilket främjar folkhälsan. 
 
Miljö 
Exempel: genom att införa nyckelfri hemtjänst kan sträckor 
med bil minskas vilket är gynnande ur miljösynpunkt. 
 
Samverkan 
Information och samverkan har skett. 

--- 

 
Under utskottets behandling av ärendet föredrar socialchef Ingrid Holmgren. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer en fråga om det finns någon 
policy avseende användandet av privat telefon under arbetstid, vilket besvaras 
av medicinskt ansvarig Ann-Louise Eriksson och socialchef Ingrid Holmgren. 
 
 
 
 
Med detta har omsorgsutskottet informerats i ärendet, som vidarebefordras till 
kommunstyrelsen för information. 
 



Enligt regeringsbeslut 2018-06-20

KKod Kommuner per län Län Utfall, kronor

Stockholms län Totalt utfall länet 60 010 344
0114 Upplands Väsby kommun Stockholms län 1 310 223
0115 Vallentuna kommun Stockholms län 948 698
0117 Österåkers kommun Stockholms län 1 383 175
0120 Värmdö kommun Stockholms län 1 236 004
0123 Järfälla kommun Stockholms län 2 157 875
0125 Ekerö kommun Stockholms län 868 956
0126 Huddinge kommun Stockholms län 2 409 414
0127 Botkyrka kommun Stockholms län 2 138 036
0128 Salems kommun Stockholms län 594 403
0136 Haninge kommun Stockholms län 2 230 874
0138 Tyresö kommun Stockholms län 1 364 119
0139 Upplands-Bro kommun Stockholms län 826 300
0140 Nykvarns kommun Stockholms län 415 276
0160 Täby kommun Stockholms län 2 184 700
0162 Danderyds kommun Stockholms län 1 132 368
0163 Sollentuna kommun Stockholms län 1 888 012
0180 Stockholms stad Stockholms län 21 625 197
0181 Södertälje kommun Stockholms län 2 562 595
0182 Nacka kommun Stockholms län 2 633 982
0183 Sundbybergs stad Stockholms län 1 101 146
0184 Solna stad Stockholms län 2 019 645
0186 Lidingö stad Stockholms län 1 599 974
0187 Vaxholms stad Stockholms län 500 735
0188 Norrtälje kommun Stockholms län 2 588 541
0191 Sigtuna kommun Stockholms län 1 208 886
0192 Nynäshamns kommun Stockholms län 1 081 210

Uppsala län Totalt utfall länet 11 660 825
0305 Håbo kommun Uppsala län 716 215
0319 Älvkarleby kommun Uppsala län 481 972
0330 Knivsta kommun Uppsala län 519 498
0331 Heby kommun Uppsala län 654 649
0360 Tierps kommun Uppsala län 907 214
0380 Uppsala kommun Uppsala län 5 812 083
0381 Enköpings kommun Uppsala län 1 546 617
0382 Östhammars kommun Uppsala län 1 022 577

Södermanlands län Totalt utfall länet 11 288 648
0428 Vingåkers kommun Södermanlands län 505 572
0461 Gnesta kommun Södermanlands län 531 371
0480 Nyköpings kommun Södermanlands län 2 146 001
0481 Oxelösunds kommun Södermanlands län 647 613
0482 Flens kommun Södermanlands län 834 069
0483 Katrineholms kommun Södermanlands län 1 351 806
0484 Eskilstuna kommun Södermanlands län 3 315 894
0486 Strängnäs kommun Södermanlands län 1 338 173

Fördelning av medel för investering av 
välfärdsteknik m.m. till kommunerna.



0488 Trosa kommun Södermanlands län 618 149

Östergötlands län Totalt utfall länet 16 201 106
0509 Ödeshögs kommun Östergötlands län 363 239
0512 Ydre kommun Östergötlands län 304 052
0513 Kinda kommun Östergötlands län 539 727
0560 Boxholms kommun Östergötlands län 357 669
0561 Åtvidabergs kommun Östergötlands län 596 748
0562 Finspångs kommun Östergötlands län 955 881
0563 Valdemarsviks kommun Östergötlands län 517 514
0580 Linköpings kommun Östergötlands län 4 410 735
0581 Norrköpings kommun Östergötlands län 4 282 326
0582 Söderköpings kommun Östergötlands län 675 757
0583 Motala kommun Östergötlands län 1 663 445
0584 Vadstena kommun Östergötlands län 491 354
0586 Mjölby kommun Östergötlands län 1 042 659

Jönköpings län Totalt utfall länet 13 207 988
0604 Aneby kommun Jönköpings län 372 474
0617 Gnosjö kommun Jönköpings län 440 782
0642 Mullsjö kommun Jönköpings län 405 748
0643 Habo kommun Jönköpings län 455 880
0662 Gislaveds kommun Jönköpings län 1 062 301
0665 Vaggeryds kommun Jönköpings län 570 803
0680 Jönköpings kommun Jönköpings län 4 172 681
0682 Nässjö kommun Jönköpings län 1 162 712
0683 Värnamo kommun Jönköpings län 1 249 490
0684 Sävsjö kommun Jönköpings län 555 411
0685 Vetlanda kommun Jönköpings län 1 123 524
0686 Eksjö kommun Jönköpings län 785 109
0687 Tranås kommun Jönköpings län 851 073

Kronobergs län Totalt utfall länet 7 562 025
0760 Uppvidinge kommun Kronobergs län 496 631
0761 Lessebo kommun Kronobergs län 447 232
0763 Tingsryds kommun Kronobergs län 672 386
0764 Alvesta kommun Kronobergs län 812 667
0765 Älmhults kommun Kronobergs län 668 428
0767 Markaryds kommun Kronobergs län 536 062
0780 Växjö kommun Kronobergs län 2 774 996
0781 Ljungby kommun Kronobergs län 1 153 623

Kalmar län Totalt utfall länet 10 834 973
0821 Högsby kommun Kalmar län 370 952
0834 Torsås kommun Kalmar län 439 222
0840 Mörbylånga kommun Kalmar län 740 548
0860 Hultsfreds kommun Kalmar län 710 058
0861 Mönsterås kommun Kalmar län 661 099
0862 Emmaboda kommun Kalmar län 524 189
0880 Kalmar kommun Kalmar län 2 214 163
0881 Nybro kommun Kalmar län 911 759
0882 Oskarshamns kommun Kalmar län 1 131 342
0883 Västerviks kommun Kalmar län 1 708 006



0884 Vimmerby kommun Kalmar län 727 502
0885 Borgholms kommun Kalmar län 696 133

Gotlands län Totalt utfall länet 2 403 404
0980 Region Gotland Gotlands län 2 403 404

Blekinge län Totalt utfall länet 6 451 347
1060 Olofströms kommun Blekinge län 674 731
1080 Karlskrona kommun Blekinge län 2 343 304
1081 Ronneby kommun Blekinge län 1 253 008
1082 Karlshamns kommun Blekinge län 1 358 109
1083 Sölvesborgs kommun Blekinge län 822 195

Skåne län Totalt utfall länet 44 941 775
1214 Svalövs kommun Skåne län 542 805
1230 Staffanstorps kommun Skåne län 833 336
1231 Burlövs kommun Skåne län 639 697
1233 Vellinge kommun Skåne län 1 355 764
1256 Östra Göinge kommun Skåne län 643 509
1257 Örkelljunga kommun Skåne län 515 394
1260 Bjuvs kommun Skåne län 579 598
1261 Kävlinge kommun Skåne län 1 025 948
1262 Lomma kommun Skåne län 898 419
1263 Svedala kommun Skåne län 708 739
1264 Skurups kommun Skåne län 629 730
1265 Sjöbo kommun Skåne län 811 934
1266 Hörby kommun Skåne län 670 040
1267 Höörs kommun Skåne län 658 314
1270 Tomelilla kommun Skåne län 643 362
1272 Bromölla kommun Skåne län 610 234
1273 Osby kommun Skåne län 647 466
1275 Perstorps kommun Skåne län 389 658
1276 Klippans kommun Skåne län 747 730
1277 Åstorps kommun Skåne län 582 090
1278 Båstads kommun Skåne län 814 573
1280 Malmö stad Skåne län 8 029 029
1281 Lunds kommun Skåne län 3 231 021
1282 Landskrona stad Skåne län 1 524 043
1283 Helsingborgs stad Skåne län 4 271 772
1284 Höganäs kommun Skåne län 1 186 158
1285 Eslövs kommun Skåne län 1 102 758
1286 Ystads kommun Skåne län 1 361 480
1287 Trelleborgs kommun Skåne län 1 604 225
1290 Kristianstads kommun Skåne län 2 927 737
1291 Simrishamns kommun Skåne län 1 108 475
1292 Ängelholms kommun Skåne län 1 639 698
1293 Hässleholms kommun Skåne län 2 007 039

Hallands län Totalt utfall länet 11 512 919
1315 Hylte kommun Hallands län 502 348
1380 Halmstads kommun Hallands län 3 247 439
1381 Laholms kommun Hallands län 1 086 048



1382 Falkenbergs kommun Hallands län 1 750 516
1383 Varbergs kommun Hallands län 2 344 917
1384 Kungsbacka kommun Hallands län 2 581 651

Västra Götalands län Totalt utfall länet 57 250 464
1401 Härryda kommun Västra Götalands län 1 072 320
1402 Partille kommun Västra Götalands län 1 132 222
1407 Öckerö kommun Västra Götalands län 617 270
1415 Stenungsunds kommun Västra Götalands län 920 847
1419 Tjörns kommun Västra Götalands län 780 565
1421 Orust kommun Västra Götalands län 801 380
1427 Sotenäs kommun Västra Götalands län 584 142
1430 Munkedals kommun Västra Götalands län 528 440
1435 Tanums kommun Västra Götalands län 676 050
1438 Dals-Eds kommun Västra Götalands län 343 450
1439 Färgelanda kommun Västra Götalands län 397 382
1440 Ale kommun Västra Götalands län 965 885
1441 Lerums kommun Västra Götalands län 1 279 246
1442 Vårgårda kommun Västra Götalands län 508 064
1443 Bollebygds kommun Västra Götalands län 430 961
1444 Grästorps kommun Västra Götalands län 363 132
1445 Essunga kommun Västra Götalands län 366 170
1446 Karlsborgs kommun Västra Götalands län 455 587
1447 Gullspångs kommun Västra Götalands län 386 253
1452 Tranemo kommun Västra Götalands län 578 865
1460 Bengtsfors kommun Västra Götalands län 572 708
1461 Melleruds kommun Västra Götalands län 538 701
1462 Lilla Edets kommun Västra Götalands län 560 835
1463 Marks kommun Västra Götalands län 1 327 180
1465 Svenljunga kommun Västra Götalands län 543 538
1466 Herrljunga kommun Västra Götalands län 483 878
1470 Vara kommun Västra Götalands län 717 094
1471 Götene kommun Västra Götalands län 633 248
1472 Tibro kommun Västra Götalands län 558 343
1473 Töreboda kommun Västra Götalands län 505 279
1480 Göteborgs stad Västra Götalands län 13 569 197
1481 Mölndals stad Västra Götalands län 1 782 325
1482 Kungälvs kommun Västra Götalands län 1 517 446
1484 Lysekils kommun Västra Götalands län 779 393
1485 Uddevalla kommun Västra Götalands län 1 931 108
1486 Strömstads kommun Västra Götalands län 591 911
1487 Vänersborgs kommun Västra Götalands län 1 482 999
1488 Trollhättans stad Västra Götalands län 1 841 985
1489 Alingsås kommun Västra Götalands län 1 516 860
1490 Borås stad Västra Götalands län 3 402 232
1491 Ulricehamns kommun Västra Götalands län 1 005 133
1492 Åmåls kommun Västra Götalands län 648 199
1493 Mariestads kommun Västra Götalands län 1 101 146
1494 Lidköpings kommun Västra Götalands län 1 515 541
1495 Skara kommun Västra Götalands län 781 591



1496 Skövde kommun Västra Götalands län 1 792 439
1497 Hjo kommun Västra Götalands län 506 159
1498 Tidaholms kommun Västra Götalands län 599 826
1499 Falköpings kommun Västra Götalands län 1 255 939

Värmlands län Totalt utfall länet 12 409 302
1715 Kils kommun Värmlands län 577 985
1730 Eda kommun Värmlands län 456 613
1737 Torsby kommun Värmlands län 652 304
1760 Storfors kommun Värmlands län 310 468
1761 Hammarö kommun Värmlands län 612 140
1762 Munkfors kommun Värmlands län 304 898
1763 Forshaga kommun Värmlands län 552 186
1764 Grums kommun Värmlands län 497 217
1765 Årjängs kommun Värmlands län 514 661
1766 Sunne kommun Värmlands län 639 551
1780 Karlstads kommun Värmlands län 2 973 032
1781 Kristinehamns kommun Värmlands län 1 126 065
1782 Filipstads kommun Värmlands län 597 334
1783 Hagfors kommun Värmlands län 668 135
1784 Arvika kommun Värmlands län 1 143 949
1785 Säffle kommun Värmlands län 782 764

Örebro län Totalt utfall länet 11 505 600
1814 Lekebergs kommun Örebro län 400 471
1860 Laxå kommun Örebro län 388 891
1861 Hallsbergs kommun Örebro län 692 761
1862 Degerfors kommun Örebro län 543 831
1863 Hällefors kommun Örebro län 454 708
1864 Ljusnarsbergs kommun Örebro län 358 988
1880 Örebro kommun Örebro län 4 367 199
1881 Kumla kommun Örebro län 800 647
1882 Askersunds kommun Örebro län 617 123
1883 Karlskoga kommun Örebro län 1 273 530
1884 Nora kommun Örebro län 577 252
1885 Lindesbergs kommun Örebro län 1 030 199

Västmanlands län Totalt utfall länet 10 501 784
1904 Skinnskattebergs kommun Västmanlands län 338 613
1907 Surahammars kommun Västmanlands län 526 681
1960 Kungsörs kommun Västmanlands län 464 382
1961 Hallstahammars kommun Västmanlands län 740 108
1962 Norbergs kommun Västmanlands län 374 379
1980 Västerås stad Västmanlands län 4 676 198
1981 Sala kommun Västmanlands län 995 605
1982 Fagersta kommun Västmanlands län 618 149
1983 Köpings kommun Västmanlands län 1 085 755
1984 Arboga kommun Västmanlands län 681 914

Dalarnas län Totalt utfall länet 12 634 163
2021 Vansbro kommun Dalarnas län 425 830
2023 Malung-Sälens kommun Dalarnas län 542 219



2026 Gagnefs kommun Dalarnas län 523 016
2029 Leksands kommun Dalarnas län 797 716
2031 Rättviks kommun Dalarnas län 681 181
2034 Orsa kommun Dalarnas län 421 873
2039 Älvdalens kommun Dalarnas län 439 903
2061 Smedjebackens kommun Dalarnas län 596 895
2062 Mora kommun Dalarnas län 965 262
2080 Falu kommun Dalarnas län 2 073 589
2081 Borlänge kommun Dalarnas län 1 733 219
2082 Säters kommun Dalarnas län 561 128
2083 Hedemora kommun Dalarnas län 734 977
2084 Avesta kommun Dalarnas län 1 001 322
2085 Ludvika kommun Dalarnas län 1 136 033

Gävleborgs län Totalt utfall länet 11 795 524
2101 Ockelbo kommun Gävleborgs län 387 871
2104 Hofors kommun Gävleborgs län 520 060
2121 Ovanåkers kommun Gävleborgs län 621 081
2132 Nordanstigs kommun Gävleborgs län 526 974
2161 Ljusdals kommun Gävleborgs län 917 329
2180 Gävle kommun Gävleborgs län 3 323 956
2181 Sandvikens kommun Gävleborgs län 1 546 324
2182 Söderhamns kommun Gävleborgs län 1 202 143
2183 Bollnäs kommun Gävleborgs län 1 180 302
2184 Hudiksvalls kommun Gävleborgs län 1 569 484

Västernorrlands län Totalt utfall länet 9 964 197
2260 Ånge kommun Västernorrlands län 538 114
2262 Timrå kommun Västernorrlands län 771 037
2280 Härnösands kommun Västernorrlands län 1 142 428
2281 Sundsvalls kommun Västernorrlands län 3 367 785
2282 Kramfors kommun Västernorrlands län 951 336
2283 Sollefteå kommun Västernorrlands län 972 884
2284 Örnsköldsviks kommun Västernorrlands län 2 220 613

Jämtlands län Totalt utfall länet 5 796 413
2303 Ragunda kommun Jämtlands län 374 819
2305 Bräcke kommun Jämtlands län 416 596
2309 Krokoms kommun Jämtlands län 626 651
2313 Strömsunds kommun Jämtlands län 660 366
2321 Åre kommun Jämtlands län 444 886
2326 Bergs kommun Jämtlands län 447 965
2361 Härjedalens kommun Jämtlands län 587 953
2380 Östersunds kommun Jämtlands län 2 237 177

Västerbotttens län Totalt utfall länet 10 972 836
2401 Nordmalings kommun Västerbottens län 436 971
2403 Bjurholms kommun Västerbottens län 257 361
2404 Vindelns kommun Västerbottens län 375 112
2409 Robertsfors kommun Västerbottens län 406 041
2417 Norsjö kommun Västerbottens län 315 771
2418 Malå kommun Västerbottens län 273 676



2421 Storumans kommun Västerbottens län 398 272
2422 Sorsele kommun Västerbottens län 252 128
2425 Dorotea kommun Västerbottens län 266 933
2460 Vännäs kommun Västerbottens län 434 186
2462 Vilhelmina kommun Västerbottens län 408 240
2463 Åsele kommun Västerbottens län 276 543
2480 Umeå kommun Västerbottens län 3 506 600
2481 Lycksele kommun Västerbottens län 618 443
2482 Skellefteå kommun Västerbottens län 2 746 559

Norrbottens län Totalt utfall länet 11 094 363
2505 Arvidsjaurs kommun Norrbottens län 408 094
2506 Arjeplogs kommun Norrbottens län 262 388
2510 Jokkmokks kommun Norrbottens län 352 362
2513 Överkalix kommun Norrbottens län 312 787
2514 Kalix kommun Norrbottens län 838 839
2518 Övertorneå kommun Norrbottens län 364 611
2521 Pajala kommun Norrbottens län 458 079
2523 Gällivare kommun Norrbottens län 807 683
2560 Älvsbyns kommun Norrbottens län 468 340
2580 Luleå kommun Norrbottens län 2 550 722
2581 Piteå kommun Norrbottens län 1 637 206
2582 Bodens kommun Norrbottens län 1 198 185
2583 Haparanda stad Norrbottens län 562 740
2584 Kiruna kommun Norrbottens län 872 327
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Förslag till hur kommunen kan använda  

stimulansmedlen för välfärdsteknik 

Regeringen aviserade i sin vårbudget 350 miljoner kronor för att göra det möjligt för 

kommunerna att öka investeringstakten och användningen av välfärdsteknik i 

verksamheter inom kommunal hälso- och sjukvård och social omsorg. Socialstyrelsen 

kommer inom kort att ge ut instruktioner om hur medlen ska rekvireras och hur 

satsningen ska följas upp.  

Stimulansmedlen kan användas dels för investeringar i välfärdsteknik, dels för 

investeringar i sådant som ökar förutsättningarna för att implementera välfärdsteknik i 

verksamheterna, som t.ex. att installera wi-fi i särskilda boenden eller investera i 

kunskap om informationssäkerhet och välfärdsbredband. 

Stimulansmedlen kan även användas inom hjälpmedelsområdet. 

Omfattar hela sociala sektorn 

SKL definierar att stimulansmedlen omfattar hela den sociala sektorn. Det innebär  

 åtgärder och insatser till enskilda personer inom socialtjänst 

 stöd och service till funktionshindrade 

 kommunal hälso- och sjukvård enligt gällande lagar. 

Kommunen har möjlighet att använda medlen både för verksamhet i egen regi och för 

verksamhet som bedrivs av enskilda utförare på uppdrag av kommunen. Kommunen 

avgör själv, utifrån behov och förutsättningar, hur medlen ska fördelas mellan 

relevanta verksamheter. 

Definition välfärdsteknik 

Välfärdsteknik är digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, 

aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper förhöjd 

risk att få en funktionsnedsättning. Välfärdsteknik kan användas av personen själv, en 

närstående eller någon annan i personens närhet och kan ges som bistånd, förskrivas 

som hjälpmedel för det dagliga livet eller köpas på konsumentmarknaden. 

Användningsområden 

Investeringar i välfärdsteknik: Avrop från redan upphandlade avtal (egna avtal eller 

ramavtal hos SKL Kommentus) med leverantörer av välfärdsteknik. Även surfplattor, 
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mobiltelefoner m.m. som kan knytas till en strategi för användandet, t.ex. öka den 

enskildes delaktighet, kommunikation, meningsfull tillvaro etc.  

Hjälpmedel: Öka investeringstakten av de digitala trygghetslarmen, GPS-larm (se 

ramavtal hos SKL Kommentus). Avropa hjälpmedel som ger ett väsentligt mervärde 

för den enskilde men är dyra investeringar för kommunen, exempelvis 

matningsrobotar. Olika digitala hjälpmedel inom funktionshinderområdet, t.ex. 

påminnelsefunktioner, system som underlättar kommunikation etc.  

Strategisk planering: Ta fram en målbild, strategi och tidsatt handlingsplan som 

beskriver vad som ska prioriteras och hur kommunen ska arbeta för att utveckla 

socialtjänsten med stöd av digitalisering. SKL:s självskattningsverktyg LIKA kan 

användas här.  

Bredband och Wi-fi: Investera i fiberanslutning till kommunens egna boende och 

installera wi-fi för brukare. 

Öka användandet av tvåfaktorsinloggning: I och med lanseringen av e-identitet för 

offentlig sektor (Efos), kommer Inera att leverera komponenter som gör det möjligt 

för en användare (medarbetare) att logga in i e-tjänster med mobiltelefoner och 

surfplattor. Investera i att öka antal användare som med säker inloggning 

(tvåfaktorsinloggning) för användning av nationella tjänster och olika mobila e-

hälsoapplikationer. (Mer om Efos på Ineras webbplats.) 

Utbildningar: Låt personalen delta i program för digital kompetensutveckling. 

Genomföra utbildning och andra kompetenshöjande insatser i syfte att stärka brukares 

möjligheter att använda digitala verktyg för ökad trygghet, självständighet och 

delaktighet. 

Crowd funding: Gemensam finansiering av ett strategiskt viktigt område för att öka 

digitaliseringen. Ett förslag är implementering av Säker digital kommunikation/slopa 

faxen. 

 

Välkommen att kontakta Annica Dominius eller Agneta Aldor (se kontaktuppgifter 

nedan) om du har frågor! 

 

Åsa Furén-Thulin 

Sektionschef, avdelningen för vård och omsorg 

 

Agneta Aldor 

08-452 7572 

agneta.aldor@skl.se 

Annica Dominius 

08-452 7095 

annica.dominius@skl.se 

 

 

https://www.sklkommentus.se/upphandling-och-ramavtal/vara-ramavtal-och-upphandlingar/ramavtal-och-avtalskategorier/valfardsteknologi/trygghetslarm-och-larmmottagning/
https://www.sklkommentus.se/upphandling-och-ramavtal/vara-ramavtal-och-upphandlingar/ramavtal-och-avtalskategorier/valfardsteknologi/trygghetslarm-och-larmmottagning/
https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/digitaliseringsocialtjansten/utvarderasocialtjanstensdigitalisering.10399.html
https://www.inera.se/digitalisering/infrastruktur/infrastruktur-for-identitet-och-atkomst/siths-och-efos/
https://www.inera.se/aktuellt/projekt/saker-digital-kommunikation/
https://www.inera.se/aktuellt/projekt/saker-digital-kommunikation/
mailto:agneta.aldor@skl.se
mailto:annica.dominius@skl.se


 

 

Regeringens proposition 
2017/18:99 

 
 
 

Vårändringsbudget för 2018 
 
 

 





 

 

 

 

Regeringens proposition 
2017/18:99 

 
Vårändringsbudget för 2018 

 
 

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. 
 
Stockholm den 11 april 2018 
 
 
Stefan Löfven 
 

Magdalena Andersson 
(Finansdepartementet) 

 

Propositionens huvudsakliga innehåll 

Propositionen innehåller förslag till ändringar avseende statens inkomster och utgifter för budgetåret 
2018. 
 
 





PROP.  2017/18:99 

5 

 

 
Innehållsförteckning 

 

Tabellförteckning ............................................................................................................... 7 

1 Förslag till riksdagsbeslut ..................................................................................... 11 

2 Lagförslag ............................................................................................................... 19 
2.1 Förslag till lag om uppskovsbelopp vid betydande samhälls-

förflyttning ............................................................................................. 19 
2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1972:625) om statligt stöd till 

politiska partier ....................................................................................... 21 
2.3 Förslag till lag om ändring i lagen (1972:625) om statligt stöd till 

politiska partier ....................................................................................... 22 
2.4 Förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244) ........ 23 

3 Inledning ................................................................................................................ 27 
3.1 Ändringar i statens budget .................................................................... 27 
3.2 Konsekvenser för statens budget .......................................................... 27 

4 Ändringar avseende statens inkomster ................................................................ 31 
4.1 Särskilda uppskovsregler vid betydande samhällsförflyttning ............ 31 

4.1.1 Ärendet och dess beredning ................................................... 31 
4.1.2 Gällande rätt ............................................................................ 31 
4.1.3 Förlängd tid för förvärv av och bosättning i en 

ersättningsbostad .................................................................... 34 
4.1.4 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser samt 

upphörandefrågor ................................................................... 38 
4.1.5 Konsekvensanalys ................................................................... 39 

4.2 Författningskommentar ........................................................................ 41 
4.2.1 Förslaget till lag om uppskovsbelopp vid betydande 

samhällsförflyttning ................................................................ 41 
4.2.2 Förslaget till lag om ändring i skatteförfarandelagen 

(2011:1244) ............................................................................. 42 
4.3 Ändrad beräkning av inkomsterna i statens budget för 2018 .............. 42 

5 Ändringar avseende statens utgifter ..................................................................... 47 
5.1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse ............................................................ 47 
5.2 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning .................. 48 
5.3 Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution ........................................... 51 
5.4 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet ............................................................. 51 
5.5 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan .......................................... 54 
5.6 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap ...................... 54 
5.7 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd .............................................. 55 
5.8 Utgiftsområde 8 Migration ................................................................... 57 



PROP.  2017/18:99 

6 

5.9 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg .................... 58 
5.10 Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och 

funktionsnedsättning .............................................................................. 61 
5.11 Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom ......................... 62 
5.12 Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares  

etablering ................................................................................................. 62 
5.13 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv .................................. 63 
5.14 Utgiftsområde 15 Studiestöd ................................................................. 65 
5.15 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning .................... 65 
5.16 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid .................. 68 
5.17 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och 

byggande samt konsumentpolitik .......................................................... 71 
5.18 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård ................................... 72 
5.19 Utgiftsområde 21 Energi ........................................................................ 75 
5.20 Utgiftsområde 22 Kommunikationer .................................................... 76 
5.21 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel ............. 78 
5.22 Kompletterande ändringar i lagen om statligt stöd till politiska  

partier ...................................................................................................... 80 
5.22.1 Ärendet och dess beredning ................................................... 80 
5.22.2 Kompletterande ändringar i lagen om statligt stöd till 

politiska partier ........................................................................ 80 
5.22.3 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser ......................... 81 
5.22.4 Konsekvensanalys .................................................................... 81 
5.22.5 Författningskommentar .......................................................... 81 

 
 
 

Bilaga Särskilda uppskovsregler vid betydande samhällsförflyttning 
 
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 11 april 2018 
 

 
 



PROP.  2017/18:99 

7 

 

 
Tabellförteckning 

 
Tabell 1.1 Specifikation av ändrade ramar för utgiftsområden samt nya och 

ändrade anslag 2018 ................................................................................ 13 
Tabell 1.2 Specifikation av ändrade beställningsbemyndiganden 2018 ................ 16 
Tabell 4.1 Specifikation av ändrad beräkning av inkomster för 2018 ................... 43 
Tabell 4.2 Offentligfinansiella effekter till följd av ändringar som påverkar 

statens inkomster ................................................................................... 43 
 
 
 

 





 

 

 

1 

Förslag till 
riksdagsbeslut 

 
 
 
 





PROP.  2017/18:99 

11 

1 Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

 
1. antar förslaget till lag om uppskovsbelopp 

vid betydande samhällsförflyttning (avsnitt 
2.1 och 4.1), 

2. antar förslaget till lag om ändring i lagen 
(1972:625) om statligt stöd till politiska 
partier (avsnitt 2.2 och 5.22), 

3. antar förslaget till lag om ändring i lagen 
(1972:625) om statligt stöd till politiska 
partier (avsnitt 2.3 och 5.22), 

4. antar förslaget till lag om ändring i 
skatteförfarandelagen (2011:1244) (avsnitt 
2.4 och 4.1), 

5. godkänner den föreslagna användningen av 
anslaget 3:1 Sametinget under utgiftsområde 
1 Rikets styrelse (avsnitt 5.1), 

6. godkänner att anslaget 1:18 Digitaliserings-
myndigheten under utgiftsområde 2 Sam-
hällsekonomi och finansförvaltning ändrar 
namn till 1:18 Myndigheten för digital 
förvaltning (avsnitt 5.2), 

7. godkänner den föreslagna användningen av 
anslaget 1:18 Myndigheten för digital 
förvaltning under utgiftsområde 2 Samhälls-
ekonomi och finansförvaltning (avsnitt 5.2), 

8. godkänner att regeringen förvärvar samtliga 
andelar i Fysikhuset Stockholm 
Kommanditbolag genom att utnyttja en 
option (avsnitt 5.2), 

9. bemyndigar regeringen att efter förvärvet av 
andelarna i Fysikhuset Stockholm 
Kommanditbolag avyttra andelarna i bolaget 
och från försäljningsintäkterna avräkna de 

direkta försäljningskostnader som upp-
kommer för staten vid en försäljning 
(avsnitt 5.2), 

10. godkänner den föreslagna användningen av 
anslaget 1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda 
utomlands samt diverse kostnader för 
rättsväsendet under utgiftsområde 5 Inter-
nationell samverkan (avsnitt 5.5),  

11. godkänner att Sverige medverkar i 
kapitalhöjningen i Internationella återupp-
byggnads- och utvecklingsbanken (IBRD), 
vilket innebär att Sverige under 2020–2025 
från anslaget 1:1 Biståndsverksamhet under 
utgiftsområde 7 Internationellt bistånd ska 
betala in högst 1 050 000 000 kronor till 
IBRD (avsnitt 5.7),  

12. bemyndigar regeringen att ställa ut statliga 
garantier till Internationella återupp-
byggnads- och utvecklingsbanken (IBRD) 
som inklusive tidigare utfärdade garantier 
uppgår till högst 3 891 182 446,7 US-dollar 
(avsnitt 5.7), 

13. godkänner att Sverige medverkar i 
kapitalhöjningen i Internationella Finans-
ieringsbolaget (IFC), vilket innebär att 
Sverige under 2020–2025 från anslaget 1:1 
Biståndsverksamhet under utgiftsområde 
7 Internationellt bistånd ska betala in högst 
728 000 000 kronor till IFC (avsnitt 5.7),  

14. godkänner den föreslagna användningen av 
anslaget 2:1 Arbetsmiljöverket under utgifts-
område 14 Arbetsmarknad och arbetsliv 
(avsnitt 5.13), 
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15. godkänner den föreslagna användningen av 
anslaget 1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning 
under utgiftsområde 16 Utbildning och 
universitetsforskning (avsnitt 5.15),  

16. godkänner den föreslagna användningen av 
anslaget 3:4 Rymdforskning och rymdverk-
samhet under utgiftsområde 16 Utbildning 
och universitetsforskning (avsnitt 5.15), 

17. godkänner den föreslagna användningen av 
anslaget 3:11 Regionala etikprövnings-
nämnder under utgiftsområde 16 Utbild-
ning och universitetsforskning (avsnitt 
5.15), 

18. godkänner den föreslagna användningen av 
anslaget 1:9 Investeringsstöd för anordnande 
av hyresbostäder och bostäder för studerande 
under utgiftsområde 18 Samhällsplanering, 
bostadsförsörjning och byggande samt 
konsumentpolitik (avsnitt 5.17), 

19. godkänner att regeringen förvärvar 
fastigheten Blaiken 2:6 i Sorsele kommun 
med de ekonomiska åtaganden som följer av 
förvärvet (avsnitt 5.18), 

20. godkänner den föreslagna användningen av 
anslaget 1:12 Insatser för internationella 
klimatinvesteringar under utgiftsområde 
20 Allmän miljö- och naturvård (avsnitt 
5.18), 

21. godkänner den föreslagna användningen av 
anslaget 1:16 Klimatinvesteringar under 
utgiftsområde 20 Allmän miljö- och 
naturvård (avsnitt 5.18), 

22. godkänner att anslaget 1:19 Elcykelpremie 
under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och 
naturvård ändrar namn till 1:19 Elfordons-
premie (avsnitt 5.18), 

23. godkänner den föreslagna användningen av 
anslaget 1:19 Elfordonspremie under utgifts-
område 20 Allmän miljö- och naturvård 
(avsnitt 5.18),  

24. godkänner den föreslagna användningen av 
anslaget 1:1 Utveckling av statens transport-
infrastruktur under utgiftsområde 22 
Kommunikationer (avsnitt 5.20), 

25. bemyndigar regeringen att under 2018 
besluta om medlemskap i European 
Initiative Linking Interlocking Subsystems 
och att 2018–2028 för anslaget 
1:3 Trafikverket under utgiftsområde 

22 Kommunikationer besluta om medlems-
avgifter på högst 500 000 kronor per år 
(avsnitt 5.20), 

26. godkänner den föreslagna användningen av 
anslaget 1:6 Ersättning avseende icke statliga 
flygplatser under utgiftsområde 
22 Kommunikationer (avsnitt 5.20), 

27. godkänner ändrad beräkning av inkomster 
för 2018 (avsnitt 4.3 tabell 4.1), 

28. godkänner ändrade ramar för utgifts-
områden och anvisar nya och ändrade anslag 
enligt tabell 1.1, 

29. bemyndigar regeringen att under 2018 ingå 
ekonomiska åtaganden som inklusive 
tidigare gjorda åtaganden medför behov av 
framtida anslag på högst de belopp och inom 
de tidsperioder som anges i tabell 1.2.
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Tabell 1.1 Specifikation av ändrade ramar för utgiftsområden samt nya och ändrade anslag 2018 
Tusental kronor 

Utgifts-
område 

Anslags-
nummer 

 Beslutad ram/ 
anvisat anslag 

Förändring av 
ram/ anslag 

Ny ram/ 
Ny anslagsnivå 

1   Rikets styrelse 14 531 335 40 000 14 571 335 

  4:1 Regeringskansliet m.m. 7 779 310 40 000 7 819 310 

2   Samhällsekonomi och finansförvaltning 16 285 547 70 700 16 356 247 

  1:1 Statskontoret 96 727 1 000 97 727 

  1:2 Kammarkollegiet 71 923 1 200 73 123 

  1:11 Finansinspektionen 602 798 3 000 605 798 

  1:16 Finansmarknadsforskning 29 913 60 000 89 913 

  1:17 Upphandlingsmyndigheten 94 036 -2 500 91 536 

  1:19 Statens servicecenter 0 8 000 8 000 

3   Skatt, tull och exekution 11 399 384 75 100 11 474 484 

  1:1 Skatteverket 7 590 735 3 100 7 593 835 

  1:2 Tullverket 1 862 074 72 000 1 934 074 

4   Rättsväsendet 45 776 783 461 875 46 238 658 

  1:1 Polismyndigheten 24 516 124 200 000 24 716 124 

  1:4 Ekobrottsmyndigheten 677 008 20 000 697 008 

  1:5 Sveriges Domstolar 5 601 459 10 450 5 611 909 

  1:10 Brottsoffermyndigheten 47 233 10 000 57 233 

  1:12 Rättsliga biträden m.m. 2 354 657 200 425 2 555 082 

  1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 39 987 26 000 65 987 

  1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 24 174 -5 000 19 174 

6   Försvar och samhällets krisberedskap 53 835 446 109 800 53 945 246 

  1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 34 940 784 102 800 35 043 584 

  2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 169 221 7 000 1 176 221 

7   Internationellt bistånd 42 985 209 -15 000 42 970 209 

  1:1 Biståndsverksamhet 41 606 382 -43 000 41 563 382 

  1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 1 171 090 28 000 1 199 090 

8   Migration 15 748 230 5 458 000 21 206 230 

  1:2 Ersättningar och bostadskostnader 8 101 000 4 908 000 13 009 000 

  1:3 Migrationspolitiska åtgärder 77 915 15 000 92 915 

  1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 305 150 335 000 640 150 

  1:9 Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande 
m fl. 195 000 200 000 395 000 

9   Hälsovård, sjukvård och social omsorg 77 696 041 2 146 725 79 842 766 

  1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 26 582 000 1 149 100 27 731 100 

  1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 7 096 286 600 000 7 696 286 

  4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 2 517 490 360 000 2 877 490 

  4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 1 508 915 24 125 1 533 040 

  8:1 Socialstyrelsen 658 637 10 000 668 637 

  8:2 Inspektionen för vård och omsorg 684 305 3 500 687 805 

10   Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 102 615 229 5 700 102 620 929 

  1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 33 068 9 000 42 068 

  2:1 Försäkringskassan 8 732 772 -3 300 8 729 472 
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11   Ekonomisk trygghet vid ålderdom 34 635 669 -800 34 634 869 

  2:1 Pensionsmyndigheten 555 769 -800 554 969 

13   Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 25 600 209 70 000 25 670 209 

  1:1 Etableringsåtgärder 238 430 15 000 253 430 

  3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 334 039 55 000 389 039 

14   Arbetsmarknad och arbetsliv 74 083 840 37 500 74 121 340 

  1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 8 402 329 7 500 8 409 829 

  1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 13 422 023 500 000 13 922 023 

  1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 5 756 893 -495 000 5 261 893 

  2:1 Arbetsmiljöverket 763 225 25 000 788 225 

15   Studiestöd 24 352 692 6 000 24 358 692 

  1:8 Centrala studiestödsnämnden 869 376 6 000 875 376 

16   Utbildning och universitetsforskning 77 965 638 144 500 78 110 138 

  1:1 Statens skolverk 1 124 218 19 500 1 143 718 

  1:4 Sameskolstyrelsen 40 099 15 000 55 099 

  1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 3 685 198 40 000 3 725 198 

  1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 308 985 -40 000 268 985 

  1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning 2 570 034 110 000 2 680 034 

17   Kultur, medier, trossamfund och fritid 15 879 752 187 000 16 066 752 

  1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt 
kulturutbyte och samarbete 579 284 10 000 589 284 

  3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 155 735 50 000 205 735 

  10:1 Filmstöd 552 144 15 000 567 144 

  12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 40 813 3 000 43 813 

  12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 35 000 50 000 85 000 

  13:1 Stöd till idrotten 1 954 311 10 000 1 964 311 

  14:1 Bidrag till folkbildningen 4 348 183 10 000 4 358 183 

  14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 170 000 20 000 190 000 

  15:1 Lotteriinspektionen 50 784 19 000 69 784 

18   Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt 
konsumentpolitik 6 951 648 110 000 7 061 648 

  1:8 Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande 1 300 000 95 000 1 395 000 

  1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för 
studerande 3 200 000 15 000 3 215 000 

20   Allmän miljö- och naturvård 10 772 788 55 000 10 827 788 

  1:1 Naturvårdsverket 590 938 -42 000 548 938 

  1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 235 000 10 000 245 000 

  1:16 Klimatinvesteringar 1 590 000 50 000 1 640 000 

  1:19 Elfordonspremie 350 000 45 000 395 000 

  2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 103 509 -8 000 95 509 

21   Energi 3 588 354 172 500 3 760 854 

  1:1 Statens energimyndighet 313 389 2 500 315 889 

  1:7 Energiteknik 975 000 170 000 1 145 000 

22   Kommunikationer 56 418 505 26 500 56 445 005 

  1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 25 512 794 16 000 25 528 794 

  1:12 Transportstyrelsen 2 139 603 4 000 2 143 603 

  2:1 Post- och telestyrelsen 42 040 6 500 48 540 
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23   Areella näringar, landsbygd och livsmedel 19 253 779 373 200 19 626 979 

  1:8 Statens jordbruksverk 621 432 4 000 625 432 

  1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 24 250 1 200 25 450 

  1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 194 000 89 200 283 200 

  1:14 Livsmedelsverket 243 375 10 000 253 375 

  1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 4 357 405 -1 200 4 356 205 

  1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 79 830 270 000 349 830 

    Summa anslagsförändring på ändringsbudget    9 534 300   
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Tabell 1.2 Specifikation av ändrade beställningsbemyndiganden 2018 
Tusental kronor 

Utgifts-
område 

Anslags-
nummer  

Beslutat 
beställnings-

bemyndigande 

Förändring av 
beställnings-

bemyndigande 

Nytt 
beställnings-

bemyndigande Tidsperiod 

5 1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet  50 000 50 000 2019–2020 

6 2:4 Krisberedskap 1 200 000  1 200 000 2019–20231 

7 1:1 Biståndsverksamhet 82 000 000 7 778 000 89 778 000 2019–2028 

9 7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: 
Forskning 1 280 000  1 280 000 2019–20222 

13 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 23 300 15 000 38 300 2019 

14 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och 
insatser 8 000 000 1 255 000 9 255 000 2019–2028 

14 1:13 Lån till körkort  114 000 114 000 2019–2021 

16 1:18 Praktiknära skolforskning 19 000 18 500 37 500 2019–20213 

16 1:21 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och 
kunskapsutveckling  3 500 000 3 500 000 2019 

17 14:2 Bidrag till tolkutbildning  160 000  160 000 2019–20234 

20 1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 1 480 000 415 000 1 895 000 2019–2027 

20 1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 70 000 779 000 849 000 2019–2025 

20 1:20 Industriklivet 80 000 220 000 300 000 2019–2025 

21 1:2 Insatser för energieffektivisering  185 000 170 000 355 000 2019–2021 

22 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 106 229 000 14 800 000 121 029 000 2019–2050 

22 1:11 Trängselskatt i Stockholm 29 676 000 7 700 000 37 376 000 2019–2057 

22 2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 195 000 55 000 250 000 2019–2022 

    Summa förändring av beställningsbemyndigande på 
ändringsbudget  

  
36 869 500 

    

Not: De ekonomiska åtagandena medger utgifter fr.o.m. 2019 tom angivet slutår. 
1 Beställningsbemyndigandets tidsperiod ändras från 2019–2021 till 2019–2023. 
2 Beställningsbemyndigandets tidsperiod ändras från 2019–2021 till 2019–2022. 
3 Beställningsbemyndigandets tidsperiod ändras från 2019–2020 till 2019–2021. 
4 Beställningsbemyndigandets tidsperiod ändras frän 2019–2021 till 2019–2023. 
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2 Lagförslag 

Regeringen har följande förslag till lagtext. 

2.1 Förslag till lag om uppskovsbelopp vid betydande 
samhällsförflyttning 

Härigenom föreskrivs följande. 
 

1 §   Denna lag gäller vid tillämpningen av 47 kap. inkomstskattelagen 
(1999:1229) om en privatbostadsfastighet eller privatbostadsrätt avyttras under 
åren 2017–2027 på grund av en betydande samhällsförflyttning som föranleds 
av planerade yttre omständigheter. 
 
2 §   Med ersättningsbostad avses, utöver vad som följer av 47 kap. inkomst-
skattelagen (1999:1229), en sådan bostad som förvärvas senare än året efter det 
år då ursprungsbostaden avyttrades. Bostaden får dock inte förvärvas senare än 
sjunde året efter det år då ursprungsbostaden avyttrades. 
 
3 §   Om den skattskyldige har fått ett avdrag för uppskovsbelopp enligt 
47 kap. 8 § inkomstskattelagen (1999:1229), ska uppskovsbeloppet återföras 
till beskattning senast sjunde året efter det år då ursprungsbostaden avyttrades.  

Om den skattskyldige senast sjunde året efter det år då ursprungsbostaden 
avyttrades förvärvar en ersättningsbostad och bosätter sig där senast den 2 maj 
året efter förvärvet, ska dock vad som sägs i 47 kap. 9 § andra stycket 1 och 2 
samt tredje stycket inkomstskattelagen tillämpas för det år då ersättnings-
bostaden förvärvades. Vad som sägs i 47 kap. 9 § andra stycket 2 om föregående 
års kapitalvinst ska i stället avse kapitalvinsten från avyttringen. 
 
4 §   Den som gör avdrag för uppskovsbelopp enligt 47 kap. inkomst-
skattelagen (1999:1229) vid avyttring av en privatbostadsfastighet eller privat-
bostadsrätt ska i inkomstdeklarationen lämna uppgift om huruvida uppskovs-
beloppet avses att återföras med tillämpning av denna lag. 
                               

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2018. 
2. Bestämmelsen i 4 § tillämpas första gången på uppgifter som avser 

kalenderåret 2018. 
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3. Den som för kalenderåret 2017 gör avdrag för uppskovsbelopp enligt 
47 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) vid avyttring av en privatbostads-
fastighet eller privatbostadsrätt ska i inkomstdeklarationen som ska lämnas 
2019 lämna uppgift om huruvida uppskovsbeloppet avses att återföras med 
tillämpning av denna lag. 

4. Lagen upphör att gälla vid utgången av 2034. 
5. Den upphävda lagen gäller fortfarande för avyttringar som har skett under 

åren 2017–2027. 
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2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1972:625) om statligt 
stöd till politiska partier 

Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska 
partier1 ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

2 §2 
Partistöd lämnas som mandat-

bidrag. Varje mandatbidrag utgör 
333 300 kronor. 

Partistöd lämnas som mandat-
bidrag. Varje mandatbidrag utgör 
318 257 kronor. 

                               

Denna lag träder i kraft den 15 oktober 2018. 
 
 
 

 
 
                                                      
1 Lagen omtryckt 1987:876. 
2 Senaste lydelse 2004:702. 
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2.3 Förslag till lag om ändring i lagen (1972:625) om statligt 
stöd till politiska partier 

Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska 
partier1 ska ha följande lydelse. 
 
Lydelse enligt 2.2 Föreslagen lydelse 

2 §2 
Partistöd lämnas som mandat-

bidrag. Varje mandatbidrag utgör 
318 257 kronor. 

Partistöd lämnas som mandat-
bidrag. Varje mandatbidrag utgör 
324 704 kronor. 

                               

Denna lag träder i kraft den 15 oktober 2019. 
 

 
 
                                                      
1 Lagen omtryckt 1987:876. 
2 Senaste lydelse 2018:000. 
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2.4 Förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen 
(2011:1244) 

Härigenom föreskrivs att 31 kap. 17 § skatteförfarandelagen (2011:1244) ska 
ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
31 kap. 

17 § 
Den som gör avdrag för uppskovsbelopp enligt 47 kap. inkomstskattelagen 

(1999:1229) vid avyttring av en privatbostadsfastighet eller en privatbostadsrätt 
ska lämna uppgift om beteckningen på ersättningsbostaden. 

Om ersättningsbostaden är en bostad i ett privatbostadsföretag eller i ett 
företag som avses i 47 kap. 5 b § inkomstskattelagen, ska även nödvändiga 
identifikationsuppgifter för företaget lämnas. 

Om ersättningsbostaden för-
värvas först året efter det då 
ursprungsbostaden avyttrades, ska 
uppgifterna lämnas i inkomst-
deklarationen för det senare året. 

Om ersättningsbostaden för-
värvas efter det år då ursprungs-
bostaden avyttrades, ska uppgifterna 
lämnas i inkomstdeklarationen för 
det år då ersättningsbostaden för-
värvades. 

                               

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2018. 
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3 Inledning 

3.1 Ändringar i statens budget 

Enligt 9 kap. 6 § riksdagsordningen får 
regeringen vid högst två tillfällen lämna en 
proposition med förslag till ändringar i statens 
budget för det löpande budgetåret. I en 
tilläggsbestämmelse anges att förslagen ska 
lämnas i anslutning till den ekonomiska 
vårpropositionen och budgetpropositionen. Om 
det finns särskilda skäl får dock förslag till 
ändringar i budgeten lämnas vid andra tillfällen. 

Det finns ingen reglering av vilka förslag som 
får lämnas i en proposition om ändringar i 
budgeten. I förarbetena till riksdagsordningen 
framhålls dock att syftet med propositioner om 
ändringar i budgeten är att komplettera den av 
riksdagen beslutade budgeten med anledning av 
förändringar som vid beslutstillfället inte var 
möjliga att förutse. Reformer med varaktiga 
budgetära konsekvenser bör, med hänsyn till 
vikten av en samlad budgetbehandling, som 
huvudregel beslutas i samband med budget-
propositionen. I de undantagsfall ett förslag till 
ändringar i budgeten innehåller ny lagstiftning 
med varaktiga budgetära effekter bör regeringen 
motivera varför förslaget lämnas vid det aktuella 
tillfället samt redovisa en ny preliminär 
inkomstberäkning och nya preliminära utgifts-
ramar för de närmast följande två åren (prop. 
2013/14:173 s. 33 f.) 

I denna proposition lämnar regeringen förslag 
till ändringar i statens budget för 2018. 
Propositionen bygger på en överenskommelse 
mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet. 

3.2 Konsekvenser för statens budget 

De förslag som lämnas i denna proposition 
innebär att anvisade medel ökar med ca 
9,5 miljarder kronor netto. Anslagsökningarna 
uppgår till ca 10,2 miljarder kronor och anslags-
minskningarna till ca 0,6 miljarder kronor. 

Sammantaget innebär förslagen i denna 
proposition en försämring av den offentliga 
sektorns finansiella sparande med 9,5 miljarder 
kronor 2018, varav 4,5 miljarder kronor avser 
diskretionära åtgärder och 5,0 miljarder kronor 
avser anslagsökningar till följd av förändrade 
volymantaganden eller makroekonomiska förut-
sättningar utan koppling till nya reformer. I 2018 
års ekonomiska vårproposition redovisas 
prognosen för statens budgetsaldo och för det 
finansiella sparandet (prop. 2017/18:100 avsnitt 
8.1 tabell 8.1 och avsnitt 8.2 tabell 8.9). 

De föreslagna förändringarna beskrivs 
översiktligt nedan. 

Inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och 
social omsorg bedömer regeringen att 
2,1 miljarder kronor behöver tillföras för att öka 
tillgängligheten i vården och korta vårdköerna. 
Vidare bör kommunerna ges ett riktat statsbidrag 
för att öka investeringstakten i välfärdsteknik i 
omsorgen. Därtill krävs ökade medel för statens 
bidrag till läkemedelsförmånerna.  

Inom utgiftsområde 4 Rättsväsendet lämnas 
förslag om tillskott på 0,2 miljarder kronor. 
Polismyndigheten bör tillföras medel för att öka 
sin förmåga att ingripa mot organiserad 
brottslighet och terrorism.  
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Inom arbetsmarknadsområdet bedömer 
regeringen att 0,5 miljarder kronor behöver 
tillföras till extratjänster och bidrag till 
sommarjobb i kommunerna. Samtidigt sänks 
anslaget för nystartsjobb för att anpassa 
volymerna till efterfrågan. 

Resterande 1,4 miljarder kronor av de 
diskretionära åtgärderna förklaras av en rad 
åtgärder som regeringen bedömer behöver vidtas 
inom olika områden. De största åtgärderna är 
ökat stöd till miljöförbättrande åtgärder inom 
jordbruket 0,3 miljarder kronor, ökat stöd till 
energiteknik 0,2 miljarder kronor, ökade medel 
till kommunerna för att fler ensamkommande 
unga ska kunna bo kvar i den kommun där de 
vistas 0,2 miljarder kronor, ökat stöd till 
bostadsbyggande 0,1 miljarder kronor, ökade 
medel för förstärkning av cyberförsvarsförmågan 
0,1 miljarder kronor, ökat stöd till vuxen-
utbildning 0,1 miljarder kronor och åtgärder mot 
sexuella trakasserier, våld och kränkande 
behandling 0,1 miljarder kronor. 

De största ökningarna till följd av förändrade 
volymantaganden eller makroekonomiska förut-
sättningar finns inom utgiftsområde 8 Migration 
5,2 miljarder kronor. Merparten av ökningen 
förklaras av att kommunerna i högre utsträckning 
än beräknat i budgetpropositionen ansökt om 
ersättningar från det ersättningssystem som 
gällde t.o.m. 2017 för kostnader i samband med 
mottagande av ensamkommande barn och unga. 
Dessutom krävs offentligt biträde i en större 
andel av utlänningsärendena än tidigare beräknat. 

På inkomstsidan av statens budget lämnas 
förslag som beräknas minska statens intäkter med 
0,01 miljarder kronor fr.o.m. 2018. För den 
lagstiftning som föreslås på skatteområdet 
redovisar regeringen på sedvanligt sätt en 
konsekvensanalys med en bedömning av 
förslagens budgetära konsekvenser för 2018 och 
kommande år. I 2018 års ekonomiska 
vårproposition redovisas budgeteffekterna fram 
t.o.m. 2021 (prop. 2017/18:100 avsnitt 6.1. tabell 
6.1). 

De förändringar av beställningsbemyndigan-
den som föreslås uppgår sammantaget till 
36,9 miljarder kronor. Den största ökningen av 
statens ekonomiska åtaganden är hänförlig till 
Sverigeförhandlingens s.k. storstadsavtal om 
kollektivtrafik, cykelåtgärder och bostads-
byggande 22,5 miljarder kronor. Inom biståndet 
leder omplaneringar avseende fleråriga avtal om 
bistånd och kapitalhöjningar i utvecklingsbanker 

till ökade åtaganden med 7,8 miljarder kronor. 
Vidare bör det statliga stödet för stärkt 
likvärdighet och kunskapsutveckling i förskole-
klass och grundskola kunna beslutas med viss 
framförhållning i förhållande till skolhuvud-
männen, vilket innebär ekonomiska åtaganden 
för staten om 3,5 miljarder kronor. 

De anslags- och inkomstförändringar som 
föreslås i denna proposition har beaktats i de 
prognoser som redovisas i 2018 års ekonomiska 
vårproposition.
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4 Ändringar avseende statens inkomster 

I detta avsnitt lämnar regeringen förslag till 
ändringar avseende statens inkomster för 2018. 

4.1 Särskilda uppskovsregler vid 
betydande samhällsförflyttning 

4.1.1 Ärendet och dess beredning 

Inom Finansdepartementet har en promemoria 
utarbetats med förslag på särskilda regler om 
uppskov med beskattning av kapitalvinst vid 
avyttring av privatbostad på grund av betydande 
samhällsförflyttning (Fi2017/04439/S1). Prome-
morians lagförslag finns i bilagan, avsnitt 1. 
Promemorian har remissbehandlats. En för-
teckning över remissinstanserna finns i bilagan, 
avsnitt 2. Remissvaren finns tillgängliga i 
Finansdepartementet (Fi2017/04439/S1). 

Villaägarnas Riksförbund har i en skrivelse till 
Finansdepartementet den 10 juni 2015 föreslagit 
ändringar av kapitalvinstbeskattningen och 
undantag från stämpelskatt för småhusägare som 
måste flytta med anledning av samhälls-
omvandlingen i Malmfälten (Fi2015/03359/S1). 
Kiruna kommun har med anledning av 
samhällsomvandlingen i Kiruna i en skrivelse till 
Finansdepartementet den 16 mars 2017 framfört 
synpunkter kring stämpelskatt vid fastighets-
reglering och reglerna om uppskov med 
kapitalvinstbeskattning av privatbostäder 
(Fi2017/03169/S1). 

Lagrådet 
Regeringen beslutade den 1 mars 2018 att 
inhämta Lagrådets yttrande över det lagförslag 
som finns i bilagan, avsnitt 3. Lagrådets yttrande 

finns i bilagan, avsnitt 4. Regeringen har delvis 
följt Lagrådets synpunkter, som behandlas i 
avsnitt 4.1.3 och i författningskommentaren. I 
förhållande till lagrådsremissens lagförslag har 
vissa språkliga ändringar gjorts. 

4.1.2 Gällande rätt 

Uppskov 
En skattskyldig som avyttrar en privatbostad med 
vinst (ursprungsbostad) och förvärvar en ny 
bostad (ersättningsbostad) kan under vissa 
förutsättningar få uppskov med beskattning av 
kapitalvinsten. Ett uppskovsbelopp erhålls 
genom att den skattskyldige i samband med att 
kapitalvinsten redovisas gör ett avdrag för 
uppskovsbelopp. Under vissa förutsättningar 
finns även rätt till avdrag för uppskovsbelopp för 
dödsbo efter en skattskyldig som har avyttrat en 
ursprungsbostad före sin död. 

Med ursprungsbostad avses enligt 47 kap. 3 § 
inkomstskattelagen (1999:1229) en privatbostad i 
en stat inom Europeiska ekonomiska samarbets-
området (EES) som vid avyttringen är den skatt-
skyldiges permanentbostad. Med permanent-
bostad avses en bostad där den skattskyldige varit 
bosatt  

1. under minst ett år närmast före avyttringen, 
eller 

2. under minst tre av de senaste fem åren. 

Vid expropriation och vissa andra förfaranden 
räknas dock bostaden enligt 47 kap. 4 § samma 
lag som en privatbostad även om den skatt-
skyldige ännu inte har bott där ett år. 
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Med ersättningsbostad avses enligt 47 kap. 5 § 
inkomstskattelagen en tillgång i en stat inom EES 
som vid förvärvet är 

1. småhus med mark som är småhusenhet, 

2. småhus på annans mark, 

3. småhus som är inrättat till bostad åt en eller 
två familjer med tillhörande tomtmark på 
lantbruksenhet, 

4. tomt om där uppförs ett småhus som avses i 
1 eller 3, 

5. bostad i ett privatbostadsföretag, 

6. ägarlägenhet som utgör ägarlägenhetsenhet, 
eller 

7. tomt om där uppförs en ägarlägenhet som 
avses i 6. 

En bostad i en ekonomisk förening eller ett 
aktiebolag som inte uppfyller villkoren för att 
vara ett privatbostadsföretag kan utgöra en 
ersättningsbostad om det är fråga om en 
nyproducerad byggnad där den juridiska 
personen ännu inte hunnit uppfylla kraven för att 
vara ett privatbostadsföretag. En bostad i en 
ekonomisk förening eller ett aktiebolag som inte 
är ett privatbostadsföretag kan däremot inte vara 
en ursprungsbostad. 

Ersättningsbostaden får som huvudregel inte 
ha förvärvats tidigare än året före eller senare än 
året efter det år då ursprungsbostaden avyttras. 
En fastighet som förvärvas tidigare än året före 
det år då ursprungsbostaden avyttras räknas dock 
som ersättningsbostad om den skattskyldige 
utför en ny-, till- eller ombyggnad på fastigheten 
under tiden mellan den 1 januari året före det år 
då ursprungsbostaden avyttras och den 2 maj 
andra året efter avyttringen. Fastigheten ska i 
sådana fall anses förvärvad den 1 januari året före 
det år då ursprungsbostaden avyttras. 

Det finns även bosättningskrav för ersättnings-
bostaden. Den skattskyldige måste bosätta sig där 
senast den 2 maj andra året efter avyttringen av 
ursprungsbostaden. 

Prelimärt uppskovsbelopp 
En skattskyldig som har sålt en privatbostad år 1 
och vid beskattningen år 2 inte uppfyller 
uppställda krav på förvärv av eller bosättning på 
en ny bostad kan få ett s.k. preliminärt 
uppskovsbelopp vid beskattningen år 2. Om 
ersättningsbostaden är en fastighet och om den 
skattskyldige har haft eller avser att ha utgifter för 

ny-, till- eller ombyggnad av ersättningsbostaden 
under tiden mellan den 2 maj år 2 och den 2 maj 
år 3, har vederbörande möjlighet att begära ett 
uppskovsbelopp som motsvarar kapitalvinsten 
ökad med eventuellt tidigare uppskovsbelopp. Ett 
sådant uppskov är också ett preliminärt uppskov. 

Den skattskyldige kan inte välja att begära ett 
lägre preliminärt uppskov än vad han eller hon 
maximalt har rätt till, utan ett preliminärt 
uppskov måste avse hela vinsten ökad med 
eventuellt tidigare uppskovsbelopp (se nedan om 
återföring av uppskovsbelopp), under förut-
sättning att inte taket för uppskovsbelopp 
begränsar uppskovets storlek (se nedan om 
beräkning av uppskovsbeloppets storlek). 

Det preliminära uppskovet prövas vid 
beskattningen år 3. Har den skattskyldige då inte 
uppfyllt både förvärvs- och bosättnings-
kriterierna ska hela det preliminära uppskovs-
beloppet återföras. Uppfylls kriterierna har den 
skattskyldige rätt till slutligt uppskov, helt eller 
delvis. Vid prövningen av rätt till slutligt uppskov 
för ett preliminärt uppskov som erhållits på grund 
av utgifter för ny-, till- eller ombyggnad får 
ersättningen för ersättningsbostaden ökas med 
dessa utgifter. 

Det slutliga uppskovsbeloppets storlek är 
beroende av om ersättningen för ersättnings-
bostaden är mindre än, större än eller lika stor 
som den ersättning som erhållits för ursprungs-
bostaden (se nedan om beräkning av uppskovs-
beloppets storlek). Den skattskyldige kan alltid 
välja att begära ett lägre slutligt uppskov än vad 
han eller hon maximalt har rätt till. Över-
skjutande del tas då upp till beskattning. 

Beräkning av uppskovsbeloppets storlek 
Uppskovsbeloppets storlek beräknas på följande 
sätt (47 kap. 7 och 9 §§ inkomstskattelagen): 

1. Om ersättningen för ersättningsbostaden är 
minst lika stor som ersättningen för 
ursprungsbostaden, motsvarar uppskovs-
beloppet kapitalvinsten ökad med eventuellt 
tidigare uppskovsbelopp (se nedan om 
återföring av uppskovsbelopp). 

2. Om ersättningen för ersättningsbostaden 
understiger ersättningen för ursprungs-
bostaden, får uppskovsbeloppet inte över-
stiga så stor del av kapitalvinsten ökad med 
tidigare uppskovsbelopp som ersättningen 
för ersättningsbostaden utgör av ersätt-
ningen för ursprungsbostaden. Över-
skjutande del ska tas upp till beskattning. 
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Detta kan illustreras med ett exempel: A 
säljer en bostad för 1 000 000 kronor och 
gör en kapitalvinst om 300 000 kronor. A 
förvärvar därefter en ersättningsbostad för 
800 000 kronor. Med kvoteringen kan A 
maximalt få ett uppskovsbelopp om 300 000 
× (800 000/1 000 000) = 240 000 kronor. 
Resterande 60 000 kronor tas upp till 
beskattning omedelbart. 

Vid jämförelse mellan ersättningen för 
ursprungsbostaden och ersättningen för 
ersättningsbostaden ska enligt 47 kap. 12 § 
inkomstskattelagen hänsyn tas till försäljnings- 
och inköpsprovision, stämpelskatt och liknande 
utgifter. Är ersättningsbostaden en fastighet ska 
ersättningen för ersättningsbostaden enligt 
47 kap. 13 § inkomstskattelagen också ökas med 
utgifter för ny-, till- eller ombyggnad under tiden 
mellan förvärvet av ersättningsbostaden och den 
dag då bosättning senast ska ha skett. I fråga om 
en sådan fastighet som förvärvats tidigare än året 
före det år då ursprungsbostaden avyttras och 
som räknas som ersättningsbostad på grund av 
ny-, till- eller ombyggnad gäller dock att bara 
utgifter för ny-, till- eller ombyggnaden räknas 
som ersättning för ersättningsbostaden (47 kap. 
13 a § inkomstskattelagen). 

Avdrag för ett uppskovsbelopp får inte 
understiga 50 000 kronor. Vid expropriation och 
vissa andra förfaranden får dock avdrag göras om 
avdraget uppgår till minst 10 000 kronor. 

Det fanns tidigare inte någon övre gräns för 
hur stort ett uppskovsbelopp kunde vara. För 
avyttringar som skett under 2008 eller senare 
finns ett tak för hur stort ett uppskovsbelopp 
maximalt får vara (47 kap. 7 och 9 §§ inkomst-
skattelagen). Taket gäller både preliminära och 
slutliga uppskov. Innebörden av taket är att ett 
uppskovsbelopp inte får överstiga ett takbelopp 
multiplicerat med den skattskyldiges andel av 
ursprungsbostaden. Detta gäller såväl preliminära 
som slutliga uppskovsbelopp. Takbeloppet var 
1 600 000 kronor för avyttringar under 2008 och 
2009. För avyttringar som skett under 2010 eller 
senare är taket 1 450 000 kronor. Att taket 
relateras till den egna andelen av ursprungs-
bostaden innebär att den som t.ex. ägt sin tidigare 
bostad till hälften som mest kan få ett uppskovs-
belopp om 725 000 kronor. 

Om de samlade medlen från kapitalvinsten från 
avyttringen av ursprungsbostaden och det 
eventuella tidigare uppskovsbelopp som belastat 

ursprungsbostaden överstiger det maximala 
beloppet, ska den överskjutande delen tas upp till 
beskattning när avyttringen av bostaden 
redovisas. Begränsningen gäller inte för äldre 
uppskovsbelopp. Dessa kan i förekommande fall 
uppgå till belopp över 1 600 000 kronor även i 
fortsättningen. För sådana uppskovsbelopp får 
taket betydelse först när uppskovsbeloppet 
återförs till beskattning på grund av avyttring av 
ersättningsbostaden och ett nytt avdrag för 
uppskovsbelopp ska göras med anledning av 
förvärv av ännu en ny bostad. 

Enligt lagen (2016:1256) om beräkning av 
uppskovsbelopp i vissa fall gäller dock taket för 
uppskovsbelopp inte för avyttringar av privat-
bostadsfastigheter och privatbostadsrätter som 
sker under perioden 21 juni 2016–30 juni 2020. 
Syftet med det tidsbegränsade slopandet av taket 
är att det ska bidra till att rörligheten på bostads- 
och arbetsmarknaden ökar och att bostads-
beståndet kommer att utnyttjas effektivare (prop. 
2016/17:25 s. 14). 

Ränta på uppskovsbeloppet 
Den som har ett uppskovsbelopp ska från och 
med den 1 januari 2008 betala ränta för den latenta 
skattekredit som uppskovsbeloppet innefattar. 
Räntebeläggningen görs lagtekniskt genom att 
den som har ett uppskovsbelopp tar upp en 
särskild schablonintäkt i inkomstslaget kapital. 
Skattebelastningen av denna schablonintäkt 
(genom ökning av överskott eller minskning av 
underskott i inkomstslaget) är det som i 
praktiken är räntan. Av 47 kap. 11 b § skattelagen 
framgår att schablonintäkten beräknas till 
1,67 procent av uppskovsbeloppets storlek vid 
beskattningsårets ingång. Det betyder att 
eventuella återföringar av uppskovsbeloppet, helt 
eller delvis, under beskattningsåret inte beaktas. 

Återföring av uppskovsbeloppet till beskattning 
Vid efterföljande avyttring av ersättnings-
bostaden ska uppskovsbeloppet återföras till 
beskattning. Uppskovsbeloppet läggs då samman 
med kapitalvinsten eller kapitalförlusten för 
ersättningsbostaden till en samlad post att ta upp 
eller dra av. Avyttras endast en del av bostaden 
ska en kvoterad del av uppskovsbeloppet 
återföras (motsvarande den andel som ersätt-
ningen för den avyttrade delen utgör av 
marknadsvärdet på hela tillgången). Uppskovs-
beloppet ska även återföras till beskattning om en 
ersättningsbostad övergår till någon annan 
genom arv, testamente, gåva eller bodelning. 
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Även här gäller att en kvoterad del av uppskovs-
beloppet ska återföras om det endast är fråga om 
en del av bostaden (motsvarande den andel som 
marknadsvärdet för den avyttrade delen utgör av 
marknadsvärdet på hela tillgången). Undantag 
görs för övergångar i form av arv eller testamente 
till make, sambo eller hemmavarande barn under 
18 år, samt bodelning med anledning av att ett 
äktenskap eller ett samboförhållande upphör eller 
att maken eller sambon dör. 

Det finns även en möjlighet till s.k. frivillig 
återföring av ett uppskovsbelopp. Frivillig åter-
föring innebär att den skattskyldige har möjlighet 
att på begäran återföra hela eller del av ett 
uppskovsbelopp till beskattning även om de 
formella förutsättningarna för uppskov fort-
farande föreligger. Delvis återföring av ett 
uppskovsbelopp kan begäras under förutsättning 
att den återförda delen uppgår till minst 20 000 
kronor per år. En frivillig återföring kan t.ex. 
användas för kvittning mot kapitalförluster eller 
ränteutgifter. 

Det återförda uppskovsbeloppet läggs samman 
med den kapitalvinst eller kapitalförlust som 
uppkommit vid avyttringen av ersättnings-
bostaden. Om det resulterar i ett överskott ska 
det tas upp till beskattning men det är möjligt att 
få ett nytt uppskov med beskattningen, om 
förutsättningar för nytt uppskov finns efter den 
aktuella avyttringen. 

4.1.3 Förlängd tid för förvärv av och 
bosättning i en ersättningsbostad 

 
Regeringens förslag: Det införs en särskild 
reglering för uppskov vid avyttring av privat-
bostäder under åren 2017–2027 på grund av 
betydande samhällsförflyttning som föranleds av 
planerade yttre omständigheter. Med ersättnings-
bostad avses även en bostad som förvärvas senare 
än året efter det år då ursprungsbostaden 
avyttrades, dock inte senare än sjunde året efter 
det år då ursprungsbostaden avyttrades. Ett 
preliminärt uppskov ska återföras till beskattning 
senast sjunde året efter det år då ursprungs-
bostaden avyttrades. Om den skattskyldige 
senast det året förvärvar en ersättningsbostad och 
bosätter sig där senast den 2 maj året därefter, har 
den skattskyldige rätt till ett slutligt uppskovs-
belopp beräknat enligt de vanliga uppskovs-
reglerna. Den som gör avdrag för uppskovs-
belopp vid avyttring av en privatbostadsfastighet 

eller en privatbostadsrätt ska i inkomst-
deklarationen lämna en uppgift om huruvida 
uppskovsbeloppet avses att återföras med 
tillämpning av den särskilda regleringen om 
uppskov vid betydande samhällsförflyttning. 

 

 
Promemorians förslag: Överensstämmer i 

huvudsak med regeringens. I promemorians 
förslag angavs endast i författningskommentaren 
att den betydande samhällsförflyttningen ska vara 
föranledd av planerade yttre omständigheter. 

Remissinstanserna: En majoritet av remiss-
instanserna tillstyrker förslaget eller har inte 
något att invända mot det. Kammarrätten i 
Göteborg anser att en definition av betydande 
samhällsförflyttning bör övervägas. Kammar-
rätten anser vidare att det bör övervägas om 
bestämmelsen om skyldighet att lämna uppgift i 
inkomstdeklarationen ska placeras i den nya lagen 
om uppskovsbelopp vid betydande samhälls-
förflyttning i stället för i skatteförfarandelagen 
(2011:1244). Samhällsvetenskapliga fakulteten vid 
Umeå universitet anför att frågan om under vilka 
förutsättningar ett samhälle ska omfattas av 
lagstiftningen bör förtydligas. Institutionen anser 
att det framför allt finns otydligheter kring 
rekvisitet ”betydande”. Gällivare kommun anser 
att förslaget endast bör avse förvärv av 
ersättningsbostad inom den kommun där 
ursprungsbostaden var belägen. Vid förvärv av 
ersättningsbostad i en annan kommun eller en 
annan EES-stat borde inte en förlängd tid för 
förvärv av ersättningsbostad vara motiverad av 
långa tidsintervall för uppförande av nya 
bostäder. Villaägarnas Riksförbund anför att 
betydande samhällsomvandling kommer att 
förekomma i Sverige även efter 2027 och att det 
därför inte finns något skäl att begränsa förslaget 
till avyttringar under åren 2017–2027. 
Organisationen anser vidare att det är lämpligt att 
kapitalvinstbeskattning ska utlösas först när 
ersättningsbostaden säljs, om ersättningsbostad 
införskaffas i närområdet. 

Skälen för regeringens förslag 

Utgångspunkter 
I Kiruna kommun och Gällivare kommun pågår 
samhällsomvandlingar där stora delar av Kiruna 
respektive större delen av Malmberget flyttas till 
andra platser. Detta sker på grund av 
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deformationer i marken som är orsakade av den 
gruvdrift som bedrivs i anslutning till dessa orter. 
Ett antal personer avyttrar i samband med detta 
sina bostäder till ett gruvföretag i syfte att 
därefter förvärva och flytta till nya bostäder. 
Dessa processer pågår i olika etapper under loppet 
av flera år och kompliceras bl.a. av att det krävs en 
relativt omfattande nybyggnation för att möta 
det behov av bostäder som uppstår. 

Gruvföretaget har lång framförhållning i 
förvärvandet av bostäder. Det tar dessutom tid att 
uppföra nya bostäder. På grund av dessa om-
ständigheter uppkommer för åtskilliga personer 
långa tidsintervall mellan avyttring av tidigare 
bostad och förvärv av samt bosättning i en ny 
bostad. Detta omöjliggör tillämpning av de 
nuvarande uppskovsreglerna, eftersom dessa 
förutsätter ett tidsmässigt nära samband mellan 
avyttring, förvärv och ny bosättning, där förvärv 
inte får ske senare än året efter avyttringen och 
bosättningen inte får ske senare än den 2 maj 
andra året efter avyttringen (se avsnitt 4.1.2). 

Det kan finnas olika orsaker till att en person 
som avyttrar en bostad inte förmår uppfylla de 
tidsmässiga kraven på förvärv av och bosättning i 
en ny bostad. Enligt nuvarande uppskovsregler 
finns det däremot, oavsett orsak, ingen möjlighet 
till förlängning av tidsfristerna för förvärv och 
bosättning i det enskilda fallet. 

I de tidigare uppskovsbestämmelserna för 
fastigheter som upphävdes i samband med 1991 
års skattereform fanns en längre tidsfrist (se 5 § 
lagen [1978:970] om uppskov med beskattning av 
realisationsvinst). Enligt dessa gällde att ersätt-
ningsfastigheten måste förvärvas inom fyra år 
från den dag då den tidigare fastigheten 
avyttrades. Om det fanns särskilda skäl fick 
Riksskatteverket dessutom medge att tidsfristen 
förlängdes högst tre år. De nuvarande tids-
fristerna för förvärv av och bosättning i en ny 
bostad tillkom när nya uppskovsregler infördes 
1994. Anledningen till att de nya fristerna var 
snävare var att det ansågs att de nya reglerna 
endast borde omfatta vad som i egentlig mening 
är ett bostadsbyte (prop. 1994/95:45 s. 39). 

Den aktuella situationen i Kiruna kommun och 
Gällivare kommun är exceptionell i sitt slag. Det 
är angeläget att kapitalvinstbeskattningen inte 
hindrar eller försvårar dessa samhälls-
omvandlingar i onödan. Det finns därför 
anledning att göra undantag från uppskovs-
reglernas bestämmelser om tidsfrister för förvärv 
av och bosättning i en ersättningsbostad. 

Den närmare utformningen av ett undantag 
Enligt de skattepolitiska riktlinjer som antogs av 
riksdagen våren 2015 (prop. 2014/15:100 s. 104 f., 
bet. 2014/15:FiU20, rskr. 2014/15:254) bör en 
vägledande princip för skattepolitiken vara att 
beskattning i möjligaste mån ska ske i nära 
anslutning till inkomstens förvärvande. Ett 
undantag från bestämmelser om tidsfrister för 
förvärv av och bosättning i en ersättningsbostad 
bör med hänsyn till detta vara så begränsat som 
möjligt och i möjligaste mån inte omfatta andra 
slags situationer än den som är för handen i 
Kiruna och Gällivare kommuner. 

Ett undantag från uppskovsreglernas tids-
frister bör för det första vara tidsbegränsat. 
Tidsperioden bör inte heller vara överdrivet lång. 
De aktuella omvandlingarna beräknas för 
närvarande pågå åtminstone till mitten av 2030-
talet. Behovet av särskilda, förlängda tidsfrister 
måste dock antas vara som störst i inlednings-
skedet, innan nybyggnationen hunnit komma 
mer i paritet med den hastigt ökade efterfrågan av 
nya bostäder. Regeringen anser därför, till 
skillnad från Villaägarnas Riksförbund, att en 
lämplig avvägning kan vara att låta reglerna gälla 
för avyttringar som sker under åren 2017–2027 
(se även avsnitt 4.1.4 om ikraftträdande). 

Undantaget föranleds av situationen i Kiruna 
kommun och Gällivare kommun och det 
angelägna i att underlätta de aktuella samhälls-
omvandlingarna där. Det kan mot denna bak-
grund tyckas vara en ändamålsenlig lösning att 
låta undantaget vara avgränsat till att endast 
omfatta ursprungsbostäder och ersättnings-
bostäder i dessa kommuner. Frågan är dock om 
en sådan lösning är möjlig. 

Enligt förarbetena till regeringsformen ska 
lagregler vara generellt utformade (prop. 1973:90 
s. 203 f.). För att en lag ska anses utformad på det 
sättet ska den 

1. avse situationer av ett visst slag, 

2. avse vissa typer av handlingssätt, eller 

3. rikta sig till eller på annat sätt beröra en i 
allmänna termer bestämd krets av personer. 

Beträffande skatt har dock vissa särregleringar 
som medfört en förmånligare behandling av 
enskilda ansetts vara uttryck för ett i konstitu-
tionell praxis etablerat undantag från kravet på 
generalitet. Det har mot den bakgrunden 
förekommit vissa geografiskt avgränsade skatte-
regler som inneburit lättnader i skattebördan. 
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Exempel på sådana lättnader är det numera 
upphävda förhöjda grundavdraget för bosatta i 
stödområde A (se prop. 2005/06:163) och olika 
nedsättningar av socialavgifter för vissa geo-
grafiska områden (se t.ex. prop. 2001/02:45). 
Därmed bör det ur ett konstitutionellt perspektiv 
visserligen vara möjligt med en avgränsning som 
innebär att de förlängda tidsfristerna endast 
tillämpas på bostäder i vissa kommuner. 

Eventuella geografiska avgränsningar av 
skatteregler får dock inte innebära att EU:s regler 
om bl.a. fri rörlighet för personer och kapital 
överträds. Ett exempel är uppskovssystemet som 
sådant, som före den 1 februari 2007 uppställde 
krav på att både ersättningsbostaden och 
ursprungsbostaden skulle ligga i Sverige. Detta 
ansågs av EU-domstolen strida mot den fria 
rörligheten för personer (domstolens dom den 18 
januari 2007 i mål C-104/06 Kommissionen mot 
Sverige). Eftersom domstolen fann att systemet 
stred mot den fria rörligheten för personer gick 
domstolen inte vidare och prövade om det också, 
som kommissionen gjort gällande, stred mot den 
fria rörligheten för kapital. Det kan i detta 
sammanhang framhållas att det enligt de ovan 
nämnda skattepolitiska riktlinjerna är en viktig 
princip för skattepolitiken att regelverket ska vara 
förenligt med EU-rätten, däribland bestäm-
melserna om fri rörlighet i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt. 

Bestämmelserna om fri rörlighet är inte 
tillämpliga på rent interna förhållanden i en 
medlemsstat, där det saknas egentliga externa 
beröringspunkter till andra medlemsstater. 
Uppskovssystemet är emellertid inte bundet till 
rent interna förhållanden eftersom såväl 
ursprungsbostad som ersättningsbostad kan 
finnas i andra länder. Till detta kommer att 
uppskovssystemet i sig självt tillämpas just i 
situationer som kännetecknas av rörlighet. 

Förlängning av de aktuella tidsfristerna i 
uppskovssystemet för just bostäder i Kiruna och 
Gällivare kommuner skulle därmed i vissa fall 
kunna innebära en diskriminering av personer 
som försöker utnyttja den fria rörligheten för 
personer och kapital och röra sig inom EES i 
övrigt genom att dessa inte får motsvarande 
förmånliga skattebehandling. 

Det avgörande är om det finns någon objektiv 
skillnad mellan de olika kategorierna av skatt-
skyldiga. Även om det kan anföras att 
samhällsomvandlingarna i Kiruna och Gällivare 
kommuner är en särskild omständighet som 

skiljer just dessa flyttar från andra kan det inte 
uteslutas att en liknande situation förekommer på 
någon annan plats inom EES. Det gäller med 
avseende på såväl omfattningen av flytten som 
tiden för anskaffande av en ny bostad. Med en 
avgränsning till kommun kommer special-
regleringen dessutom formellt att omfatta även 
sådana bostäder i de båda kommunerna som inte 
berörs av omvandlingarna medan det inte blir 
fallet för bostäder på andra platser inom EES som 
inte heller berörs av omvandlingarna. 

Mot bakgrund av det ovan anförda bedöms det 
inte vara förenligt med EU-rättens krav på fri 
rörlighet att avgränsa ett undantag till att omfatta 
endast bostäder i Kiruna och Gällivare 
kommuner. En geografiskt avgränsad lösning 
som Gällivare kommun och Villaägarnas Riks-
förbund efterlyst är således inte möjlig. 

Ett möjligt alternativ för avgränsning av ett 
undantag skulle kunna vara att inte knyta avgräns-
ningen till ett geografiskt område utan till en viss 
omständighet som utlöst själva avyttringen, i 
detta fall en samhällsomflyttning på grund av 
gruvdrift. Uppskovssystemet innehåller exempel-
vis redan en undantagsbestämmelse när det gäller 
vilket minsta kapitalvinstbelopp som krävs för att 
över huvud taget få uppskov, vilken gäller bl.a. i 
situationer när bostaden avyttras till en stat inom 
EES för att det på grund av flygbuller inte går att 
bo i den utan påtaglig olägenhet (47 kap. 4 § 
inkomstskattelagen). 

Eftersom uppskovssystemet gäller för EES 
innebär det att en specialreglering knuten till viss 
omständighet kommer att gälla inte enbart för 
flytt inom Kiruna kommun eller Gällivare 
kommun utan även för flytt från dessa 
kommuner samt för flytt till och från andra stater 
inom EES eller andra områden i Sverige om 
avyttringen beror på en sådan omständighet som 
lagstiftningen föreskriver. Andelen uppskov som 
avser flytt där antingen ursprungsbostaden, 
ersättningsbostaden eller båda bostäderna ligger i 
en annan stat inom EES borde dock vara 
förhållandevis få i förhållande till det totala antalet 
uppskov. Det ska också framhållas att om den 
som avyttrat en bostad i utlandet är begränsat 
skattskyldig föreligger ingen skattskyldighet för 
kapitalvinst på bostaden och därmed inte heller 
någon rätt till uppskov. 

En förutsättning för förlängning av tids-
fristerna för förvärv av och bosättning i en 
ersättningsbostad bör vara att bostaden avyttras 
på grund av betydande samhällsförflyttning. 
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Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Umeå 
universitet anser att innebörden av uttrycket 
betydande samhällsförflyttning bör förtydligas 
och Kammarrätten i Göteborg anser att en 
definition bör övervägas. Lagrådet har anfört att 
uttrycket betydande samhällsförflyttning är så 
pass centralt för lagens tillämpningsområde att 
det bör definieras i lagtexten. Regeringen anser att 
begreppet i sig självt är tillräckligt tydligt och 
beskrivande. Regeringen anser därför att det är 
tillräckligt att i detta avsnitt och i författnings-
kommentaren tydliggöra vad som menas med 
betydande samhällsförflyttning. Däremot bör det 
i lagtexten anges att samhällsförflyttningen ska 
vara föranledd av planerade yttre omständigheter. 

Med samhällsförflyttning avses en geografisk 
förflyttning av bostäder och infrastruktur. Med 
infrastruktur bör i detta sammanhang förstås 
sådana anläggningar som vanligen, men inte alltid, 
tillhandahålls av det allmänna och som behövs för 
samhällets funktion, t.ex. vägar och järnvägsspår, 
vatten- och avloppsledningar, men även andra 
samhälleliga funktioner som t.ex. skolor. 

Det kan både vara fråga om att byggnader 
flyttas (rent fysiskt) men även om att byggnader 
rivs, lämnas tomma eller ges en annan användning 
än boende och att nya bostäder i stället uppförs 
på annan plats där ny infrastruktur anläggs. Det 
ianspråktagande av mark och byggnader som 
föranleder förflyttningen ska vara betingat av 
planerade yttre omständigheter som omöjliggör 
fortsatt boende på platsen. Det kan t.ex. handla 
om expansion av gruvdrift eller en industriell 
anläggning eller utbyggnad av en flygplats. Att 
samhällsförflyttningen ska vara betydande 
innebär att den ska vara av större omfattning. Det 
räcker inte med några enstaka byggnader och 
andra anläggningar. Det väsentliga är inte 
storleken på de ytor som tas i anspråk utan antalet 
bostäder och den infrastruktur som är föremål för 
förflyttning. Det ska dock vara fråga om en 
geografiskt sammanhållen bebyggelse. Däremot 
ställs inget krav på att ett visst antal boende i det 
berörda området begär uppskov. 

Det krävs inte heller någon avsikt att samtliga 
berörda byggnader och anläggningar ska få en ny 
motsvarighet efter flytten. Det kan t.ex. 
förekomma att bostäder inte ersätts, att bostäder 
i småhus ersätts av bostäder i flerbostadshus eller 
att vissa anläggningar inte ersätts eller att 
anläggningarnas funktion övertas av redan 
befintliga anläggningar. Det bedöms inte vara 
lämpligt att i lagtexten närmare definiera 

uttrycket betydande samhällsförflyttning utan 
det är en fråga som bör överlåtas till rätts-
tillämpningen att avgöra i det enskilda fallet. 

Ett undantag bör som sagt vara så begränsat 
som möjligt. Regeringen föreslår därför att 
tidsfristen för att förvärva en ersättningsbostad 
förlängs så att en sådan bostad kan förvärvas 
senast under sjunde året efter det år då 
ursprungsbostaden avyttrats. Att förlänga tids-
fristen för förvärv av ny bostad till och med 
sjunde året efter avyttringsåret överensstämmer 
relativt väl med de ovan beskrivna uppskovs-
reglerna som gällde före 1991 års skattereform. 

Tiden för preliminärt uppskov förlängs i 
enlighet med detta, genom att uppskovsbeloppet 
ska återföras till beskattning senast sjunde året 
efter det år då ursprungsbostaden avyttrades. Rätt 
till slutligt uppskov, helt eller delvis, föreligger 
om den skattskyldige senast sjunde året efter det 
år då denne avyttrade ursprungsbostaden 
förvärvar en ersättningsbostad och bosätter sig 
där senast den 2 maj året efter det år då 
ersättningsbostaden förvärvades. Rätten till 
slutligt uppskov beräknas på samma sätt som i 
dag enligt inkomstskattelagen och lagen om 
beräkning av uppskovsbelopp i vissa fall och 
prövas vid beskattningen för det år då 
ersättningsbostaden förvärvats. 

För en bostad som avyttrats år 1 kommer 
prövningen av rätten till slutligt uppskov efter ett 
initialt preliminärt uppskov således att ske senast 
vid beskattningen år 9, i stället för vid beskatt-
ningen år 3 som nuvarande regler anger. En 
skattskyldig kommer givetvis att ha möjlighet att 
återföra sitt preliminära uppskov tidigare än så 
om vederbörande inte längre avser att förvärva en 
ny bostad eller av någon annan anledning inte 
längre vill ha uppskov. 

Den föreslagna regleringen bör lämpligen 
placeras i en särskild lag. Bestämmelsen innebär 
att den enskilde som ersättningsbostad får räkna 
en bostad som förvärvas senare än vad som är 
möjligt enligt de vanliga uppskovsreglerna. Att 
bostaden får räknas som ersättningsbostad 
innebär att regleringen, för den period och i de 
situationer som den är tillämplig, är en möjlighet 
för berörda skattskyldiga. Det finns inget tvång 
att tillämpa den tillfälliga lagstiftningen när en 
bostad avyttras på grund av betydande 
samhällsförflyttning. Följaktligen finns inget som 
hindrar att de vanliga uppskovsreglerna med 
tillhörande tidsfrister tillämpas. Skattskyldiga 
skulle annars hamna i en sämre situation när 
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ersättningsbostaden har förvärvats samma år som 
ursprungsbostaden avyttrats, eftersom pröv-
ningen av rätten till slutligt uppskov enligt den 
föreslagna särskilda regleringen ska ske vid 
beskattningen för det år då ersättningsbostaden 
förvärvades medan denna rätt enligt de vanliga 
reglerna om preliminärt uppskov kan prövas ett 
år senare än så om bosättning inte skett senast den 
2 maj följande år. 

Det saknas enligt regeringens bedömning nu 
skäl att lämna förslag på några andra förändringar 
av skattereglerna med anledning av samhälls-
omvandlingen i Malmfälten än de som är aktuella 
i det här lagstiftningsärendet. Lagrådet har anfört 
att frågan om hur schablonintäkten för 
uppskovsbelopp ska påverka skattskyldiga som 
överlåter sin privatbostad under tvångsliknande 
former bör uppmärksammas vid den fortsatta 
beredningen. Det är en fråga som inte ryms inom 
ramen för det här lagstiftningsärendet. 

Förfarandefrågor 
För att Skatteverket ska ha möjlighet att pröva 
om ett avdrag för uppskovsbelopp görs på grund 
av betydande samhällsförflyttning bör den som 
gör avdrag lämna uppgift i sin inkomstdeklaration 
om huruvida uppskovsbeloppet avses att åter-
föras med tillämpning av den nya lagen om 
uppskovsbelopp vid betydande samhällsförflytt-
ning. Kammarrätten i Göteborg har lyft frågan 
om bestämmelsens placering. Förfarande-
bestämmelser bör så långt som möjligt hållas 
samlade i skatteförfarandelagen. Regeringen 
anser emellertid i likhet med kammarrätten att 
bestämmelsen på grund av sin tidsbegränsade 
karaktär ska placeras i den särskilda lagen (se 
vidare avsnitt 4.1.4). 

Enligt 31 kap. 17 § skatteförfarandelagen ska 
den som gör avdrag för uppskovsbelopp lämna 
uppgift om beteckningen på ersättningsbostaden 
och, om ersättningsbostaden är en bostad i ett 
privatbostadsföretag (eller en sådan juridisk 
person som ännu inte hunnit uppfylla kraven för 
att vara ett privatbostadsföretag), även nöd-
vändiga identifikationsuppgifter för företaget. 
Om ersättningsbostaden förvärvas först året efter 
att ursprungsbostaden avyttrades, ska upp-
gifterna lämnas i inkomstdeklarationen för det 
senare året, dvs. den inkomstdeklaration där 
rätten till slutligt uppskov prövas enligt de vanliga 
uppskovsreglerna. 

Tidpunkten när uppgift ska lämnas behöver 
justeras för uppskov vid avyttring på grund av 

betydande samhällsförflyttning eftersom 
uppgiften behövs först när förvärv har skett och 
ersättningsbostaden i sådana situationer kan 
förvärvas flera år senare än enligt de vanliga 
reglerna. För sådana uppskov behöver uppgiften 
lämnas när rätten till slutligt uppskov ska prövas, 
dvs. i inkomstdeklarationen för det år då 
ersättningsbostaden förvärvats, i enlighet med 
vad som beskrivits ovan. 

Regeringen föreslår därför att bestämmelsen 
formuleras om så att det framgår att om 
ersättningsbostaden förvärvas efter det år då 
ursprungsbostaden avyttrades, ska uppgifterna 
lämnas i inkomstdeklarationen för det år då 
ersättningsbostaden förvärvades. En sådan 
lydelse fungerar både för uppskov enligt de 
vanliga reglerna och för uppskov vid avyttring på 
grund av betydande samhällsförflyttning. 
Eftersom lydelsen fungerar för uppskov enligt de 
vanliga reglerna behöver den inte ändras efter att 
lagen om uppskovsbelopp vid betydande 
samhällsförflyttning upphör att gälla (se avsnitt 
4.1.4). 

Lagförslag 
Förslaget föranleder en ny lag om uppskovs-
belopp vid betydande samhällsförflyttning samt 
en ändring i 31 kap. 17 § skatteförfarandelagen. 

4.1.4 Ikraftträdande- och 
övergångsbestämmelser samt 
upphörandefrågor 

 
Regeringens förslag: Lagändringarna träder i 
kraft den 1 augusti 2018. 

Bestämmelsen om skyldighet att i inkomst-
deklarationen lämna uppgift om huruvida 
uppskovsbeloppet avses att återföras med 
tillämpning av den nya lagen om uppskovsbelopp 
vid betydande samhällsförflyttning tillämpas 
första gången på uppgifter som avser kalenderåret 
2018. 

Den som gör avdrag för uppskovsbelopp för 
kalenderåret 2017 ska lämna en sådan uppgift om 
återförande av uppskovsbeloppet i inkomst-
deklarationen som lämnas 2019. 

Lagen om uppskovsbelopp vid betydande 
samhällsförflyttning upphör att gälla vid 
utgången av 2034. Den upphävda lagen gäller 
dock fortfarande för avyttringar som har skett 
under åren 2017–2027. 
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Promemorians förslag: Överensstämmer i 
huvudsak med regeringens. I promemorian 
lämnades dock inget förslag om att lagen om 
uppskovsbelopp vid betydande samhälls-
förflyttning ska upphöra att gälla. 

Remissinstanserna: En majoritet av remiss-
instanserna tillstyrker förslaget eller har inte 
något att invända mot det. 

Skälen för regeringens förslag: Lagen bör 
träda i kraft så snart som möjligt. Samtidigt måste 
Skatteverket hinna anpassa sina system och ta 
fram information till skattskyldiga. Förslaget bör 
därför träda i kraft den 1 augusti 2018. 

Avyttringar som har skett under 2017 ska 
redovisas i inkomstdeklarationen under 2018. 
Inkomstdeklaration ska emellertid enligt 
32 kap. 1 § skatteförfarandelagen lämnas senast 
den 2 maj, dvs. före ikraftträdandet. 
Bestämmelsen om skyldighet att i inkomst-
deklarationen lämna uppgift om huruvida 
uppskovsbeloppet avses att återföras med 
tillämpning av den nya lagen om uppskovsbelopp 
vid betydande samhällsförflyttning bör därför 
tillämpas första gången på uppgifter som avser 
kalenderåret 2018. Den som gör avdrag för 
uppskovsbelopp för kalenderåret 2017 bör lämna 
uppgift om huruvida uppskovsbeloppet avses att 
återföras med tillämpning av den nya lagen om 
uppskovsbelopp vid betydande samhälls-
förflyttning i inkomstdeklarationen som lämnas 
2019, när rätten till slutligt uppskov annars skulle 
ha prövats enligt de vanliga reglerna. Eftersom 
lagen om uppskovsbelopp vid betydande 
samhällsförflyttning endast gäller avyttringar och 
förvärv under en viss tid bör den upphöra att gälla 
vid utgången av 2034, då en ersättningsbostad 
senast måste ha förvärvats vid tillämpning av 
lagen på en avyttring som gjorts 2027. Den 
upphävda lagen ska efter upphävandet fort-
farande gälla för avyttringar som har skett under 
åren 2017–2027. 

4.1.5 Konsekvensanalys 

Offentligfinansiella effekter 
Den offentligfinansiella effekten av förslaget är 
fördelad över en elvaårsperiod. Huvuddelen av de 
ytterligare uppskov som kommer att få göras 
bedöms avse avyttringar under åren 2017–2022 
(75 procent av den totala effekten). Effekten av 
schablonintäkten på den sammanlagda offentlig-
finansiella effekten blir också större för varje år 

men förväntas påverka skatteintäkterna först 
2018. Allt detta sammantaget gör att förslaget 
bedöms minska skatteintäkterna med ca 
10 miljoner kronor per år 2018–2022 och med ca 
2 miljoner kronor per år 2023–2027. Den 
varaktiga effekten av förslaget är försumbar 
eftersom kapitalvinsterna så småningom tas upp 
till beskattning. 

Kostnaden för förslaget uppkommer då vinst 
från bostadsförsäljningar inte beskattas vid året 
för försäljningen utan den skatteskyldige får 
uppskov med beskattning av vinsten till ett senare 
tillfälle. Ett enskilt år får uppskovet en 
offentligfinansiell effekt då det påverkar statens 
nettolånebehov. På längre sikt utgörs effekten av 
förslaget endast av ränteeffekten av 
uppbördsförskjutningen. Med dagens låga räntor 
är den effekten mycket liten. 

Syfte och alternativa lösningar 
Som beskrivits i avsnitt 4.1.3 pågår i Kiruna 
kommun och Gällivare kommun flytt av stora 
delar av Kiruna respektive större delen av 
Malmberget till andra platser på grund av 
deformationer i marken orsakade av gruvdrift. 
Flyttprocesserna kompliceras bl.a. av att det krävs 
en relativt omfattande nybyggnation för att möta 
det behov av bostäder som uppstår. Den aktuella 
situationen är exceptionell i sitt slag. Det framstår 
som angeläget att kapitalvinstbeskattningen, i 
detta fall uppskovsreglernas bestämmelser om 
tidsfrister för förvärv av och bosättning i en 
ersättningsbostad, inte hindrar eller försvårar 
dessa samhällsomvandlingar i onödan. 
Regeringen bedömer att förslaget om förlängning 
av tidsfristerna är den lämpligaste lösningen på 
det beskrivna problemet. Det bedöms inte finnas 
några alternativa lösningar på det problem som 
förslaget om särskilda uppskovsregler vid 
betydande samhällsförflyttning syftar till att lösa. 
Kommer ingen förändring till stånd försvåras den 
skattemässiga situationen för privatpersoner som 
säljer sin bostad med vinst på grund av 
samhällsomvandlingen. Regeringen bedömer att 
särskild hänsyn inte behöver tas när det gäller 
tidpunkten för ikraftträdandet av förslaget, 
utöver det som anges i avsnitt 4.1.4. Förslaget 
innebär ingen förändring av redovisningen av 
skatteutgifter på området. 

Effekter för skattskyldiga 
År 2015 hade ca 1 000 personer i Kiruna kommun 
och Gällivare kommun kapitalvinst eller begärt 
uppskov för kapitalvinst från bostadsförsäljning. 
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Av dessa hade ca 10 procent begärt uppskov för 
hela eller delar av vinsten. Det är därmed få som 
använder sig av uppskov i de påverkade 
kommunerna. Den genomsnittliga kapitalvinsten 
vid försäljning av fastighet och bostadsrätt 
uppgick 2015 till ca 250 000 kronor per person i 
Kiruna och till 300 000 kronor per person i 
Gällivare. 

Enligt uppgifter påverkas ca 6 000 personer i 
Kiruna kommun och ca 3 200 personer i Gällivare 
kommun av samhällsomvandlingen. Av dessa 
bedöms ca 30 procent äga sitt boende. Kapital-
vinsterna vid försäljningar på grund av samhälls-
omvandlingen kan antas vara högre än tidigare 
försäljningar i båda kommunerna eftersom 
ersättningen ska spegla kostnaden för att köpa ett 
nytt, likvärdigt, men nyproducerat, boende. 

För skattskyldiga som avyttrar en privatbostad 
på grund av betydande samhällsförflyttning 
medför förslaget en ökad möjlighet att skjuta upp 
beskattningen av kapitalvinsten till en senare 
tidpunkt. För den som väljer att göra ett avdrag 
för uppskovsbelopp tillkommer samtidigt en viss 
kostnad i form av uppskovsränta för uppskovs-
belopp. De kostnadsmässiga effekterna för den 
skattskyldige är därmed dels en senareläggning av 
beskattningen av vinsten vid försäljning av 
bostad, dels uppskovsränta för uppskovsbelopp. 

Effekter för den ekonomiska jämställdheten och 
den ekonomiska jämlikheten mellan kvinnor och 
män 
Generellt sett är den genomsnittliga kapital-
vinsten något högre för män jämfört med 
kvinnor. Sannolikt förhåller det sig på det sättet 
också för dem som avyttrar privatbostad på grund 
av betydande samhällsförflyttning. I det av-
seendet är förslaget något mer gynnsamt för män 
än för kvinnor. Personer som äger sitt boende har 
också i genomsnitt högre inkomster än de som 
inte äger sitt boende, vilket innebär att förslaget 
kan förväntas gynna personer med högre 
inkomster i högre grad än de med lägre i det 
aktuella området. Sett till inkomstfördelningen 
för befolkningen i hela landet bedöms dock de 
som skulle gynnas av förslaget i de aktuella 
områdena inte vara tydligt överrepresenterade i 
den övre delen av fördelningen. Förslaget är 
dessutom begränsat till en liten andel av Sveriges 
befolkning. Därför bedöms effekterna på den 
ekonomiska jämställdheten och den ekonomiska 
jämlikheten mellan kvinnor och män i samhället i 
stort vara försumbara. 

Effekter för bostadsmarknaden 
Bostadsmarknadens funktionssätt kan under-
lättas på grund av förslaget då hushåll får ökade 
möjligheter att skjuta på beskattningen av en 
kapitalvinst vid köp av ny bostad, vilket kan 
underlätta möjligheten att flytta lokalt. 

Effekter för Skatteverket och de allmänna 
förvaltningsdomstolarna 
Skatteverket kommer att få vissa engångs-
kostnader för information om de nya reglerna 
och för att anpassa systemstödet. Skatteverket 
uppskattar dessa kostnader till ca 800 000 kronor 
samt tillkommande löpande kostnader till ca 
350 000 kronor årligen. Tillkommande kostnader 
för Skatteverket ska hanteras inom befintliga 
ekonomiska ramar. Regeringen bedömer att det 
inte finns något behov av särskilda informations-
insatser utöver den information om de nya 
reglerna som Skatteverket förväntas tillhanda-
hålla. 

De föreslagna förändringarna innebär att ett 
preliminärt uppskov kan innehas under en 
betydligt längre tid än i dag, men de innebär inte 
någon ändring av den grundläggande 
systematiken för uppskovssystemet i övrigt. 
Förslagen bedöms därför inte påverka 
måltillströmningen och arbetsbelastningen hos 
de allmänna förvaltningsdomstolarna. 

Förslagets förenlighet med EU-rätten 
Riksdagen antog våren 2015 riktlinjer för 
skattepolitiken (prop. 2014/15:100, s. 104 f., bet. 
2014/15:FiU20, rskr. 2014/15:254). Av 
riktlinjerna framgår att en viktig princip för 
skattepolitiken är att regelverket ska vara 
förenligt med EU-rätten. Förslaget bedöms vara 
förenligt med det EU-rättsliga regelverket (se 
avsnitt 4.1.3). 

Övriga effekter av förslaget 
Förslaget omfattar endast fysiska personer och 
bedöms inte ha några effekter för företags 
arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller 
villkor i övrigt. Förslaget bedöms heller inte ha 
några miljöeffekter. 
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4.2 Författningskommentar 

4.2.1 Förslaget till lag om 
uppskovsbelopp vid betydande 
samhällsförflyttning 

1 § 
Paragrafen anger att lagen gäller vid tillämpning 
av bestämmelserna om uppskovsbelopp i 47 kap. 
inkomstskattelagen (1999:1229) om en privat-
bostadsfastighet eller privatbostadsrätt avyttras 
under åren 2017–2027 på grund av en betydande 
samhällsförflyttning som föranleds av planerade 
yttre omständigheter. 

Med samhällsförflyttning avses en geografisk 
förflyttning av bostäder och infrastruktur som 
t.ex. vägar och järnvägsspår, vatten- och avlopps-
ledningar eller samhälleliga funktioner som t.ex. 
skolor. 

Det kan både vara fråga om att byggnader 
flyttas rent fysiskt men även om att byggnader 
rivs, lämnas tomma eller ges en annan användning 
än boende och att nya bostäder i stället uppförs 
på annan plats där ny infrastruktur anläggs. Det 
ianspråktagande av mark och byggnader som 
föranleder förflyttningen ska vara betingat av 
planerade yttre omständigheter som omöjliggör 
fortsatt boende på platsen. Det kan t.ex. handla 
om expansion av gruvdrift eller en industriell 
anläggning eller utbyggnad av en flygplats. Att 
samhällsförflyttningen ska vara betydande 
innebär att den ska vara av större omfattning. Det 
väsentliga är inte storleken på de ytor som tas i 
anspråk utan antalet bostäder och den infra-
struktur som är föremål för förflyttning. Det ska 
dock vara fråga om en geografiskt sammanhållen 
bebyggelse. Det ställs däremot inget krav på att 
ett visst antal boende i det berörda området begär 
uppskov. Det krävs inte heller någon avsikt att 
samtliga berörda byggnader och anläggningar ska 
få en ny motsvarighet efter flytten. 

 
2 § 
Paragrafen innebär en möjlighet till förlängning 
av tidsfristen för förvärv av en ersättningsbostad i 
förhållande till vad som annars följer av 47 kap. 
5 a § inkomstskattelagen. Som ersättningsbostad 
får även räknas bostad som förvärvas senare än 
året efter det år då ursprungsbostaden avyttrades, 
dock inte senare än sjunde året efter avyttrings-
året. Vilka typer av egendom som kan utgöra 
ersättningsbostad framgår av 47 kap. 5 och 5 b §§ 
inkomstskattelagen. 

Paragrafen har utformats i enlighet med 
Lagrådets förslag. 

 
3 § 
Av paragrafen framgår att om den skattskyldige 
har fått ett preliminärt uppskov enligt 47 kap. 8 § 
inkomstskattelagen ska uppskovsbeloppet i 
stället för att enligt 47 kap. 9 § samma lag 
återföras till beskattning nästa år återföras senast 
sjunde året efter det år då ursprungsbostaden 
avyttrades. Om den skattskyldige senast sjunde 
året efter det år då ursprungsbostaden avyttrades 
förvärvar en ersättningsbostad och bosätter sig 
där senast den 2 maj året efter förvärvet tillämpas 
beräkningsbestämmelserna i 47 kap. 9 § andra 
stycket 1 och 2 samt tredje stycket inkomst-
skattelagen för beräkning av slutligt uppskov för 
det år då ersättningsbostaden förvärvades. Vad 
som sägs i 47 kap. 9 § andra stycket 2 inkomst-
skattelagen om föregående års kapitalvinst ska i 
stället avse kapitalvinsten från avyttringen. Detta 
beror på att kapitalvinsten vid tillämpning av den 
aktuella lagen inte kommer att vara hänförlig till 
närmast föregående år. 

 
4 § 
Paragrafen innebär att den som gör avdrag för 
uppskovsbelopp enligt 47 kap. inkomstskatte-
lagen i inkomstdeklarationen ska lämna uppgift 
om huruvida uppskovsbeloppet avses att 
återföras med tillämpning av den nya lagen. Med 
återföras avses den prövning av rätten till slutligt 
uppskov som görs enligt 47 kap. 9 § inkomst-
skattelagen, dvs. även den situationen när 
ersättningen för ersättningsbostaden är minst lika 
stor som ersättningen för ursprungsbostaden och 
ingen del av uppskovet behöver återföras till 
beskattning. Som framgår av 47 kap. 9 a § samma 
lag får ett uppskovsbelopp uppgå till ett lägre 
belopp och återföring således ske med ett större 
belopp än vad som följer av 47 kap. 9 a §. Om 
återföring inte avses ske med tillämpning av 
bestämmelserna i den nya lagen ska någon uppgift 
om detta inte lämnas. 

 
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 
samt bestämmelse om upphörande 
Lagen träder i kraft den 1 augusti 2018 (första 
punkten). Skyldigheten för den som gör avdrag 
för uppskovsbelopp att i inkomstdeklarationen 
lämna uppgift om uppskovsbeloppet avses att 
återföras med tillämpning av den nya lagen om 
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uppskovsbelopp vid betydande samhällsför-
flyttning tillämpas första gången på uppgifter 
som avser kalenderåret 2018 (andra punkten). För 
den som gör avdrag för uppskovsbelopp för 
kalenderåret 2017 gäller en skyldighet att lämna 
uppgift om huruvida uppskovsbeloppet avses att 
återföras med tillämpning av den nya lagen i den 
inkomstdeklaration som ska lämnas 2019 (tredje 
punkten). Lagen upphör att gälla vid utgången av 
2034 (fjärde punkten). Den upphävda lagen gäller 
fortfarande för avyttringar som har skett under 
åren 2017–2027 (femte punkten). 

4.2.2 Förslaget till lag om ändring i 
skatteförfarandelagen (2011:1244) 

31 kap. 
17 § 
I paragrafen finns bestämmelser om uppgifter 
som ska lämnas för att Skatteverket ska kunna 
tillämpa bestämmelserna om uppskovsbelopp vid 
avyttring av en privatbostadsfastighet eller en 
privatbostadsrätt i 47 kap. inkomstskattelagen. 
Ändringen i tredje stycket innebär att 
bestämmelsen om uppgiftslämnande när ersätt-
ningsbostaden förvärvas senare än det år då 
ursprungsbostaden avyttrades inte längre talar 
om vilket år förvärv sker utan endast att förvärv 
sker efter avyttringsåret. Ändringen möjliggör att 
uppgifterna vid tillämpning av den nya lagen om 
uppskovsbelopp vid betydande samhällsför-
flyttning kan lämnas i en senare inkomst-
deklaration än vad som annars är fallet. 
 
Ikraftträdandebestämmelse 
Lagen träder i kraft den 1 augusti 2018. 

4.3 Ändrad beräkning av 
inkomsterna i statens budget för 
2018 

 
 

Regeringens förslag: Den ändrade beräkningen 
av inkomster på statens budget för 2018 som 
redovisas i tabell 4.1 godkänns. 

 

 

Skälen för regeringens förslag: Regeringen 
gjorde i propositionen En utvecklad budget-
process bedömningen att förslag som har en 
tydlig påverkan på statens inkomster för det 
löpande budgetåret bör föranleda en ny 
inkomstberäkning (prop. 2013/14:173 s. 34 f.). 
Den nya inkomstberäkningen ska göras för de 
inkomsttitlar som berörs av förslagen. I de fall 
regeringen har gjort en ny beräkning av 
inkomsttitlarna baserat på nya makroekonomiska 
prognoser och andra förutsättningar, som t.ex. 
förändrade volymer, ska inkomstberäkningen 
även omfatta dessa förändringar. Finansutskottet 
framförde i sitt yttrande till konstitutions-
utskottet att det av redovisningen bör gå att 
särskilja de effekter som beror av regeländringar 
från effekter till följd av ändrade makroprognoser 
och andra ekonomiska förutsättningar. Konstitu-
tionsutskottet instämde i finansutskottets 
bedömning (bet. 2013/14:KU46 s. 35 och 37). 

I detta avsnitt lämnas förslag om en ny 
inkomstberäkning för den inkomsttitel som 
påverkas av det förslag som lämnas i denna 
proposition. 

I tabell 4.1 redovisas den ändrade inkomst-
beräkningen, inklusive effekterna av nya makro-
ekonomiska prognoser och andra förutsätt-
ningar. Även bruttoeffekten av skatteförslaget 
framgår. 

De nya beräkningarna påverkas av fler faktorer 
än bara regeländringar, exempelvis en ny 
bedömning av den makroekonomiska utveck-
lingen och justeringar till följd av hittillsvarande 
utfall. Ju högre aggregeringsnivå desto fler 
faktorer är det som påverkar den nya beräk-
ningen. 

 
 



PROP.  2017/18:99 

43 

Tabell 4.1 Specifikation av ändrad beräkning av inkomster för 2018 
Tusental kronor 

Inkomsttitel  Godkänd 
beräkning 

Förändring av 
beräkning 

Ny beräkning Bruttoeffekt av 
åtgärd på 

inkomstsidan 

1311 Skatt på kapital 86 762 685 -1 377 341 85 385 344 -10 000 

 
Förslaget om särskilda uppskovsregler vid 
betydande samhällsförflyttning påverkar 
inkomsttitel 1311 Skatt på kapital under 
inkomstgrupp 1310 Skatt på kapital, hushåll. 
Enligt den av riksdagen godkända inkomst-
beräkningen för 2018 uppgår inkomsttitel 1311 
Skatt på kapital till ca 87 miljarder kronor. 

I förslaget till ny beräkning har hänsyn även 
tagits till ny information som inkommit sedan 
den av riksdagen godkända beräkningen så som 
exempelvis en ny makrobild och diverse utfall. 
Sammantaget har prognosen reviderats ner med 
1,4 miljarder kronor. I revideringen ingår 
förslaget om särskilda uppskovsregler vid 
betydande samhällsförflyttning. 

Mot denna bakgrund föreslår regeringen att 
den ändrade beräkningen av inkomster på statens 
budget för 2018 som redovisas i tabell 4.1 
godkänns. 

För en utförligare beskrivning av den nya 
inkomstprognosen, se avsnitt 6.2 i 2018 års 

ekonomiska vårproposition (prop. 2017/18:100). 
I tabell 4.2 redovisas såväl bruttoeffekter som 
nettoeffekter av det lämnade lagförslaget. Brutto-
effekten är den direkta effekten på intäkterna av 
en regelförändring medan nettoeffekten även 
innefattar indirekta effekter på intäkterna från 
andra skatter och eventuella effekter på den 
offentliga sektorns utgifter (se prop. 2017/18:100 
avsnitt 6.1 tabell 6.1) 
 
Tabell 4.2 Offentligfinansiella effekter till följd av ändringar 
som påverkar statens inkomster 
Miljarder kronor 

Regeländring Effekt från Bruttoeffekt 
2018 

Nettoeffekt 
2018 

Skatt på kapital    

Särskilda uppskovsregler 
vid betydande 
samhällsförflyttning 2018-01-01 -0,01 -0,01 

Summa offentligfinansiell 
effekt  -0,01 -0,01 

 





 

 

 

5 

Ändringar avseende 
statens utgifter 
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5 Ändringar avseende statens utgifter 

I detta avsnitt lämnar regeringen förslag till 
lagändringar och andra ändringar avseende 
statens utgifter för 2018. Det samlade förslaget 
till ändrade anslag och beställnings-
bemyndiganden för 2018 finns i avsnitt 1 tabell 
1.1 och 1.2. 

5.1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse 

3:1 Sametinget 

I statens budget för innevarande år finns för detta 
ändamål uppfört ett ramanslag på 53 901 000 
kronor. 

 
 

Regeringens förslag: Anslaget 3:1 Sametinget får 
även användas för statsbidrag till samiska 
organisationer för deltagande i konsultationer i 
syfte att stärka samiskt inflytande och 
delaktighet. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Anslaget 

används för Sametingets och Nationellt samiskt 
informationscentrums förvaltningsutgifter samt 
för utgifter för statsbidrag till Samefonden. 

Regeringen avser att lämna en proposition om 
konsultation i frågor som rör det samiska folket 
under våren 2018. I budgetpropositionen för 
2018 ökades anslaget för att bl.a. möjliggöra 
införandet av en konsultationsordning (prop. 
2017/18:1 utg.omr. 1 avsnitt 5.6.1, bet. 
2017/18:KU1, rskr. 2017/18:74). Förutom 
Sametinget bedöms även samiska organisationer 

kunna få kostnader för deltagande i konsul-
tationer. För att möjliggöra statsbidrag för detta 
behöver ändamålet för anslaget utvidgas. 
Regeringen anser därför att anslaget 
3:1 Sametinget även bör få användas för 
statsbidrag till samiska organisationer för 
deltagande i konsultationer i syfte att stärka 
samiskt inflytande och delaktighet. 

4:1 Regeringskansliet m.m. 

I statens budget för innevarande år finns för detta 
ändamål uppfört ett ramanslag på 7 779 310 000 
kronor. 
 

 
Regeringens förslag: Anslaget 4:1 Regerings-
kansliet m.m. ökas med 40 000 000 kronor. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Anslaget 

används för Regeringskansliets förvaltnings-
utgifter, utgifter för utrikesrepresentationen, 
kommittéväsendet och gemensamma ändamål. 
Till följd av ändrade växelkurser har utgifterna för 
utrikesförvaltningen blivit högre än vad som 
beräknades i budgetpropositionen för 2018 
(prop. 2017/18:1 utg.omr. 1 avsnitt 6.1.1, bet. 
2017/18:KU1, rskr. 2017/18:71). Regeringen 
anser därför att anslaget 4:1 Regeringskansliet 
m.m. bör ökas med 40 000 000 kronor. 
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5.2 Utgiftsområde 2 
Samhällsekonomi och 
finansförvaltning 

1:1 Statskontoret 

I statens budget för innevarande år finns för detta 
ändamål uppfört ett ramanslag på 96 727 000 
kronor. 
 

 
Regeringens förslag: Anslaget 1:1 Statskontoret 
ökas med 1 000 000 kronor. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Flera 

internationella ramverk som påverkar svensk 
lagstiftning har ändrats. Det har medfört behov 
hos Statskontoret av att öka sin kapacitet för att 
snabbt kunna göra konsekvensanalyser. 
Regeringen anser därför att anslaget 
1:1 Statskontoret bör ökas med 1 000 000 kronor. 

1:2 Kammarkollegiet 

I statens budget för innevarande år finns för detta 
ändamål uppfört ett ramanslag på 71 923 000 
kronor. 

 
 

Regeringens förslag: Anslaget 1:2 Kammar-
kollegiet ökas med 1 200 000 kronor. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Den 2 mars 

2017 beslutade regeringen att återinföra 
mönstring och grundutbildning med värnplikt 
(Fö2016/01252/MFI). Beslutet innebär att 
totalförsvarspliktiga fr.o.m. den 1 juli 2017 är 
skyldiga att genomgå mönstring samt att all 
grundutbildning som påbörjas fr.o.m. den 
1 januari 2018 sker med värnplikt enligt lagen 
(1994:1809) om totalförsvarsplikt. Försvars-
makten ska genomföra grundutbildning med 
värnplikt för minst 4 000 personer per år under 
2018 och 2019. Vissa beslut rörande 
totalförsvarspliktiga kan överklagas till Statens 
överklagandenämnd. Beslutet om att återinföra 
mönstring och grundutbildning med värnplikt 
bedöms ge upphov till kostnadsökningar för 
nämnden i form av ökad administration och 
handläggning. Kammarkollegiet utför 

administrativa och handläggande uppgifter åt 
Statens överklagandenämnd och nämndens 
förvaltningskostnader belastar Kammarkollegiets 
förvaltningsanslag. Regeringen anser därför att 
anslaget 1:2 Kammarkollegiet bör ökas med 
1 200 000 kronor. 

Finansiering sker genom att anslaget 
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap under 
utgiftsområde 6 Försvar och samhällets 
krisberedskap minskas med motsvarande belopp. 

1:11 Finansinspektionen 

I statens budget för innevarande år finns för detta 
ändamål uppfört ett ramanslag på 602 798 000 
kronor. 

 
 

Regeringens förslag: Anslaget 1:11 Finans-
inspektionen ökas med 3 000 000 kronor. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: För att 

genomföra Europaparlamentets och rådets 
direktiv (EU) 2016/1148 av den 6 juli 2016 om 
åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i 
nätverks- och informationssystem i hela unionen, 
det s.k. NIS-direktivet, i svensk rätt har 
regeringen beslutat propositionen Informations-
säkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster 
(prop. 2017/18:205). Regeringen avser att utse 
Finansinspektionen till tillsynsmyndighet för 
sektorerna bankverksamhet och finansmarknads-
infrastruktur. Regeringen anser därför att 
anslaget 1:11 Finansinspektionen bör ökas med 
3 000 000 kronor. 

1:16 Finansmarknadsforskning 

I statens budget för innevarande år finns för detta 
ändamål uppfört ett ramanslag på 29 913 000 
kronor. 

 
 

Regeringens förslag: Anslaget 1:16 Finans-
marknadsforskning ökas med 60 000 000 kronor. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Riksdagen 

riktade i samband med behandlingen av 
Riksbankens framställning Förslag till disposition 
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av Riksbankens vinst för räkenskapsåret 2016 
samt riksbanksfullmäktiges verksamhets-
berättelse för 2016 ett tillkännagivande till 
regeringen (framst. 2016/17:RB2, bet. 
2016/17:FiU23, rskr. 2016/17:231). Regeringen 
skulle enligt tillkännagivandet i beredningen av 
statens budget för 2018 pröva möjligheterna att 
utöka resurserna för forskning och utbildning 
inom de områden och i den omfattning som 
riksbanksfullmäktige föreslog. 

Regeringen föreslår därför att 60 miljoner 
kronor avsätts för att finansiera forskning 
inriktad på Riksbankens två kärnområden, 
penningpolitik och finansiell stabilitet. Häri-
genom anser regeringen att tillkännagivandet är 
slutbehandlat. 

Regeringen anser mot denna bakgrund att 
anslaget 1:16 Finansmarknadsforskning bör ökas 
med 60 000 000 kronor. 

1:17 Upphandlingsmyndigheten 

I statens budget för innevarande år finns för detta 
ändamål uppfört ett ramanslag på 94 036 000 
kronor. 
 

 
Regeringens förslag: Anslaget 1:17 Upphand-
lingsmyndigheten minskas med 2 500 000 kronor. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: För att delvis 

finansiera ökningen av anslaget 15:1 Lotteri-
inspektionen under utgiftsområde 17 Kultur, 
medier, trossamfund och fritid bör anslaget 
1:17 Upphandlingsmyndigheten minskas med 
2 500 000 kronor. 

Genomförandet av flertalet av Upphandlings-
myndighetens uppdrag är i ett uppstartsskede och 
regeringen bedömer att myndigheten inte fullt ut 
kommer att utnyttja sina tilldelade medel under 
2018. Minskningen av anslaget bedöms därför 
inte innebära några verksamhetsmässiga begräns-
ningar. 

1:18 Digitaliseringsmyndigheten 

I statens budget för innevarande år finns för detta 
ändamål uppfört ett ramanslag på 177 050 000 
kronor. 
 

 
Regeringens förslag: Anslaget 1:18 Digital-
iseringsmyndigheten ändrar namn till Myndigheten 
för digital förvaltning. Anslaget får även användas 
för Myndigheten för digital förvaltnings 
förvaltningsutgifter. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: I budget-

propositionen för 2018 fördes ett nytt anslag upp 
på statens budget för att finansiera en ny 
myndighet med uppgift att samordna och stödja 
den förvaltningsövergripande digitaliseringen, 
den nationella digitala infrastrukturen och 
satsningen på öppna data. Anslaget benämndes 
Digitaliseringsmyndigheten (prop. 2017/18:1 
utg.omr. 2 avsnitt 6.5.1). Den nya myndigheten 
avses inrättas den 1 september 2018 och få 
namnet Myndigheten för digital förvaltning. 
Anslagets ändamål behöver därmed ändras så att 
det får användas för Myndigheten för digital 
förvaltnings förvaltningsutgifter. Av samma 
anledning bör även anslagsnamnet ändras. 
Regeringen anser därför att anslaget 1:18 bör 
benämnas Myndigheten för digital förvaltning och 
att anslaget även bör få användas för Myndig-
heten för digital förvaltnings förvaltningsutgifter. 

1:19 Statens servicecenter 

Något anslag för detta ändamål finns inte uppfört 
i statens budget för innevarande år. 

 
 

Regeringens förslag: Ett nytt ramanslag 
1:19 Statens servicecenter förs upp på statens 
budget med 8 000 000 kronor. Anslaget får 
användas för Statens servicecenters förvaltnings-
utgifter i den mån de inte finansieras med avgifter. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: En samlad 

organisation för lokal statlig service ska inrättas 
vid Statens servicecenter fr.o.m. den 1 januari 
2019. Den 15 december 2017 lämnade Service-
kontorsutredningen ett delbetänkande med 
förslag till hur serviceorganisationen ska vara 
organiserad, dimensionerad och finansierad 
(SOU 2017:109). Förslaget innebär att den 
statliga lokala service som i dag bedrivs vid 
servicekontor i samverkan mellan Försäkrings-
kassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket 
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ska samlas i en sammanhållen organisation som 
Statens servicecenter ska ansvara för. Service-
kontorsutredningen bedömde att Statens service-
center behöver tillföras medel om 8 000 000 
kronor för att kunna förbereda inordnandet av 
den nya verksamheten. Statens servicecenters 
verksamhet är i nuläget avgiftsfinansierad. För att 
möjliggöra för Statens servicecenter att vidta 
nödvändiga förberedelser under 2018 anser 
regeringen att ett nytt ramanslag 1:19 Statens 
servicecenter bör föras upp på statens budget med 
8 000 000 kronor. Anslaget bör få användas för 
Statens servicecenters förvaltningsutgifter i den 
mån de inte finansieras med avgifter. 

Finansiering sker genom en minskning av 
anslagen för de myndigheter vars verksamhet 
kommer att övertas av Statens servicecenter. Det 
innebär att anslaget 1:1 Skatteverket under 
utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution minskas 
med 3 900 000 kronor, anslaget 2:1 Försäkrings-
kassan under utgiftsområde 10 Ekonomisk 
trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 
minskas med 3 300 000 kronor och anslaget 
2:1 Pensionsmyndigheten under utgiftsområde 
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom minskas 
med 800 000 kronor. 

Förvärv av Fysikhuset Stockholm 
Kommanditbolag 

 
Regeringens förslag: Regeringen får förvärva 
samtliga andelar i Fysikhuset Stockholm 
Kommanditbolag genom att utnyttja en option. 

Regeringen bemyndigas att efter förvärvet 
avyttra andelarna i bolaget. 

Från försäljningsintäkterna får regeringen 
avräkna de direkta försäljningskostnader som 
uppkommer för staten vid en försäljning. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Staten har 

genom Kungl. Tekniska högskolan (KTH) och 
Stockholms universitet under 2001 ingått ett avtal 
med Fysikhuset Fastighets AB och Stiftelsen 
Fysikhuset avseende en option om att förvärva 
samtliga andelar i Fysikhuset Stockholm 
Kommanditbolag. Kommanditbolaget äger 
fastigheten Kattrumpstullen 1 i Stockholms 
kommun. På fastigheten bedrivs verksamhet av 
KTH och Stockholms universitet under namnet 

AlbaNova universitetscentrum. Kommandit-
bolaget har ingått ett 25-årigt avtal med KTH och 
Stockholms universitet om nyttjandet av 
fastigheten. 

Optionen innebär en rätt för staten att, enligt 
vissa villkor, förvärva samtliga andelar i 
kommanditbolaget per den 1 december 2020, den 
s.k. optionsdagen. Det åligger staten att 
underrätta optionsutfärdarna, dvs. Fysikhuset 
Fastighets AB och Stiftelsen Fysikhuset, senast 
24 månader före optionsdagen om optionen ska 
nyttjas. Ekonomisk ersättning för förvärvet 
består dels av betalning av en köpeskilling för 
andelarna i kommanditbolaget om 100 000 
kronor, dels en återbetalning av det obligationslån 
som kommanditbolaget har emitterat. 

I maj 2017 genomförde Statens fastighetsverk 
en marknadsvärdering av fastigheten. Den gav ett 
värde på ca 1 615 miljoner kronor. Restskulden 
för obligationslånet beräknas vara ca 
1 127 miljoner kronor på optionsdagen. Om 
optionen inte utnyttjas bedöms staten ändå under 
kommande hyresperiod behöva betala en summa 
motsvarande obligationslånet, utan att staten äger 
fastigheten. Regeringen anser därför att optionen 
bör utnyttjas och ett förvärv ske. Efter förvärvet 
bör staten avyttra bolaget till en lämplig 
förvaltare. Den fastighet som ägs av bolaget 
nyttjas av KTH och Stockholms universitet. Det 
helägda statliga bolaget Akademiska Hus AB bör 
kunna vara en lämplig förvaltare. 

Regeringen avser att återkomma till riksdagen 
med förslag om de finansiella befogenheter som 
krävs för genomförandet av förvärvet, inom 
ramen för de förutsättningar som redovisats 
ovan.  

Regeringen anser mot denna bakgrund att 
staten bör få förvärva samtliga andelar i 
Fysikhuset Stockholm Kommanditbolag genom 
att utnyttja en option. Regeringen bör också 
bemyndigas att efter förvärvet avyttra andelarna i 
bolaget. Från försäljningsintäkterna bör 
regeringen få avräkna de direkta försäljnings-
kostnader som uppkommer för staten vid en 
försäljning. 
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5.3 Utgiftsområde 3 Skatt, tull och 
exekution 

1:1 Skatteverket 

I statens budget för innevarande år finns för detta 
ändamål uppfört ett ramanslag på 7 590 735 000 
kronor. 

 
 

Regeringens förslag: Anslaget 1:1 Skatteverket 
ökas med 3 100 000 kronor. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: I syfte att 

motverka svartarbete och skatteundandragande 
har regeringen i propositionen Personalliggare i 
fler verksamheter föreslagit att systemet med 
personalliggare utvidgas till att även avse fordons-
serviceverksamhet, livsmedels- och tobaks-
grossistverksamhet samt annan kropps- och 
skönhetsvårdsverksamhet än sådan frisör-
verksamhet som redan i dag omfattas av systemet 
(prop. 2017/18:82). Lagändringarna föreslås träda 
i kraft den 1 juli 2018. 

För att Skatteverket ska kunna genomföra 
oanmälda kontrollbesök i tillräcklig omfattning i 
alla verksamheter som omfattas av kravet på att 
föra personalliggare anser regeringen att anslaget 
bör ökas med 7 000 000 kronor. 

För att delvis finansiera det nya anslaget 
1:19 Statens servicecenter under utgiftsområde 
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning bör 
anslaget minskas med 3 900 000 kronor. 

Sammantaget bör därmed anslaget 1:1 Skatte-
verket ökas med 3 100 000 kronor. 

1:2 Tullverket 

I statens budget för innevarande år finns för detta 
ändamål uppfört ett ramanslag på 1 862 074 000 
kronor. 
 

 
Regeringens förslag: Anslaget 1:2 Tullverket 
ökas med 72 000 000 kronor. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Modern 

teknik gör det möjligt för Tullverket att 
effektivare övervaka och kontrollera trafiken till 
och från Sverige så att bestämmelserna om in- och 

utförsel av varor följs. Den organiserade 
brottsligheten blir alltmer avancerad, vilket ställer 
högre krav på bl.a. teknisk bevisning. Genom att 
installera utrustning för fast kameraövervakning 
vid vissa gränsövergångar får Tullverket 
förbättrade möjligheter att välja ut relevanta 
kontrollobjekt. Modernare teknisk spanings-
utrustning, ökade möjligheter till hemlig 
dataavläsning samt förstärkt forensisk kapacitet 
stärker ytterligare Tullverkets förutsättningar att 
genomföra insatser mot organiserad brottslighet. 
Regeringen anser därför att anslaget bör ökas med 
52 000 000 kronor. 

Konsumenternas handelsmönster har för-
ändrats de senaste åren och privatimporten till 
Sverige av varor i postförsändelser har ökat 
kraftigt. Till följd av fler försändelser behöver 
Tullverket öka kontrollerna i postflödet för att 
säkerställa uppbörden och konkurrens-
neutraliteten. Tullverket ska också göra det enkelt 
för privatpersoner att betala mervärdesskatt vid 
privatimport, exempelvis genom att införa en 
elektronisk lösning. Kontrollerna och införandet 
av en elektronisk lösning syftar till att undvika 
fusk vid deklareringen eftersom fusk bl.a. riskerar 
att snedvrida konkurrensen för svenska företag 
och kan leda till att staten går miste om intäkter. 
Regeringen anser därför att anslaget bör ökas med 
20 000 000 kronor. 

Sammantaget bör därmed anslaget 1:2 Tull-
verket ökas med 72 000 000 kronor. 

5.4 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet 

1:1 Polismyndigheten 

I statens budget för innevarande år finns för detta 
ändamål uppfört ett ramanslag på 24 516 124 000 
kronor. 

 
 

Regeringens förslag: Anslaget 1:1 Polismyndig-
heten ökas med 200 000 000 kronor. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Polismyndig-

hetens förmåga att ingripa mot organiserad 
brottslighet och terrorism behöver öka. Bland 
annat finns det behov av att snabbare än planerat 
se till att Polismyndigheten kan säkra en adekvat 
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tillgång till skyddsutrustning och förstärknings-
vapen samt ytterligare utrustning till det 
nationella bombskyddet. Poliser i yttre tjänst 
behöver också utrustas med kroppsburna 
kameror. Tillgången till sådan utrustning är av 
betydelse för att förbättra arbetsmiljön, framför 
allt för poliser i yttre tjänst, och kan också bidra 
till ökad lagföring av personer som begår brott. 
Kompetensen inom Polismyndigheten avseende 
sexualbrott behöver stärkas. Regeringen bedömer 
att det är centralt att Polismyndigheten utvecklar 
sina arbetsmetoder gällande hanteringen av 
sexualbrott och att det kompetenshöjande 
arbetet stärks. Regeringen anser därför att 
anslaget 1:1 Polismyndigheten bör ökas med 
200 000 000 kronor. 

1:4 Ekobrottsmyndigheten 

I statens budget för innevarande år finns för detta 
ändamål uppfört ett ramanslag på 677 008 000 
kronor. 

 
 

Regeringens förslag: Anslaget 1:4 Ekobrotts-
myndigheten ökas med 20 000 000 kronor. 

Anslaget 1:14 Avgifter till vissa internationella 
sammanslutningar minskas med 5 000 000 
kronor. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Utgifterna på 

anslaget förväntas bli högre än vad regeringen 
beräknade i budgetpropositionen för 2018, främst 
på grund av oförutsedda it-kostnader. Regeringen 
anser därför att anslaget 1:4 Ekobrottsmyndigheten 
bör ökas med 20 000 000 kronor. 

Finansiering sker delvis genom att anslaget 
1:14 Avgifter till vissa internationella samman-
slutningar minskas med 5 000 000 kronor. 
Minskningarna bedöms inte påverka de 
verksamheter som finansieras från anslaget. 

1:5 Sveriges Domstolar 

I statens budget för innevarande år finns för detta 
ändamål uppfört ett ramanslag på 5 601 459 000 
kronor. 

 

 
Regeringens förslag: Anslaget 1:5 Sveriges 
Domstolar ökas med 10 450 000 kronor. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: De många 

initiativen inom #metoo har riktat uppmärk-
samheten mot förekomsten av sexuella 
trakasserier, våld och kränkande behandling inom 
flera sektorer och branscher i samhället. 
Regeringen anser att ytterligare insatser är 
nödvändiga för att stärka det förebyggande och 
kompetenshöjande arbetet. I propositionen En 
ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet 
föreslår regeringen lagändringar i syfte att 
tydliggöra att varje människa har en ovillkorlig 
rätt till personlig integritet och sexuellt 
självbestämmande (prop. 2017/18:177). 
Brottsoffermyndigheten har i uppdrag att under 
2018–2020 genomföra informations- och 
utbildningsinsatser med anledning av den nya 
sexualbrottslagstiftningen. Regeringen bedömer 
att det under 2018 behövs ytterligare information 
och utbildning om den nya sexualbrotts-
lagstiftningen och att Domstolsverket bör bistå 
Brottsoffermyndigheten i insatser som riktar sig 
mot rättsväsendet. Regeringen anser därför att 
ytterligare 10 000 000 kronor bör tillföras 
anslaget. 

I propositionen Stärkt rättssäkerhet vid 
genomförande av särskilda befogenheter på 
särskilda ungdomshem och LVM-hem föreslår 
regeringen att rätten att överklaga de särskilda 
befogenheterna i lagen (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga ska utökas (prop. 
2017/18:169). Förslaget bedöms medföra vissa 
begränsade kostnader för domstolarna till följd av 
viss ökad måltillströmning. Det innebär att 
ytterligare 450 000 kronor bör tillföras anslaget. 

Sammantaget bör därmed anslaget 1:5 Sveriges 
Domstolar ökas med 10 450 000 kronor. 

Finansiering sker delvis genom att anslaget 
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 
under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och 
social omsorg minskas med 450 000 kronor. 

1:10 Brottsoffermyndigheten 

I statens budget för innevarande år finns för detta 
ändamål uppfört ett ramanslag på 47 233 000 
kronor. 
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Regeringens förslag: Anslaget 1:10 Brottsoffer-
myndigheten ökas med 10 000 000 kronor. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: De många 

initiativen inom #metoo har riktat uppmärk-
samheten mot förekomsten av sexuella 
trakasserier, våld och kränkande behandling inom 
flera sektorer och branscher i samhället. 
Regeringen anser att ytterligare insatser är 
nödvändiga för att stärka det förebyggande och 
kompetenshöjande arbetet. I propositionen En 
ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet 
föreslår regeringen lagändringar i syfte att 
tydliggöra att varje människa har en ovillkorlig 
rätt till personlig integritet och sexuellt 
självbestämmande (prop. 2017/18:177). 
Brottsoffermyndigheten har i uppdrag att under 
2018–2020 genomföra informations- och 
utbildningsinsatser med anledning av den nya 
sexualbrottslagstiftningen. Regeringen bedömer 
att ytterligare informations- och utbildnings-
insatser behöver göras om den nya sexualbrotts-
lagstiftningen. Inom ramen för detta bör det ske 
en samverkan med berörda målgrupper, inklusive 
rättsväsendet. Regeringen anser därför att 
anslaget 1:10 Brottsoffermyndigheten bör ökas 
med 10 000 000 kronor. 

1:12 Rättsliga biträden m.m. 

I statens budget för innevarande år finns för detta 
ändamål uppfört ett ramanslag på 2 354 657 000 
kronor. 

 
 

Regeringens förslag: Anslaget 1:12 Rättsliga 
biträden m.m. ökas med 200 425 000 kronor. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Anslaget 

används i huvudsak för utgifter för offentliga 
försvarare, målsägandebiträden, rättshjälps-
biträden och offentliga biträden. Utgifterna på 
anslaget förväntas bli högre än vad regeringen 
beräknade i budgetpropositionen för 2018, bl.a. 
till följd av en ökad måltillströmning till domsto-
larna som medför en ökning av antalet förordnan-
den av rättsliga biträden. Anslaget bör därför ökas 
med 200 000 000 kronor. 

I propositionen Stärkt rättssäkerhet vid 
genomförande av särskilda befogenheter på 
särskilda ungdomshem och LVM-hem föreslår 
regeringen att offentligt biträde ska kunna 
förordnas för barn under 15 år vid överklagande 
av beslut om särskilda befogenheter enligt lagen 
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av 
unga (prop. 2017/18:169). Förslaget bedöms 
medföra vissa begränsade kostnader för rättsliga 
biträden. Regeringen anser därför att anslaget bör 
ökas med 425 000 kronor. 

Sammantaget bör därmed anslaget 
1:12 Rättsliga biträden m.m. ökas med 
200 425 000 kronor. 

Finansiering sker delvis genom att anslaget 
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 
under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och 
social omsorg minskas med 425 000 kronor. 

1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 

I statens budget för innevarande år finns för detta 
ändamål uppfört ett ramanslag på 39 987 000 
kronor. 

 
 

Regeringens förslag: Anslaget 1:13 Kostnader för 
vissa skaderegleringar m.m. ökas med 26 000 000 
kronor. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Anslaget 

används i huvudsak för finansiering av utgifter 
som uppkommer för staten i samband med vissa 
skaderegleringar. Utgifterna för statens skade-
regleringsverksamhet förväntas bli högre än 
beräknat på grund av några enskilda ärenden som 
föranleder stora skadeståndsbelopp. Regeringen 
anser därför att anslaget 1:13 Kostnader för vissa 
skaderegleringar m.m. bör ökas med 26 000 000 
kronor. 
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5.5 Utgiftsområde 5 Internationell 
samverkan 

1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 
(bemyndigande) 

I statens budget för innevarande år finns för detta 
ändamål uppfört ett ramanslag på 192 276 000 
kronor. 

Något bemyndigande att ingå ekonomiska 
åtaganden har inte lämnats för 2018. 

 
 

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2018 för anslaget 1:2 Freds- och 
säkerhetsfrämjande verksamhet ingå ekonomiska 
åtaganden som medför behov av framtida anslag 
på högst 50 000 000 kronor 2019 och 2020. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Anslaget 

används bl.a. för statsbidrag till mellanstatliga 
eller enskilda organisationer och institutioner. 
Regeringen behöver i vissa fall ingå fleråriga 
ekonomiska åtaganden i förhållande till 
organisationer som får årligen återkommande 
strategiska stöd, varför ett bemyndigande behövs 
för anslaget. Regeringen bör därför bemyndigas 
att under 2018 för anslaget 1:2 Freds- och 
säkerhetsfrämjande verksamhet ingå ekonomiska 
åtaganden som medför behov av framtida anslag 
på högst 50 000 000 kronor 2019 och 2020. 

1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands 
samt diverse kostnader för rättsväsendet 

I statens budget för innevarande år finns för detta 
ändamål uppfört ett ramanslag på 13 826 000 
kronor. 

 
 

Regeringens förslag: Anslaget 1:4 Ekonomiskt 
bistånd till enskilda utomlands samt diverse 
kostnader för rättsväsendet får även användas för 
informations- och utbildningsinsatser för 
myndigheter som verkar inom familje-
konfliktområdet med fokus på frågor om barn- 
och tvångsäktenskap samt för statsbidrag till 
enskilda organisationer som är verksamma i dessa 
frågor. 

 

 

Skälen för regeringens förslag: Anslaget 
används bl.a. för informations- och utbildnings-
insatser för myndigheter i frågor om barn- och 
tvångsäktenskap samt för statsbidrag till enskilda 
organisationer som är verksamma i dessa frågor. 
Ändamålet bör vidgas så att även andra typer av 
familjekonflikter kan omfattas, även om fokus 
alltjämt bör vara på barn- och tvångsäktenskap. 
Därmed förbättras förutsättningarna för en 
effektiv resursanvändning av anslaget. 
Regeringen anser därför att anslaget 
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands 
samt diverse kostnader för rättsväsendet även bör få 
användas för informations- och utbildnings-
insatser för myndigheter som verkar inom 
familjekonfliktområdet med fokus på frågor om 
barn- och tvångsäktenskap samt för statsbidrag 
till enskilda organisationer som är verksamma i 
dessa frågor. 

5.6 Utgiftsområde 6 Försvar och 
samhällets krisberedskap 

1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 

I statens budget för innevarande år finns för detta 
ändamål uppfört ett ramanslag på 34 940 784 000 
kronor. 
 

 
Regeringens förslag: Anslaget 1:1 Förbands-
verksamhet och beredskap ökas med 102 800 000 
kronor. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Försvars-

makten har en central roll i utvecklingen och 
förstärkningen av Sveriges cyberförsvar. Mot 
bakgrund av att främmande aktörer kontinuerligt 
försöker få tillgång till kritisk digital civil och 
militär infrastruktur ser regeringen ett behov av 
att förstärka cyberförsvarsförmågan under 2018. 
Förstärkningen är en del av det övergripande 
arbetet med att stärka den allmänna försvars-
förmågan och Försvarsmaktens operativa 
förmåga. Regeringen anser därför att anslaget bör 
ökas med 104 000 000 kronor. 

För att finansiera ökningen av anslaget 
1:2 Kammarkollegiet under utgiftsområde 2 Sam-
hällsekonomi och finansförvaltning minskas 
anslaget med 1 200 000 kronor. Minskningen 
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påverkar i viss utsträckning omfattningen av de 
verksamheter som finansieras från anslaget. 

Sammantaget bör därmed anslaget 1:1 För-
bandsverksamhet och beredskap ökas med 
102 800 000 kronor. 

2:4 Krisberedskap (bemyndigande) 

I statens budget för innevarande år finns för detta 
ändamål uppfört ett ramanslag på 1 286 310 000 
kronor. 

Vidare har regeringen ett bemyndigande att 
under 2018 besluta om avtal och beställningar av 
tjänster, utrustning och anläggningar för 
beredskapsåtgärder samt åtgärder för att hantera 
allvarliga extraordinära händelser som inklusive 
tidigare gjorda åtaganden medför behov av 
framtida anslag på högst 1 200 000 000 kronor 
2019–2021. 

 
 

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2018 för anslaget 2:4 Krisberedskap besluta 
om avtal och beställningar av tjänster, utrustning 
och anläggningar för beredskapsåtgärder samt 
åtgärder för att hantera allvarliga extraordinära 
händelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden 
medför behov av framtida anslag på högst 
1 200 000 000 kronor 2019–2023. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Anslaget 

används bl.a. för att finansiera åtgärder som 
stärker samhällets samlade beredskap och 
förmåga att hantera allvarliga kriser och deras 
konsekvenser. I det ingår att Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap fördelar 
forskningsmedel till forskningsprojekt som i de 
flesta fall är femåriga. Det innebär att åtaganden 
som är tänkta att ingås under 2018 sträcker sig 
längre än den period som är beslutad för 
bemyndigandet. Perioden för bemyndigandet 
behöver förlängas t.o.m. 2023. Regeringen bör 
därför bemyndigas att under 2018 för anslaget 
2:4 Krisberedskap besluta om avtal och beställ-
ningar av tjänster, utrustning och anläggningar 
för beredskapsåtgärder samt åtgärder för att 
hantera allvarliga extraordinära händelser som 
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov 
av framtida anslag på högst 1 200 000 000 kronor 
2019–2023. 

2:6 Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap 

I statens budget för innevarande år finns för detta 
ändamål uppfört ett ramanslag på 1 169 221 000 
kronor. 

 
 

Regeringens förslag: Anslaget 2:6 Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap ökas med 
7 000 000 kronor. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: För att 

genomföra Europaparlamentets och rådets 
direktiv (EU) 2016/1148 av den 6 juli 2016 om 
åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i 
nätverks- och informationssystem i hela unionen, 
det s.k. NIS-direktivet, i svensk rätt har 
regeringen beslutat propositionen Informations-
säkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster 
(prop. 2017/18:205). Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap kommer att tilldelas vissa 
nya uppgifter med anledning av genomförandet, 
såsom att ta emot och hantera incidentrapporter 
och samordna visst gränsöverskridande arbete. 
Regeringen anser därför att anslaget 
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
bör ökas med 7 000 000 kronor. 

5.7 Utgiftsområde 7 Internationellt 
bistånd 

1:1 Biståndsverksamhet 

I statens budget för innevarande år finns för detta 
ändamål uppfört ett ramanslag på 41 606 382 000 
kronor. 

Vidare har regeringen ett bemyndigande att 
under 2018 besluta om bidrag som inklusive 
tidigare gjorda åtaganden medför behov av 
framtida anslag på högst 82 000 000 000 kronor 
2019–2028. 
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Regeringens förslag: Anslaget 1:1 Bistånds-
verksamhet minskas med 43 000 000 kronor. 

Regeringen bemyndigas att under 2018 för 
anslaget 1:1 Biståndsverksamhet besluta om bidrag 
som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför 
behov av framtida anslag på högst 89 778 000 000 
kronor 2019–2028. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: För att 

finansiera ökningen av anslaget 1:3 Migrations-
politiska åtgärder under utgiftsområde 
8 Migration minskas anslaget med 15 000 000 
kronor. Vidare minskas anslaget med 28 000 000 
kronor för att finansiera ökningen av anslaget 
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklings-
samarbete (Sida). 

Sammantaget bör därmed anslaget 
1:1 Biståndsverksamhet minskas med 43 000 000 
kronor. Minskningen bedöms inte påverka den 
verksamhet som finansieras från anslaget. 

Fleråriga avtal om ekonomiska åtaganden som 
var planerade att ingås under 2017 kommer i 
stället att ingås under 2018. Förskjutningen i tid 
medför att beställningsbemyndigandet behöver 
ökas med 6 000 000 000 kronor för 2018. 
Dessutom föreslår regeringen i denna 
proposition medverkan i en kapitalhöjning till 
Internationella återuppbyggnads- och 
utvecklingsbanken (IBRD) och Internationella 
Finansieringsbolaget (IFC), vilket för Sveriges 
del innebär en skyldighet att betala in kapital om 
högst 1 778 000 000 kronor 2020–2025. Samman-
taget behöver bemyndigandet ökas med 
7 778 000 000 kronor. Regeringen bör därför 
bemyndigas att under 2018 för anslaget 
1:1 Biståndsverksamhet besluta om bidrag som 
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov 
av framtida anslag på högst 89 778 000 000 
kronor 2019–2028. 

Kapitalhöjning i Internationella återuppbyggnads- 
och utvecklingsbanken (IBRD) och i 
Internationella Finansieringsbolaget (IFC) 

 
Regeringens förslag: Riksdagen godkänner att 
Sverige medverkar i kapitalhöjningen i 
Internationella återuppbyggnads- och 
utvecklingsbanken (IBRD), vilket innebär att 
Sverige under 2020–2025 från anslaget 
1:1 Biståndsverksamhet ska betala in högst 
1 050 000 000 kronor till IBRD. 

Riksdagen bemyndigar regeringen att ställa ut 
statliga garantier till IBRD som inklusive tidigare 
utfärdade garantier uppgår till högst 
3 891 182 446,7 US-dollar. 

Riksdagen godkänner att Sverige medverkar i 
kapitalhöjningen i Internationella Finansierings-
bolaget (IFC), vilket innebär att Sverige under 
2020–2025 från anslaget 1:1 Biståndsverksamhet 
ska betala in högst 728 000 000 kronor till IFC. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Inter-

nationella återuppbyggnads- och utvecklings-
banken (IBRD) är Världsbanksgruppens största 
institution. IBRD bekämpar fattigdom genom att 
tillhandahålla lån och utvecklingsstöd till 
medelinkomstländer och kreditvärdiga låg-
inkomstländer. Internationella Finansierings-
bolaget (IFC) är Världsbanksgruppens 
institution för utveckling av den privata sektorn. 
IFC främjar hållbar ekonomisk tillväxt i 
utvecklingsländer genom att stödja den privata 
sektorn med finansiering och rådgivning. 

IBRD ska bidra till genomförandet av de 
globala målen och Parisavtalet genom att bistå 
länder med rådgivning och finansiering. Detta 
kräver en omfattande finansiering, varför IBRD 
under de kommande åren behöver upprätthålla 
stora utlåningsvolymer. IBRD föreslår därför en 
kapitalhöjning om totalt ca 156,67 miljarder US-
dollar, varav 6 procent utgör inbetalt kapital och 
94 procent garantikapital. 

IFC har en kompletterande roll till IBRD och 
ska kraftigt öka andelen investeringar i 
konfliktdrabbade länder, där behoven av 
genomförandet av de globala målen är som störst. 
IFC föreslår en kapitalhöjning för att finansiera 
genomförandet av den nya strategin och för att 
stödja genomförandet av de globala målen och 
Parisavtalet. 
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Regeringen föreslår mot denna bakgrund att 
riksdagen godkänner att Sverige medverkar i 
kapitalhöjningen i Internationella återupp-
byggnads- och utvecklingsbanken (IBRD), vilket 
innebär att Sverige under 2020–2025 från anslaget 
1:1 Biståndsverksamhet ska betala in högst 
1 050 000 000 kronor till IBRD. Regeringen bör 
vidare bemyndigas att ställa ut statliga garantier 
till IBRD som inklusive tidigare utfärdade 
garantier uppgår till högst 3 891 182 446,7 US-
dollar. Regeringen föreslår även att riksdagen 
godkänner att Sverige medverkar i kapital-
höjningen i Internationella Finansieringsbolaget 
(IFC), vilket innebär att Sverige under 2020–2025 
från anslaget 1:1 Biståndsverksamhet ska betala in 
högst 728 000 000 kronor till IFC. 

1:2 Styrelsen för internationellt 
utvecklingssamarbete (Sida)  

I statens budget för innevarande år finns för detta 
ändamål uppfört ett ramanslag på 1 171 090 000 
kronor. 

 
 

Regeringens förslag: Anslaget 1:2 Styrelsen för 
internationellt utvecklingssamarbete (Sida) ökas 
med 28 000 000 kronor. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Den del av 

kostnaderna vid utlandsmyndigheterna som Sida 
svarar för påverkas av den svenska kronans 
växelkurs gentemot andra valutor. Med de slutliga 
beräkningarna av valutakursförändringarna under 
2017 som grund bedöms den del av kostnaderna 
vid utlandsmyndigheterna som Sida svarar för att 
bli 7 830 000 kronor högre än vad som tidigare 
beräknats. I budgetpropositionen för 2017 
ökades anslaget med 19 877 000 kronor för att 
justera för valutakursutvecklingen samt för den 
högre kostnadsutvecklingen för lokaler som 
präglar de länder och orter där Sida har fältnärvaro 
(prop. 2016/17:1 utg.omr. 7 avsnitt 2.7.2, bet. 
2016/17:UU2, rskr. 2016/17:95). Denna ökning 
var avsedd att gälla permanent, vilket innebär att 
en justering behöver göras av anslaget för 2018. 
Inklusive pris- och löneomräkning innebär det en 
ökning med 20 170 000 kronor. Regeringen anser 
därför att anslaget 1:2 Styrelsen för internationellt 
utvecklingssamarbete (Sida) bör ökas med 
28 000 000 kronor. 

Finansiering sker genom att anslaget 
1:1 Biståndsverksamhet minskas med mot-
svarande belopp. 

5.8 Utgiftsområde 8 Migration 

1:2 Ersättningar och bostadskostnader 

I statens budget för innevarande år finns för detta 
ändamål uppfört ett ramanslag på 8 101 000 000 
kronor. 

 
 

Regeringens förslag: Anslaget 1:2 Ersättningar 
och bostadskostnader ökas med 4 908 000 000 
kronor. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Anslaget 

används för utgifter för stöd till asylsökande och 
övriga kategorier som omfattas av lagen 
(1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl., 
statsbidrag till kommuner och landsting samt 
boende för asylsökande. 

Utgifterna på anslaget beräknas bli högre än 
vad som antogs i budgetpropositionen för 2018. 
Det beror i huvudsak på det tidigare 
ersättningssystemet för mottagandet av ensam-
kommande barn och unga. Kommunerna hade 
möjlighet att ansöka om ersättning för tidigare 
kostnader enligt detta system t.o.m. den 
31 december 2017. De ansökningar om ersättning 
för mottagande av ensamkommande asylsökande 
barn och unga som kommit in från kommunerna 
uppgår till högre belopp än beräknat, varför 
ytterligare medel behöver tillföras anslaget. 
Regeringen anser därför att anslaget 
1:2 Ersättningar och bostadskostnader bör ökas 
med 4 908 000 000 kronor. 

1:3 Migrationspolitiska åtgärder 

I statens budget för innevarande år finns för detta 
ändamål uppfört ett ramanslag på 77 915 000 
kronor. 
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Regeringens förslag: Anslaget 1:3 Migrations-
politiska åtgärder ökas med 15 000 000 kronor. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Anslaget 

används bl.a. för utgifter för statsbidrag till 
internationella organisationer inom migrations-
området. Det inbegriper bl.a. kärnstöd till FN:s 
migrationsorganisation (IOM). 

Regeringen bedömer att Sveriges kärnstöd till 
IOM bör utökas med 15 000 000 kronor för att 
tillgodose de behov som finns. Regeringen anser 
därför att anslaget 1:3 Migrationspolitiska åtgärder 
bör ökas med 15 000 000 kronor. 

Finansiering sker genom att anslaget 
1:1 Biståndsverksamhet under utgiftsområde 
7 Internationellt bistånd minskas med mot-
svarande belopp. 

1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 

I statens budget för innevarande år finns för detta 
ändamål uppfört ett ramanslag på 305 150 000 
kronor. 

 
 

Regeringens förslag: Anslaget 1:6 Offentligt 
biträde i utlänningsärenden ökas med 335 000 000 
kronor. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Anslaget 

används för utgifter för offentligt biträde och tolk 
i ärenden enligt utlänningslagen (2005:716) eller 
enligt lagen (1991:572) om särskild utlännings-
kontroll. 

Utgifterna för offentliga biträden bedöms bli 
högre än vad som beräknades i budget-
propositionen för 2018. Det beror främst på att 
andelen ärenden som kräver biträde har ökat. 
Vidare har ett underskott uppstått till följd av att 
anslaget 2017, utöver utnyttjad anslagskredit, 
överskreds med 87 miljoner kronor. Regeringen 
anser därför att anslaget 1:6 Offentligt biträde i 
utlänningsärenden bör ökas med 335 000 000 
kronor. 

1:9 Tillfälligt stöd till kommuner för 
ensamkommande unga asylsökande m.fl. 

I statens budget för innevarande år finns för detta 
ändamål uppfört ett ramanslag på 195 000 000 
kronor. 

 
 

Regeringens förslag: Anslaget 1:9 Tillfälligt stöd 
till kommuner för ensamkommande unga 
asylsökande m.fl. ökas med 200 000 000 kronor. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Anslaget 

används för statsbidrag till kommuner för 
ensamkommande unga asylsökande m.fl. 

Handläggningstiderna för ensamkommande 
barn och unga är fortsatt långa. För att stärka 
kommunernas möjlighet att låta ensam-
kommande unga som fyllt 18 år och som 
fortfarande har möjlighet att få stanna i Sverige att 
bo kvar i den kommun där de vistas bör det 
tillfälliga kommunbidraget ökas. Regeringen 
avser också att göra vissa justeringar i hur medlen 
fördelas. Regeringen anser därför att anslaget 
1:9 Tillfälligt stöd till kommuner för ensam-
kommande unga asylsökande m.fl. bör ökas med 
200 000 000 kronor. 

5.9 Utgiftsområde 9 Hälsovård, 
sjukvård och social omsorg 

1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 

I statens budget för innevarande år finns för detta 
ändamål uppfört ett ramanslag på 26 582 000 000 
kronor. 
 

 
Regeringens förslag: Anslaget 1:5 Bidrag för 
läkemedelsförmånerna ökas med 1 149 100 000 
kronor. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Anslaget 

används bl.a. för utgifter för det särskilda 
statsbidraget till landstingen för deras kostnader 
för läkemedelsförmånerna. 

Staten har sedan 1998 ersatt landstingen för 
kostnaderna för läkemedelsförmånerna genom 
ett särskilt statsbidrag. Den överenskommelse 
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som staten och landstingen ingått om statens 
bidrag till kostnader för läkemedelsförmåner 
m.m. för 2018 innebär att kostnaderna uppgår till 
ett högre belopp än vad som tidigare beräknats. 
Bidraget för läkemedelsförmånerna under 2018 
bedöms därför inte rymmas inom anvisat anslag. 
Regeringen anser därför att anslaget 1:5 Bidrag för 
läkemedelsförmånerna bör ökas med 
1 149 100 000 kronor. 

1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 

I statens budget för innevarande år finns för detta 
ändamål uppfört ett ramanslag på 7 096 286 000 
kronor. 

 
 

Regeringens förslag: Anslaget 1:6 Bidrag till 
folkhälsa och sjukvård ökas med 600 000 000 
kronor. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Anslaget 

används bl.a. för utgifter för bidrag och 
statsbidrag m.m. inom folkhälsa och sjukvård. 
Tillgänglighet och rimliga väntetider är en 
utmaning för hälso- och sjukvården. En åldrande 
befolkning och stora pensionsavgångar innebär 
på många håll i vården en ansträngd 
personalsituation. För att förstärka regeringens 
pågående satsningar för ökad tillgänglighet i 
hälso- och sjukvården bör ytterligare medel 
tillföras. Regeringen bedömer att 200 000 000 
kronor behöver tillföras anslaget för att 
möjliggöra anställningar av vårdpersonal inom 
bristkompetenser som är intresserade av att 
arbeta vidare efter 65 års ålder. Vidare bedöms 
400 000 000 kronor behöva tillföras för att 
förbättra tillgängligheten i hälso- och sjukvården 
och korta köerna. Medlen kan användas av 
landstingen för bl.a. förstärkning under 
sommaren, mobila team i primärvården för en 
snabbare vård nära medborgaren samt genom att 
vårdens personal används så att alla kompentenser 
tas till vara, t.ex. i form av multidisciplinära 
vårdteam. 

Sammantaget bör därmed anslaget 1:6 Bidrag 
till folkhälsa och sjukvård ökas med 600 000 000 
kronor. 

4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom 
äldreområdet 

I statens budget för innevarande år finns för detta 
ändamål uppfört ett ramanslag på 2 517 490 000 
kronor. 

 
 

Regeringens förslag: Anslaget 4:5 Stimulans-
bidrag och åtgärder inom äldreområdet ökas med 
360 000 000 kronor. 
 

 
Skälen för regeringens förslag: Anslaget 

används bl.a. för utgifter för att genom riktade 
insatser ge bättre förutsättningar för en ökad 
bemanning och kvalitet i omsorgen. 

Med hjälp av välfärdsteknik som t.ex. mobila 
larm eller applikationer på mobiler och 
surfplattor som påminner eller ger stöd, kan 
personer med funktionsnedsättning och äldre 
personer vara mer delaktiga, mer självständiga 
och uppnå högre livskvalitet. Välfärdsteknik kan 
även bidra till bättre arbetsmiljö för kvinnor och 
män som arbetar inom socialtjänstens verksam-
heter. För att bättre ta till vara de möjligheter som 
ökad användning av välfärdsteknik kan innebära 
behöver investeringstakten i välfärdsteknik öka. 
Regeringen anser därför att ett riktat statsbidrag 
till kommunsektorn på 350 000 000 kronor bör 
ges för investeringar i välfärdsteknik i omsorgen. 

Den 1 januari 2018 trädde den nya lagen 
(2017:612) om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård i kraft. Den syftar till 
att främja en god vård och omsorg för enskilda 
som efter utskrivning från sluten vård behöver 
fortsatta insatser från vård och omsorg. I 
budgetpropositionen för 2018 ökades anslaget 
med 12 miljoner kronor för praktiskt stöd i 
kommunerna med att införa metoder och 
arbetssätt för bättre samverkan och ökad trygghet 
i hemmet (prop. 2017/18:1 utg.omr. 9 avsnitt 
6.7.5, bet. 2017/18:SoU1, rskr. 2017/18:121). 
Regeringen bedömer att ytterligare 10 000 000 
kronor bör tillföras anslaget för att bidra till ökad 
kunskap om lagstiftningen och de verktyg som 
finns för en välfungerande samverkan. Detta har 
lyfts fram som framgångsfaktorer för samverkan, 
bl.a. i en utvärderingsrapport från riksdagen 
(2017/18:RFR5). 

Regeringen anser mot denna bakgrund att 
anslaget 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom 
äldreområdet bör ökas med 360 000 000 kronor. 
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4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 

I statens budget för innevarande år finns för detta 
ändamål uppfört ett ramanslag på 1 508 915 000 
kronor. 

 
 

Regeringens förslag: Anslaget 4:7 Bidrag till 
utveckling av socialt arbete m.m. ökas med 
24 125 000 kronor. 
 

 
Skälen för regeringens förslag: Anslaget 

används bl.a. för utgifter för bidrag för att 
stimulera utvecklingen av socialt arbete samt för 
vissa administrativa utgifter kopplade till 
bidragsgivningen. 

De många initiativen inom #metoo har riktat 
uppmärksamheten mot förekomsten av sexuella 
trakasserier, våld och kränkande behandling inom 
flera sektorer och branscher i samhället. 
Regeringen anser att ytterligare insatser är 
nödvändiga för att stärka det förebyggande och 
kompetenshöjande arbetet. Att utveckla 
våldsförebyggande insatser utgör en angelägen 
del av regeringens nationella strategi för att 
förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. 
Socialtjänsten har en viktig roll i detta arbete. 
Regeringen anser därför att utbildningsinsatser 
bör genomföras för att öka kunskapen och 
beredskapen inom socialtjänsten i syfte att 
motverka våldsproblematik. För detta ändamål 
bör ytterligare 25 000 000 kronor tillföras 
anslaget. 

För att delvis finansiera ökningarna av anslagen 
1:5 Sveriges Domstolar och 1:12 Rättsliga biträden 
m.m. under utgiftsområde 4 Rättsväsendet 
minskas anslaget med 875 000 kronor. 

Sammantaget bör därmed anslaget 4:7 Bidrag 
till utveckling av socialt arbete m.m. ökas med 
24 125 000 kronor. 

7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och 
välfärd: Forskning (bemyndigande) 

I statens budget för innevarande år finns för detta 
ändamål uppfört ett ramanslag på 606 503 000 
kronor. 

Vidare har regeringen ett bemyndigande att 
under 2018 ingå ekonomiska åtaganden som 
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov 
av framtida anslag på högst 1 280 000 000 kronor 
2019–2021. 
 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2018 för anslaget 7:2 Forskningsrådet för 
hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning ingå 
ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare 
gjorda åtaganden medför behov av framtida 
anslag på högst 1 280 000 000 kronor 2019–2022. 

 
 
Skälen för regeringens förslag: Den 

forskning som Forskningsrådet för hälsa, 
arbetsliv och välfärd finansierar ges vanligen i 
form av flerårigt stöd. För att möjliggöra beslut 
om forskningsmedel för en period om fyra år 
behöver bemyndigandet förlängas med 
ytterligare ett år, dvs. t.o.m. 2022. Regeringen bör 
därför bemyndigas att under 2018 för anslaget 
7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: 
Forskning ingå ekonomiska åtaganden som 
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov 
av framtida anslag på högst 1 280 000 000 kronor 
2019–2022. 

8:1 Socialstyrelsen 

I statens budget för innevarande år finns för detta 
ändamål uppfört ett ramanslag på 658 637 000 
kronor. 

 
 

Regeringens förslag: Anslaget 8:1 Socialstyrelsen 
ökas med 10 000 000 kronor. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Social-

styrelsen ansvarar för att pröva och utfärda 
legitimationer för personal inom olika 
yrkesgrupper inom hälso- och sjukvårdsområdet. 
I uppdraget ingår att pröva och bedöma sökande 
med utbildning från EU- och EES-länder samt 
utanför EU/EES. En viktig del i arbetet med att 
ta tillvara den kompetens som finns i Sverige är 
möjligheterna för personer med utländsk 
utbildning att få sin utbildning bedömd på ett 
korrekt sätt. 
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Regeringen har tidigare tillfört permanenta 
medel till anslaget för att effektivisera 
handläggningen av legitimationer för hälso- och 
sjukvårdsutbildad personal. Sedan 2015 har 
handläggningstiderna kortats betydligt, men 
antalet utfärdade legitimationer bedöms kunna 
öka ytterligare. Förutsättningarna för kortare 
handläggningstider och en ökad genom-
strömning kan förbättras genom att ytterligare 
medel tillförs anslaget. Regeringen anser därför 
att anslaget 8:1 Socialstyrelsen bör ökas med 
10 000 000 kronor. 

8:2 Inspektionen för vård och omsorg 

I statens budget för innevarande år finns för detta 
ändamål uppfört ett ramanslag på 684 305 000 
kronor. 
 

 
Regeringens förslag: Anslaget 8:2 Inspektionen 
för vård och omsorg ökas med 3 500 000 kronor. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: För att 

genomföra Europaparlamentets och rådets 
direktiv (EU) 2016/1148 av den 6 juli 2016 om 
åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i 
nätverks- och informationssystem i hela unionen, 
det s.k. NIS-direktivet, i svensk rätt har 
regeringen beslutat propositionen Informations-
säkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster 
(prop. 2017/18:205). Regeringen avser att utse 
Inspektionen för vård och omsorg till 
tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvårds-
sektorn. Regeringen anser därför att anslaget 
8:2 Inspektionen för vård och omsorg bör ökas med 
3 500 000 kronor. 

5.10 Utgiftsområde 10 Ekonomisk 
trygghet vid sjukdom och 
funktionsnedsättning 

1:5 Ersättning inom det statliga 
personskadeskyddet 

I statens budget för innevarande år finns för detta 
ändamål uppfört ett ramanslag på 33 068 000 
kronor. 

 

 
Regeringens förslag: Anslaget 1:5 Ersättning 
inom det statliga personskadeskyddet ökas med 
9 000 000 kronor. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Anslaget 

används för utgifter för ersättningar inom det 
statliga personskadeskyddet enligt social-
försäkringsbalken samt motsvarande äldre 
lagstiftning. Anslaget används också för utgifter 
för krigsskadeersättning till sjömän enligt 
socialförsäkringsbalken samt motsvarande äldre 
lagstiftning. Anslaget används dessutom för 
utgifter för statlig ålderspensionsavgift enligt 
lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.  

De prognostiserade kostnaderna för 2018 för 
det lagstadgade statliga personskadeskyddet 
bedöms bli högre än vad som tidigare beräknats, 
varför ytterligare medel behöver tillföras anslaget. 
Regeringen anser därför att anslaget 
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 
bör ökas med 9 000 000 kronor. 

2:1 Försäkringskassan 

I statens budget för innevarande år finns för detta 
ändamål uppfört ett ramanslag på 8 732 772 000 
kronor. 
 

 
Regeringens förslag: Anslaget 2:1 Försäkrings-
kassan minskas med 3 300 000 kronor. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: För att delvis 

finansiera det nya anslaget 1:19 Statens 
servicecenter under utgiftsområde 2 Samhälls-
ekonomi och finansförvaltning bör anslaget 
2:1 Försäkringskassan minskas med 3 300 000 
kronor. Minskningen bedöms inte påverka den 
verksamhet som finansieras från anslaget. 
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5.11 Utgiftsområde 11 Ekonomisk 
trygghet vid ålderdom 

2:1 Pensionsmyndigheten 

I statens budget för innevarande år finns för detta 
ändamål uppfört ett ramanslag på 555 769 000 
kronor. 

 
 

Regeringens förslag: Anslaget 2:1 Pensions-
myndigheten minskas med 800 000 kronor. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: För att delvis 

finansiera det nya anslaget 1:19 Statens 
servicecenter under utgiftsområde 2 Samhälls-
ekonomi och finansförvaltning bör anslaget 
2:1 Pensionsmyndigheten minskas med 800 000 
kronor. Minskningen bedöms inte påverka den 
verksamhet som finansieras från anslaget. 

5.12 Utgiftsområde 13 Jämställdhet 
och nyanlända invandrares 
etablering 

1:1 Etableringsåtgärder 

I statens budget för innevarande år finns för 
detta ändamål uppfört ett ramanslag på 
238 430 000 kronor. 
 

 
Regeringens förslag: Anslaget 1:1 Etablerings-
åtgärder ökas med 15 000 000 kronor. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Anslaget 

används bl.a. för utgifter för åtgärder för att 
främja etablering i arbets- och samhällslivet samt 
för statsbidrag till kommuner för detta ändamål. 

Längre perioder av föräldraledighet riskerar att 
försena etableringen i arbets- och samhällslivet. 
För att underlätta för nyanlända och asylsökande 
att komma in på arbetsmarknaden eller återgå i 
arbete är det viktigt att de under föräldra-
ledigheten ges möjlighet att fortsätta utveckla 
sina kunskaper i bl.a. svenska och att delta i 
sammanhang som kan stärka deras sociala 
nätverk. Efter förslag i budgetpropositionen för 

2018 tillfördes medel för insatser för föräldra-
lediga (prop. 2017/18:1 utg.omr. 13 avsnitt 3.6.1, 
bet. 2017/18:AU1, rskr. 2017/18:110). Behovet 
av olika slags insatser, t.ex. uppsökande 
verksamhet, är dock fortsatt stort. Regeringen 
anser därför att anslaget 1:1 Etableringsåtgärder 
bör ökas med 15 000 000 kronor. 

2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 
(bemyndigande) 

I statens budget för innevarande år finns för detta 
ändamål uppfört ett ramanslag på 72 919 000 
kronor. 

Vidare har regeringen ett bemyndigande att 
under 2018 besluta om bidrag som medför behov 
av framtida anslag på högst 23 300 000 kronor 
2019. 

 
 

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2018 för anslaget 2:2 Åtgärder mot 
diskriminering och rasism m.m. besluta om bidrag 
som medför behov av framtida anslag på högst 
38 300 000 kronor 2019. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Efter förslag i 

budgetpropositionen för 2018 tillfördes anslaget 
15 miljoner kronor för att stärka det regionala 
och lokala arbetet mot diskriminering (prop. 
2017/18:1 utg.omr. 13 avsnitt 4.7.2, bet. 
2017/18:AU1, rskr. 2017/18:109). Vid 
framtagandet av förslaget till det bemyndigande 
som finns för 2018 har dessa medel inte beaktats, 
varför bemyndigandet behöver ökas med 
15 000 000 kronor. Bemyndigandet är 
nödvändigt för att ge de bidragsmottagande 
organisationerna en ökad förutsägbarhet när det 
gäller vilka bidrag de kan räkna med 
nästkommande år. Regeringen bör därför 
bemyndigas att under 2018 för anslaget 
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 
besluta om bidrag som medför behov av framtida 
anslag på högst 38 300 000 kronor 2019. 

3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 

I statens budget för innevarande år finns för detta 
ändamål uppfört ett ramanslag på 334 039 000 
kronor. 
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Regeringens förslag: Anslaget 3:1 Särskilda 
jämställdhetsåtgärder ökas med 55 000 000 
kronor. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Anslaget 

används bl.a. för utgifter för särskilda 
jämställdhetsåtgärder och för utgifter för 
statsbidrag för att stödja projekt och insatser som 
främjar jämställdhet mellan kvinnor och män. 

De ideella kvinno- och tjejjourerna utför ett 
betydelsefullt arbete med att ge stöd och skydd 
till kvinnor som har utsatts för våld. Regeringen 
bedömer att det finns fortsatt behov vid kvinno- 
och tjejjourerna av att utveckla arbetet. 
Regeringen anser därför att anslaget bör ökas med 
50 000 000 kronor. Samtidigt är det viktigt att 
bevaka att stödet inte undergräver det 
kommunala ansvaret för stöd till våldsutsatta. 

De många initiativen inom #metoo har riktat 
uppmärksamheten mot förekomsten av sexuella 
trakasserier, våld och kränkande behandling inom 
flera sektorer och branscher i samhället. 
Regeringen anser att ytterligare insatser är 
nödvändiga för att stärka det förebyggande och 
kompetenshöjande arbetet. Myndigheten för 
ungdoms- och civilsamhällesfrågor har i uppdrag 
att genomföra informationsinsatser på flera språk 
när det gäller jämställdhet och sexuell och 
reproduktiv hälsa och rättigheter riktade till 
nyanlända och andra ungdomar. Informations- 
och utbildningsinsatserna bedrivs bl.a. utifrån den 
digitala plattformen Youmo.se. För att ytterligare 
utveckla detta arbete anser regeringen att anslaget 
bör ökas med 5 000 000 kronor. 

Sammantaget bör därmed anslaget 
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder ökas med 
55 000 000 kronor. 

5.13 Utgiftsområde 14 
Arbetsmarknad och arbetsliv 

1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader  

I statens budget för innevarande år finns för detta 
ändamål uppfört ett ramanslag på 8 402 329 000 
kronor. 

 

 
Regeringens förslag: Anslaget 1:1 Arbetsförmed-
lingens förvaltningskostnader ökas med 7 500 000 
kronor. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Regeringen 

avser att lämna ett uppdrag till Arbets-
förmedlingen och Statens skolverk att samverka 
för att få fler arbetssökande att övergå till 
utbildning. För genomförandet av uppdraget 
behöver Arbetsförmedlingen tillföras ytterligare 
medel. Regeringen anser därför att anslaget 
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader bör 
ökas med 7 500 000 kronor. 

1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska 
program och insatser  

I statens budget för innevarande år finns för detta 
ändamål uppfört ett ramanslag på 13 422 023 000 
kronor.  

Vidare har regeringen ett bemyndigande att 
under 2018 ingå ekonomiska åtaganden som 
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov 
av framtida anslag på högst 8 000 000 000 kronor 
2019–2028. 
 

 
Regeringens förslag: Anslaget 1:3 Kostnader för 
arbetsmarknadspolitiska program och insatser ökas 
med 500 000 000 kronor. 

Regeringen bemyndigas att under 2018 för 
anslaget 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska 
program och insatser ingå ekonomiska åtaganden 
som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför 
behov av framtida anslag på högst 9 255 000 000 
kronor 2019–2028. 

Anslaget 1:12 Nystartsjobb och stöd för 
yrkesintroduktionsanställningar minskas med 
495 000 000 kronor. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Antalet 

extratjänster har ökat i större utsträckning än 
bedömningen i samband med budget-
propositionen för 2018, vilket medför behov av 
att ytterligare medel tillförs anslaget. Regeringen 
anser därför att anslaget bör ökas med 
400 000 000 kronor. 

För att underlätta ungdomars inträde på 
arbetsmarknaden och ge dem erfarenheter och 
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kontakter inför det kommande arbetslivet bör 
fler unga kunna erbjudas sommarjobb, t.ex. inom 
äldreomsorgen och förskolan. Kommunernas 
möjligheter att ordna sommarjobb till ungdomar 
bör ökas redan 2018. Regeringen anser därför att 
anslaget bör ökas med 100 000 000 kronor. 

Sammantaget bör därmed anslaget 
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program 
och insatser ökas med 500 000 000 kronor. 

Finansiering sker delvis genom att anslaget 
1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkes-
introduktionsanställningar minskas med 
495 000 000 kronor. Minskningen förväntas inte 
få några konsekvenser för den verksamhet som 
finansieras från anslaget eftersom antalet 
nystartsjobb inte bedöms nå upp till den 
omfattning som tidigare beräknats. 

Det ökade antalet extratjänster medför behov 
av fler beslut om ekonomiska åtaganden för 
kommande budgetår, varför bemyndigandet 
behöver ökas med 1 255 000 000 kronor. 
Regeringen bör därför bemyndigas att under 2018 
för anslaget 1:3 Kostnader för arbetsmarknads-
politiska program och insatser ingå ekonomiska 
åtaganden som inklusive tidigare gjorda 
åtaganden medför behov av framtida anslag på 
högst 9 255 000 000 kronor 2019–2028. 

1:13 Lån till körkort (bemyndigande)  

I statens budget för innevarande år finns för detta 
ändamål uppfört ett ramanslag på 151 466 000 
kronor. 

Något bemyndigande att ingå ekonomiska 
åtaganden har inte lämnats för 2018. 

 
 

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2018 för anslaget 1:13 Lån till körkort ingå 
ekonomiska åtaganden som medför behov av 
framtida anslag på högst 114 000 000 kronor 
2019–2021. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Efter förslag i 

budgetpropositionen för 2018 fördes ett nytt 
anslag för lån till körkort upp på statens budget. 
Anslaget får användas för utgifter för lån till 
körkort för vissa personer. Arbetet pågår med 
införandet av statliga lån för körkortsutbildning. 
Besluten om lån till körkort kan löpa över en 
längre period än det budgetår då beslut om lån 

fattas och medföra utbetalningar under 
kommande budgetår. Ett bemyndigande behövs 
därmed för anslaget. Regeringen bör därför 
bemyndigas att under 2018 för anslaget 1:13 Lån 
till körkort ingå ekonomiska åtaganden som 
medför behov av framtida anslag på högst 
114 000 000 kronor 2019–2021. 

2:1 Arbetsmiljöverket 

I statens budget för innevarande år finns för detta 
ändamål uppfört ett ramanslag på 763 225 000 
kronor. 

 
 

Regeringens förslag: Anslaget 2:1 Arbetsmiljö-
verket ökas med 25 000 000 kronor. 

Anslaget 2:1 Arbetsmiljöverket får även 
användas för utgifter för bidrag till myndigheter 
samt statsbidrag till arbetsmarknadens parter för 
metodutveckling av myndighetsgemensam 
kontroll. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Anslaget 

används för Arbetsmiljöverkets förvaltnings-
utgifter samt för utgifter för statsbidrag till de 
centrala arbetstagarorganisationerna för den 
regionala skyddsombudsverksamheten. 

De många initiativen inom #metoo har riktat 
uppmärksamheten mot förekomsten av sexuella 
trakasserier, våld och kränkande behandling inom 
flera sektorer och branscher i samhället. 
Regeringen anser att ytterligare insatser är 
nödvändiga för att stärka det förebyggande och 
kompetenshöjande arbetet. Arbetet med att 
förebygga sexuella trakasserier i arbetslivet är ett 
område som behöver stärkas, bl.a. genom 
informations- och utbildningsinsatser med stöd 
till arbetsgivare. Det är också viktigt att stärka den 
verksamhet som bedrivs av de regionala 
skyddsombuden. Regeringen anser därför att 
anslaget 2:1 Arbetsmiljöverket bör ökas med 
25 000 000 kronor. 

Regeringen har uppdragit åt Arbets-
förmedlingen, Arbetsmiljöverket, Ekobrotts-
myndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhets-
myndigheten, Migrationsverket, Polismyndig-
heten och Skatteverket att utveckla ändamåls-
enliga och effektiva metoder för myndighets-
gemensam kontroll för att motverka fusk, 
regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet. 
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Arbetsmiljöverket ska koordinera arbetet, vilket 
även involverar arbetsmarknadens parter 
(A2017/02422/ARM). Arbetsmiljöverket har 
tilldelats medel för att förstärka arbetet mot 
osund konkurrens (prop. 2017/18:1 utg.omr. 14 
avsnitt 4.6 och 4.7, bet. 2017/18:AU2, rskr. 
2017/18:117). Dessa medel bör också få användas 
för att bidra till att täcka kostnader hos övriga 
myndigheter som deltar i metodutvecklingen och 
hos arbetsmarknadens parter i den mån de 
involveras i detta arbete. Regeringen anser därför 
att anslaget 2:1 Arbetsmiljöverket även bör få 
användas för utgifter för bidrag till myndigheter 
samt statsbidrag till arbetsmarknadens parter för 
metodutveckling av myndighetsgemensam 
kontroll. 

5.14 Utgiftsområde 15 Studiestöd 

1:8 Centrala studiestödsnämnden 

I statens budget för innevarande år finns för detta 
ändamål uppfört ett ramanslag på 869 376 000 
kronor. 

 
 

Regeringens förslag: Anslaget 1:8 Centrala 
studiestödsnämnden ökas med 6 000 000 kronor. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Antalet 

studerande med studiestartsstöd ökar inte i den 
takt som beräknats i budgetpropositionen för 
2018. Genom ett tillskott av medel kan Centrala 
studiestödsnämnden (CSN) genomföra ytter-
ligare riktade informationsinsatser om stödet och 
på så sätt öka antalet studerande. Regeringen 
anser därför att anslaget bör ökas med 3 000 000 
kronor. 

Arbetet med att införa en möjlighet till lån 
avseende utbildning för B-körkort för vissa 
personer pågår. Lånet är avsett att finansiera 
körkortsutbildning vid godkända trafikskolor. 
För att reformen ska få genomslag är det viktigt 
att den blir känd för målgruppen för lånet. 
Genom ett tillskott av medel kan CSN 
genomföra välriktade informationsinsatser. 
Regeringen anser därför att anslaget bör ökas med 
3 000 000 kronor. 

Sammantaget bör därmed anslaget 1:8 Centrala 
studiestödsnämnden ökas med 6 000 000 kronor. 

5.15 Utgiftsområde 16 Utbildning och 
universitetsforskning 

1:1 Statens skolverk 

I statens budget för innevarande år finns för detta 
ändamål uppfört ett ramanslag på 1 124 218 000 
kronor. 

 
 

Regeringens förslag: Anslaget 1:1 Statens 
skolverk ökas med 19 500 000 kronor. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Regeringen 

avser att lämna ett uppdrag till Arbets-
förmedlingen och Statens skolverk att samverka 
för att få fler arbetssökande att övergå till 
utbildning. Statens skolverk behöver tillföras 
medel för att genomföra uppdraget. Regeringen 
anser därför att anslaget bör ökas med 7 500 000 
kronor. 

Regeringen avser även ge Statens skolverk i 
uppdrag att sprida goda exempel på hur svenska 
för invandrare (sfi) kan kombineras med yrkes-
utbildningar. Regeringen anser därför att anslaget 
bör ökas med 5 000 000 kronor. 

I budgetpropositionen för 2018 bedömde 
regeringen att det fanns ett behov av ett förstärkt 
stöd för deltagande i kompetensutvecklings-
insatser för att underlätta och säkerställa 
införandet av programmering i undervisningen 
(prop. 2017/18:1 utg.omr. 16 avsnitt 10.1.5). 
Medel avsattes på anslaget 1:5 Utveckling av 
skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet för 
bidrag för lärare som deltar i fortbildning 
avseende programmering. För att bättre möta 
lärares behov av kompetensutveckling bör 
medlen i stället få användas för att förstärka 
kompetensutvecklingsinsatser i programmering, 
vilket finansieras från anslaget 1:1 Statens 
skolverk. Regeringen anser därför att anslaget bör 
ökas med 10 000 000 kronor. Finansiering sker 
genom att anslaget 1:5 Utveckling av skolväsendet 
och annan pedagogisk verksamhet minskas med 
motsvarande belopp. 

För att finansiera en förstärkning av anslaget 
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civil-
samhällesfrågor under utgiftsområde 17 Kultur, 
medier, trossamfund och fritid anser regeringen 
att anslaget bör minskas med 3 000 000 kronor. 

Sammantaget bör därmed anslaget 1:1 Statens 
skolverk ökas med 19 500 000 kronor. 
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1:4 Sameskolstyrelsen 

I statens budget för innevarande år finns för detta 
ändamål uppfört ett ramanslag på 40 099 000 
kronor. 

 
 

Regeringens förslag: Anslaget 1:4 Sameskol-
styrelsen ökas med 15 000 000 kronor. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Anslaget 

används för Sameskolstyrelsens förvaltnings-
utgifter, men också för utgifter för Same-
skolstyrelsens verksamhet. Till följd av lägre 
elevantal än beräknat minskar myndighetens 
avgifts- och bidragsintäkter samtidigt som lokal- 
och personalkostnaderna för verksamheten 
förväntas öka. För att undvika negativa 
konsekvenser för elever i verksamheten, och för 
att säkerställa en väl fungerande verksamhet, 
behöver ytterligare medel tillföras anslaget. 
Regeringen anser därför att anslaget 
1:4 Sameskolstyrelsen bör ökas med 15 000 000 
kronor. 

1:5 Utveckling av skolväsendet och annan 
pedagogisk verksamhet 

I statens budget för innevarande år finns för detta 
ändamål uppfört ett ramanslag på 3 685 198 000 
kronor. 

 
 

Regeringens förslag: Anslaget 1:5 Utveckling av 
skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 
ökas med 40 000 000 kronor. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: De många 

initiativen inom #metoo har riktat uppmärk-
samheten mot förekomsten av sexuella 
trakasserier, våld och kränkande behandling inom 
flera sektorer och branscher i samhället. 
Regeringen anser att ytterligare insatser är 
nödvändiga för att stärka det förebyggande och 
kompetenshöjande arbetet. 

Sexuella trakasserier och kränkande 
behandling i skolan hindrar elever från att ha 
likvärdiga möjligheter att lära och utvecklas. Det 
finns ett behov av att utveckla sex- och 
samlevnadsundervisningen och arbetet mot 

kränkande behandling i skolan genom 
kompetensutvecklingsinsatser. Regeringen anser 
därför att anslaget bör ökas med 50 000 000 
kronor. 

Efter förslag i budgetpropositionen för 2018 
avsattes 10 miljoner kronor för bidrag för lärare 
som deltar i fortbildning avseende 
programmering (prop. 2017/18:1 utg.omr. 16 
avsnitt 10.1.5, bet. 2017/18:UbU1, rskr. 
2017/18:125). För att bättre möta lärares behov 
av kompetensutveckling bör dessa medel i stället 
få användas för att förstärka kompetens-
utvecklingsinsatser i programmering, vilket 
finansieras från anslaget 1:1 Statens skolverk. 
Medlen bör därför föras över till det anslaget. 
Regeringen anser därför att anslaget bör minskas 
med 10 000 000 kronor. 

Sammantaget bör därmed anslaget 
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan 
pedagogisk verksamhet ökas med 40 000 000 
kronor. 

1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning   

I statens budget för innevarande år finns för detta 
ändamål uppfört ett ramanslag på 2 570 034 000 
kronor. 

 
 

Regeringens förslag: Anslaget 1:13 Statligt stöd 
till vuxenutbildning ökas med 110 000 000 
kronor. Anslaget får även användas för utgifter 
för att främja utveckling av vuxenutbildning och 
öka deltagandet i sådan utbildning. 

Anslaget 1:10 Fortbildning av lärare och 
förskolepersonal minskas med 40 000 000 kronor. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Anslaget 

används bl.a. för utgifter för statsbidrag för 
kommunal vuxenutbildning och särskild 
utbildning för vuxna samt för motsvarande äldre 
utbildningar och annan utbildning som motsvarar 
kommunal vuxenutbildning. 

Deltagandet i studier med studiestartsstöd 
ökar inte i den takt som beräknats i 
budgetpropositionen för 2018. Regeringen 
bedömer därför att det behövs ytterligare insatser 
för att fler personer som är i behov av 
vuxenutbildning ska kunna påbörja studier. 
Regeringen anser därför att anslaget bör ökas med 
50 000 000 kronor. 
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Antalet elever inom sfi har ökat kraftigt under 
de senaste åren. Detta medför ett behov av 
ytterligare kvalitetshöjande insatser inom sfi för 
att stärka förutsättningarna för bra språk-
undervisning. Anslaget bör av den anledningen 
ökas med ytterligare 60 000 000 kronor. 

Sammantaget bör därmed anslaget 1:13 Statligt 
stöd till vuxenutbildning ökas med 110 000 000 
kronor.  

Finansiering sker delvis genom att anslaget 
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 
minskas med 40 000 000 kronor. Minskningen 
bedöms inte påverka den verksamhet som 
finansieras från anslaget. 

Vidare behöver anslagets ändamål utvidgas för 
att främja utveckling av vuxenutbildning och 
möjliggöra ytterligare insatser för att fler 
personer som är i behov av vuxenutbildning ska 
kunna påbörja studier. Regeringen anser därför 
att anslaget även bör få användas för utgifter för 
att främja utveckling av vuxenutbildning och öka 
deltagandet i sådan utbildning. 

1:18 Praktiknära skolforskning (bemyndigande) 

I statens budget för innevarande år finns för detta 
ändamål uppfört ett ramanslag på 18 543 000 
kronor. 

Vidare har regeringen ett bemyndigande att 
under 2018 ingå ekonomiska åtaganden som 
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov 
av framtida anslag på högst 19 000 000 kronor 
2019 och 2020. 

 
 

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2018 för anslaget 1:18 Praktiknära 
skolforskning ingå ekonomiska åtaganden som 
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov 
av framtida anslag på högst 37 500 000 kronor 
2019–2021. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Anslaget 

används till finansieringsbidrag inom den 
praktiknära skolforskningen. Verksamheten som 
finansieras från anslaget omfattar fleråriga 
projekt. För att möjliggöra att fler projekt kan 
genomföras behöver bemyndigandet dels ökas 
med 18 500 000 kronor, dels förlängas med 
ytterligare ett år. Regeringen bör därför 
bemyndigas att under 2018 för anslaget 

1:18 Praktiknära skolforskning ingå ekonomiska 
åtaganden som inklusive tidigare gjorda 
åtaganden medför behov av framtida anslag på 
högst 37 500 000 kronor 2019–2021. 

1:21 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och 
kunskapsutveckling (bemyndigande) 

I statens budget för innevarande år finns för detta 
ändamål uppfört ett ramanslag på 1 000 000 000 
kronor. 

Något bemyndigande att ingå ekonomiska 
åtaganden har inte lämnats för 2018. 

 
 

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2018 för anslaget 1:21 Statligt stöd för stärkt 
likvärdighet och kunskapsutveckling ingå 
ekonomiska åtaganden som medför behov av 
framtida anslag på högst 3 500 000 000 kronor 
2019. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: För att öka 

jämlikheten och förbättra kunskapsutvecklingen 
i skolan anvisade riksdagen i enlighet med förslag 
i budgetpropositionen för 2018 ett nytt anslag för 
ett riktat stöd till huvudmän för förskoleklass och 
grundskola, som vid fördelningen viktas med 
hänsyn till elevernas socioekonomiska bakgrund 
(prop. 2017/18:1 utg.omr. 16 avsnitt 10.1.21, bet. 
2017/18:UbU1, rskr. 2017/18:117). 

Bidraget lämnas för ett kalenderår i sänder och 
bidragsramarna kommer att variera i storlek för 
huvudmännen med hänsyn till förändringar i 
elevantal och elevernas socioekonomiska 
bakgrund. Bidraget är villkorat till att huvudmän 
som får bidraget förbinder sig till att inte sänka de 
egna kostnaderna för undervisning och elevhälsa. 
Huvudmännen behöver därför information om 
bidragsramarnas storlek inför sin egen 
budgetprocess, vilket innebär att beslut om 
bidragsram behöver fattas året innan bidragsåret. 
Av det skälet behövs ett bemyndigande för 
anslaget. Regeringen bör därför bemyndigas att 
under 2018 för anslaget 1:21 Statligt stöd för stärkt 
likvärdighet och kunskapsutveckling ingå 
ekonomiska åtaganden som medför behov av 
framtida anslag på högst 3 500 000 000 kronor 
2019. 
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3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 

I statens budget för innevarande år finns för detta 
ändamål uppfört ett ramanslag på 947 356 000 
kronor. 

 
 

Regeringens förslag: Anslaget 3:4 Rymd-
forskning och rymdverksamhet får även användas 
för att täcka underskottet på äldreanslaget 
3:6 (2017) Rymdstyrelsen: Avgifter till inter-
nationella organisationer. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Anslaget 

används bl.a. för utgifter för stöd till forskning 
och utveckling och för deltagande i inter-
nationella rymdsamarbeten. Ett underskott på 
äldreanslaget 3:6 (2017) Rymdstyrelsen: Avgifter 
till internationella organisationer har uppstått på 
grund av valutakursförändringar och höjda 
avgifter till det europeiska rymdorganet 
European Space Agency (ESA). Underskottet 
uppgår till ca 19 miljoner kronor. En förut-
sättning för att anslaget ska kunna avvecklas är att 
underskottet täcks. Regeringen anser därför att 
anslaget 3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 
även bör få användas för att täcka underskottet på 
äldreanslaget 3:6 (2017) Rymdstyrelsen: Avgifter 
till internationella organisationer. 

3:11 Regionala etikprövningsnämnder 

I statens budget för innevarande år finns för detta 
ändamål uppfört ett ramanslag på 41 377 000 
kronor. 

 
 

Regeringens förslag: Anslaget 3:11 Regionala 
etikprövningsnämnder får även användas för 
utgifter för avvecklingskostnader för de regionala 
etikprövningsnämnderna. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Anslaget 

används för de regionala etikprövnings-
nämndernas förvaltningsutgifter. I enlighet med 
riksdagens beslut om propositionen En ny 
organisation för etikprövning av forskning som 
avser människor kommer de sex regionala 
etikprövningsmyndigheterna att avvecklas (prop. 
2017/18:45, bet. 2017/18:UbU12, rskr. 

2017/18:173). Etikprövning av forskning som 
avser människor kommer i stället, fr.o.m. den 
1 januari 2019, att hanteras av en ny myndighet, 
Etikprövningsmyndigheten. För att kunna 
hantera kostnaderna för att avveckla de regionala 
etikprövningsmyndigheterna behöver anslagets 
ändamål ändras. Regeringen anser därför att 
anslaget 3:11 Regionala etikprövningsnämnder 
även bör få användas för utgifter för 
avvecklingskostnader för de regionala etik-
prövningsnämnderna. 

5.16 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, 
trossamfund och fritid 

1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, 
utveckling samt internationellt kulturutbyte och 
samarbete 
 
I statens budget för innevarande år finns för detta 
ändamål uppfört ett ramanslag på 579 284 000 
kronor. 
 

 
Regeringens förslag: Anslaget 1:2 Bidrag till 
allmän kulturverksamhet, utveckling samt 
internationellt kulturutbyte och samarbete ökas 
med 10 000 000 kronor. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: En viktig 

målsättning för kulturpolitiken är att främja barns 
och ungas möjligheter att ta del av konst och 
kultur av hög kvalitet i hela landet och att 
möjligheterna till eget skapande ökar. Det är 
särskilt viktigt att nå breda och nya målgrupper 
runt om i landet, inte minst bland barn och unga. 
För att bättre uppnå målsättningen bör stödet till 
kultur för barn och unga öka. Regeringen anser 
därför att anslaget 1:2 Bidrag till allmän 
kulturverksamhet, utveckling samt internationellt 
kulturutbyte och samarbete bör ökas med 
10 000 000 kronor. 

3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 

I statens budget för innevarande år finns för detta 
ändamål uppfört ett ramanslag på 155 735 000 
kronor. 
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Regeringens förslag: Anslaget 3:1 Bidrag till 
litteratur och kulturtidskrifter ökas med 50 000 000 
kronor. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Förskolan når 

de flesta barn och spelar en viktig roll när det 
gäller att uppmuntra barns nyfikenhet för 
skriftspråket och skapa intresse för läsning hos 
både barn och föräldrar. Redan från tidig ålder är 
läsförmågan och tillgången till språk av stor 
betydelse. En ökad samverkan mellan bibliotek 
och förskola kan leda till att barnens 
språkutveckling och läsmotivation stimuleras. 
För att möjliggöra en utökning av läsfrämjande 
insatser och inköp av litteratur vid förskolor 
behöver ytterligare medel tillföras anslaget. 
Regeringen anser därför att anslaget 3:1 Bidrag till 
litteratur och kulturtidskrifter bör ökas med 
50 000 000 kronor. 

10:1 Filmstöd 

I statens budget för innevarande år finns för detta 
ändamål uppfört ett ramanslag på 552 144 000 
kronor. 

 
 

Regeringens förslag: Anslaget 10:1 Filmstöd 
ökas med 15 000 000 kronor. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: I samband 

med införandet av regeringens nya filmpolitik 
föreslogs att 25 miljoner kronor årligen skulle 
avsättas 2016–2019 för att stärka mindre 
biografer i glesbygden och på mindre orter (prop. 
2015/16:1 utg.omr. 17 avsnitt 12.5.1, bet. 
2015/16:KrU1, rskr. 2015/16:85). Medel har 
fördelats som stöd till utveckling av 
biografverksamhet på mindre orter och även för 
att stärka festivaler, distributörer och 
visningsorganisationer. Alla dessa aktörer är 
viktiga för att uppfylla filmpolitikens mål om att 
allt fler ser värdefull film som sprids och visas i 
olika former i hela landet. En förstärkning av 
stödet syftar till att ytterligare stötta en mångfald 
av aktörer som sprider och visar film runt om i 
landet. Regeringen anser därför att anslaget 
10:1 Filmstöd bör ökas med 15 000 000 kronor. 

12:1 Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor 

I statens budget för innevarande år finns för detta 
ändamål uppfört ett ramanslag på 40 813 000 
kronor. 

 
 

Regeringens förslag: Anslaget 12:1 Myndigheten 
för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ökas med 
3 000 000 kronor. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Anslaget 

används för Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågors förvaltningsutgifter, där-
ibland de merkostnader som uppkommer till 
följd av myndighetens omlokalisering till Växjö. 
Omlokaliseringen ska vara avslutad senast den 
1 februari 2019. År 2018 innebär om-
lokaliseringen ökade kostnader för myndigheten. 
Kostnaderna för lokaliseringen till Växjö bedöms 
bli högre än vad som tidigare beräknats. För att 
säkerställa kvaliteten i verksamheten och en 
effektiv omlokalisering till Växjö behöver 
ytterligare medel tillföras anslaget. Regeringen 
anser därför att anslaget 12:1 Myndigheten för 
ungdoms- och civilsamhällesfrågor bör ökas med 
3 000 000 kronor. 

Finansiering sker genom att anslaget 
1:1 Statens skolverk under utgiftsområde 
16 Utbildning och universitetsforskning minskas 
med motsvarande belopp. 

12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 

I statens budget för innevarande år finns för detta 
ändamål uppfört ett ramanslag på 35 000 000 
kronor. 

 
 

Regeringens förslag: Anslaget 12:3 Särskilda 
insatser inom ungdomspolitiken ökas med 
50 000 000 kronor. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Anslaget 

används för utgifter för särskilda insatser inom 
ungdomspolitiken samt för sådana administrativa 
utgifter som är en förutsättning för genom-
förandet av insatser inom området. Ungas fritid, 
däribland verksamheten vid fritidsgårdar, är en 
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viktig arena för att skapa mötesplatser och 
möjligheter till etablering i samhällslivet. Det 
finns behov av att öka tillgängligheten, t.ex. utöka 
öppettiderna, inte minst under sommaren, och 
öka kvaliteten i verksamheten vid fritidsgårdar 
och motsvarande öppen fritidsverksamhet för 
ungdomar runt om i landet. Regeringen anser 
därför att anslaget 12:3 Särskilda insatser inom 
ungdomspolitiken bör ökas med 50 000 000 
kronor. 

13:1 Stöd till idrotten 

I statens budget för innevarande år finns för detta 
ändamål uppfört ett ramanslag på 1 954 311 000 
kronor. 

 
 

Regeringens förslag: Anslaget 13:1 Stöd till 
idrotten ökas med 10 000 000 kronor. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Anslaget 

används bl.a. för utgifter för statsbidrag till 
idrotten. Det behövs ytterligare insatser för att 
öka deltagandet i barn- och ungdoms-
verksamheten inom idrotten. Det är av särskild 
vikt att utveckla verksamhetsformerna så att fler 
barn och ungdomar deltar och fortsätter att delta 
i verksamheten inom idrotten. Regeringen anser 
därför att anslaget 13:1 Stöd till idrotten bör ökas 
med 10 000 000 kronor. 

14:1 Bidrag till folkbildningen 

I statens budget för innevarande år finns för detta 
ändamål uppfört ett ramanslag på 4 348 183 000 
kronor. 

 
 
Regeringens förslag: Anslaget 14:1 Bidrag till 
folkbildningen ökas med 10 000 000 kronor. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Inom ramen 

för anslagets ändamål lämnas bl.a. stöd för 
uppsökande och motiverande studieförbunds-
insatser riktade till utrikes födda kvinnor. 
Insatserna ska verka rekryterande och visa på 
möjliga vägar in i studier. Det finns behov av att 

nå fler utrikes födda kvinnor med studieför-
bundens insatser, varför ytterligare medel 
behöver tillföras anslaget. Regeringen anser 
därför att anslaget 14:1 Bidrag till folkbildningen 
bör ökas med 10 000 000 kronor. 

14:2 Bidrag till tolkutbildning (bemyndigande) 

I statens budget för innevarande år finns för detta 
ändamål uppfört ett ramanslag på 59 331 000 
kronor. 

Vidare har regeringen ett bemyndigande att 
under 2018 besluta om bidrag som inklusive 
tidigare gjorda åtaganden medför behov av 
framtida anslag på högst 160 000 000 kronor 
2019–2021. 
 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2018 för anslaget 14:2 Bidrag till 
tolkutbildning besluta om bidrag som inklusive 
tidigare gjorda åtaganden medför behov av 
framtida anslag på högst 160 000 000 kronor 
2019–2023. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Myndigheten 

för yrkeshögskolan fördelar bidrag till 
tolkutbildningar som genomförs vid folkhög-
skolor och studieförbund. Teckenspråkstolk-
utbildningarna är tre- och fyraåriga. För att ha 
möjlighet att bevilja bidrag för två utbildnings-
omgångar för alla tolkutbildningar behöver 
bemyndigandet förlängas till att avse åtaganden 
t.o.m. 2023. Regeringen bör därför bemyndigas 
att under 2018 för anslaget 14:2 Bidrag till 
tolkutbildning besluta om bidrag som inklusive 
tidigare gjorda åtaganden medför behov av 
framtida anslag på högst 160 000 000 kronor 
2019–2023. 

14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen  

I statens budget för innevarande år finns för detta 
ändamål uppfört ett ramanslag på 170 000 000 
kronor. 
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Regeringens förslag: Anslaget 14:3 Särskilda 
insatser inom folkbildningen ökas med 20 000 000 
kronor. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Anslaget 

används för utgifter för att genomföra insatser för 
att stärka kunskaper i svenska, om samhället och 
främja deltagande i samhällslivet för asylsökande 
och personer som fått uppehållstillstånd men bor 
kvar i anläggningsboende. De tidiga insatserna är 
viktiga för att underlätta för en framtida 
etablering för de personer som beviljas uppehålls-
tillstånd. För att regeringens satsning Svenska 
från dag ett ska kunna nå fler deltagare och 
erbjuda deltagare mer omfattande verksamhet 
behöver ytterligare medel tillföras anslaget. 
Regeringen anser därför att anslaget 
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen bör 
ökas med 20 000 000 kronor. 

15:1 Lotteriinspektionen 

I statens budget för innevarande år finns för detta 
ändamål uppfört ett ramanslag på 50 784 000 
kronor. 

 
 

Regeringens förslag: Anslaget 15:1 Lotteri-
inspektionen ökas med 19 000 000 kronor. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Regeringen 

föreslår i propositionen En omreglerad 
spelmarknad att en ny spelreglering ska träda i 
kraft den 1 januari 2019 (prop. 2017/18:220). 
Som en följd av reformen får Lotteriinspektionen 
nya och utökade uppgifter. Lotteriinspektionen 
ska fr.o.m. den 1 augusti 2018 kunna pröva 
licensansökningar med stöd av den nya 
regleringen. För att möjliggöra att myndigheten 
kan fullgöra dessa uppgifter behöver ytterligare 
medel tillföras anslaget. Regeringen anser därför 
att anslaget 15:1 Lotteriinspektionen bör ökas med 
19 000 000 kronor. 

Finansiering sker delvis genom att anslaget 
1:17 Upphandlingsmyndigheten under utgifts-
område 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 
minskas med 2 500 000 kronor. 

5.17 Utgiftsområde 18 
Samhällsplanering, 
bostadsförsörjning och byggande 
samt konsumentpolitik 

1:8 Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande 

I statens budget för innevarande år finns för detta 
ändamål uppfört ett ramanslag på 1 300 000 000 
kronor. 

 
 

Regeringens förslag: Anslaget 1:8 Stöd till 
kommuner för ökat bostadsbyggande ökas med 
95 000 000 kronor. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Anslaget 

används bl.a. för utgifter för statsbidrag till 
kommuner som bidrar till ökat bostadsbyggande. 
Stödet bidrar till att kommuner arbetar mer aktivt 
med bostadsförsörjningsfrågor, vilket resulterat i 
en mer långsiktig planering av det framtida 
bostadsbehovet. För att ytterligare förstärka 
kommunernas arbete med bostadsförsörjnings-
frågor behöver medel tillföras anslaget. 
Regeringen anser därför att anslaget 1:8 Stöd till 
kommuner för ökat bostadsbyggande bör ökas med 
95 000 000 kronor. 

1:9 Investeringsstöd för anordnande av 
hyresbostäder och bostäder för studerande 

I statens budget för innevarande år finns för detta 
ändamål uppfört ett ramanslag på 3 200 000 000 
kronor. 

 
 

Regeringens förslag: Anslaget 1:9 Investerings-
stöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder 
för studerande ökas med 15 000 000 kronor. Av 
anslaget får högst 43 000 000 kronor användas för 
merkostnader för att administrera anslaget. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Anslaget 

används för utgifter för statsbidrag för att 
anordna nya hyresbostäder och bostäder för 
studerande. Högst 28 000 000 kronor av anslaget 
får användas för merkostnader för att 
administrera anslaget.  
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Mot bakgrund av det höga söktrycket bedömer 
regeringen att länsstyrelserna behöver mer 
resurser för att handlägga och administrera 
stödet. Medlen ska fördelas till de länsstyrelser 
där behoven är som störst. Regeringen anser 
därför att anslaget 1:9 Investeringsstöd för 
anordnande av hyresbostäder och bostäder för 
studerande bör ökas med 15 000 000 kronor. 
Vidare bör ändamålet för anslaget 
1:9 Investeringsstöd för anordnande av 
hyresbostäder och bostäder för studerande ändras så 
att högst 43 000 000 kronor av anslaget får 
användas för merkostnader för att administrera 
anslaget.  

5.18 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- 
och naturvård 

1:1 Naturvårdsverket 

I statens budget för innevarande år finns för detta 
ändamål uppfört ett ramanslag på 590 938 000 
kronor. 

 
 

Regeringens förslag: Anslaget 1:1 Naturvårds-
verket minskas med 42 000 000 kronor. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Efter förslag i 

budgetpropositionen för 2018 ökades anslaget 
med 7 miljoner kronor och anslaget 
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och 
samhällsbyggande med 8 miljoner kronor i syfte 
att användas för en nationell satsning på textilier 
(prop. 2017/18:1 utg.omr. 20 avsnitt 3.10.1 och 
4.6.1, bet. 2017/18:MJU1, rskr. 2017/18:115). 
Ändamålet för det sistnämnda anslaget tillåter 
dock inte användningen av medlen på det sätt 
som avsetts. Regeringen anser därför att anslaget 
bör ökas med 8 000 000 kronor. Finansiering sker 
genom att anslaget 2:1 Forskningsrådet för miljö, 
areella näringar och samhällsbyggande minskas 
med motsvarande belopp. 

För att finansiera ökningen av anslaget 
1:16 Klimatinvesteringar minskas anslaget med 
50 000 000 kronor. 

Sammantaget bör därmed anslaget 1:1 Natur-
vårdsverket minskas med 42 000 000 kronor. 

1:4 Sanering och återställning av förorenade 
områden (bemyndigande) 

I statens budget för innevarande år finns för detta 
ändamål uppfört ett ramanslag på 868 018 000 
kronor. 

Vidare har regeringen ett bemyndigande att 
under 2018 ingå ekonomiska åtaganden som 
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov 
av framtida anslag på högst 1 480 000 000 kronor 
2019–2027. 

 
 

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2018 för anslaget 1:4 Sanering och 
återställning av förorenade områden ingå 
ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare 
gjorda åtaganden medför behov av framtida 
anslag på högst 1 895 000 000 kronor 2019–2027. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Anslaget 

används bl.a. för utgifter för att inventera, 
undersöka och åtgärda förorenade områden som 
behöver saneras och efterbehandlas samt för 
teknikutveckling och tillämpad forskning för 
sanerings- och efterbehandlingsarbete. 

Regeringen har gjort en ny bedömning baserad 
på de ansökningar som kommit in till 
Naturvårdsverket, där flera ansökningar rör stora 
och fleråriga projekt, och anser att ett ökat 
bemyndigande är nödvändigt för att möjliggöra 
fleråriga beslut om sanering. Därigenom skapas 
bättre förutsättningar att hantera anslaget på ett 
effektivt sätt och möta de behov som finns. Det 
innebär att bemyndigandet behöver ökas med 
415 000 000 kronor. Regeringen bör därför 
bemyndigas att under 2018 för anslaget 
1:4 Sanering och återställning av förorenade 
områden ingå ekonomiska åtaganden som 
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför 
behov av framtida anslag på högst 
1 895 000 000 kronor 2019–2027. 

Förvärv av fastigheten Blaiken 2:6 

 
Regeringens förslag: Regeringen får förvärva 
fastigheten Blaiken 2:6 i Sorsele kommun med de 
ekonomiska åtaganden som följer av förvärvet. 
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Skälen för regeringens förslag: Fastigheten 
Blaiken 2:6 i Sorsele kommun, Västerbottens län 
utgör ett gruvområde som omfattar ett dagbrott, 
en påbörjad underjordsgruva i anslutning till 
dagbrottet och ett anrikningsverk. Området 
består av stora mängder moränmassor, gråberg 
och malm som innehåller sulfidmineraler som 
genom oxidation vittrar i kontakt med syre. 
Gruvområdet behöver saneras och renings-
verksamheten drivs sedan 2012 av en 
konkursförvaltare då ägarbolaget ansökte om 
konkurs. Konkursförvaltaren avvecklar för 
närvarande sin verksamhet och fastigheten 
kommer därefter inte att ha någon ägare. 
Reningsverksamheten behöver upprätthållas till 
dess att fastigheten har sanerats för att inte 
föroreningarna ska spridas. 

En genomgång av olika möjligheter till 
övertagande av fastigheten har visat att ingen 
privat verksamhet är aktuell. Inte heller ett 
kommunalt övertagande är aktuellt eftersom 
Sorsele, landets näst minsta kommun, inte har de 
resurser som behövs. Staten har inte något 
verksamhetsutövaransvar enligt 10 kap. miljö-
balken, men bör inte lägga ansvaret för saneringen 
på kommunen. En situation där konkurs-
förvaltaren avvecklat sin verksamhet utan att 
fastigheten överlåtits skulle innebära att staten 
oavsett ägande skulle behöva agera för att 
förhindra att föroreningarna sprids. Regeringen 
anser att staten i detta fall bör förvärva fastigheten 
för att säkerställa en fortsatt reningsverksamhet 
av fastigheten. Kostnaden för förvärvet uppgår till 
0 kronor.  

Länsstyrelsen i Västerbottens län har den 
22 juni 2017 till Naturvårdsverket kommit in med 
en reviderad ansökan om bidrag för avhjälpande-
åtgärder vid Blaikengruvan, i vilken länsstyrelsen 
ansöker om 200 miljoner kronor. Enligt ansökan 
beräknas det därutöver uppstå kostnader för 
efterföljande fleråriga vattenreningsåtgärder om 
sammanlagt ca 100 miljoner kronor. Det som 
anges i länsstyrelsens ansökan utgör en indikation 
på de kostnader som kan uppstå med anledning 
av förvärvet.  

Regeringen avser täcka kostnaderna för de 
åtgärder som behöver vidtas på fastigheten med 
befintliga medel på anslaget 1:4 Sanering och 
återställning av förorenade områden och ingå 
nödvändiga ekonomiska åtaganden med stöd av 
det bemyndigande som finns kopplat till anslaget. 

Regeringen bör mot denna bakgrund få 
förvärva fastigheten Blaiken 2:6 i Sorsele 

kommun med de ekonomiska åtaganden som 
följer av förvärvet. 

1:12 Insatser för internationella 
klimatinvesteringar 

I statens budget för innevarande år finns för detta 
ändamål uppfört ett ramanslag på 235 000 000 
kronor. 

Vidare har regeringen ett bemyndigande att 
under 2018 ingå ekonomiska åtaganden som 
medför behov av framtida anslag på högst 
70 000 000 kronor 2019–2025. 

 
 

Regeringens förslag: Anslaget 1:12 Insatser för 
internationella klimatinvesteringar ökas med 
10 000 000 kronor. Anslaget får även användas 
för statsbidrag till företag som klimat-
kompenserar och för de administrativa kostnader 
som detta medför för myndigheter. 

Regeringen bemyndigas att under 2018 för 
anslaget 1:12 Insatser för internationella klimat-
investeringar ingå ekonomiska åtaganden som 
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov 
av framtida anslag på högst 849 000 000 kronor 
2019–2025. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Regeringen 

anser att ytterligare åtgärder behöver vidtas för att 
främja att företagen klimatkompenserar sina 
växthusgasutsläpp. För att möjliggöra detta 
behöver anslagets ändamål utvidgas och 
ytterligare medel tillföras anslaget. Regeringen 
anser därför att anslaget 1:12 Insatser för 
internationella klimatinvesteringar bör ökas med 
10 000 000 kronor och att anslaget även bör få 
användas för statsbidrag till företag som 
klimatkompenserar och för de administrativa 
kostnader som detta medför för myndigheter. 

Bemyndigandet behöver ökas med 
779 000 000 kronor för att även omfatta tidigare 
gjorda åtaganden som löper fram till 2022 och 
som har ingåtts med stöd av tidigare beslutat 
bemyndigande (prop. 2014/15:1 utg.omr. 20 
avsnitt 3.9.13, bet. 2014/15:MJU1, rskr. 
2014/15:87). Regeringen bör därför bemyndigas 
att under 2018 för anslaget 1:12 Insatser för 
internationella klimatinvesteringar ingå 
ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare 
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gjorda åtaganden medför behov av framtida 
anslag på högst 849 000 000 kronor 2019–2025. 

1:16 Klimatinvesteringar 

I statens budget för innevarande år finns för detta 
ändamål uppfört ett ramanslag på 1 590 000 000 
kronor. 

 
 

Regeringens förslag: Anslaget 1:16 Klimat-
investeringar ökas med 50 000 000 kronor. 
Anslaget får även användas för stöd för att 
stimulera överflyttning av godstransporter från 
väg till sjöfart. 
 

 
Skälen för regeringens förslag: Anslaget får 

bl.a. användas för klimatinvesteringar på lokal och 
regional nivå samt för stöd till installation av 
laddinfrastruktur för elfordon. Anslaget får även 
användas för utgifter för berörda myndigheters 
arbete för detta ändamål. I enlighet med förslag i 
budgetpropositionen för 2018 tillfördes anslaget 
1:1 Naturvårdsverket 50 miljoner kronor för att 
finansiera införandet av ett tillfälligt eco-bonus-
system för att ytterligare stimulera till över-
flyttning av godstransporter från väg till sjöfart 
(prop. 2017/18:1 utg.omr. 20 avsnitt 3.10.1, bet. 
2017/18:MJU1, rskr. 2017/18:115). Regeringen 
anser att eco-bonus-systemet i stället bör 
finansieras från detta anslag och att medlen bör 
överföras från anslaget 1:1 Naturvårdsverket. För 
att möjliggöra detta behöver anslagets ändamål 
ändras. Regeringen anser därför att anslaget 
1:16 Klimatinvesteringar bör ökas med 
50 000 000 kronor och att anslaget även bör få 
användas för stöd för att stimulera överflyttning 
av godstransporter från väg till sjöfart. 

Finansiering sker genom att anslaget 
1:1 Naturvårdsverket minskas med motsvarande 
belopp. 

1:19 Elcykelpremie 

I statens budget för innevarande år finns för detta 
ändamål uppfört ett ramanslag på 350 000 000 
kronor. 

 
 

Regeringens förslag: Anslaget 1:19 Elcykel-
premie ökas med 45 000 000 kronor. Anslaget 

ändrar namn till Elfordonspremie och får användas 
för utgifter för elfordonspremien och för de 
administrativa utgifter som elfordonspremien 
medför för myndigheter. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Anslaget får 

användas för utgifter för elcykelpremien och för 
de administrativa utgifter som premien medför 
för myndigheter. Elcykelpremien används för 
bidrag till inköp av eldrivna cyklar, eldrivna 
mopeder och eldrivna motorcyklar enligt 
förordningen (2017:1317) om bidrag till privat-
personer för inköp av eldrivna cyklar, mopeder 
eller motorcyklar. Regeringen bedömer att 
försäljningen av sådana eldrivna fordon kommer 
att öka ytterligare i förhållande till den 
bedömning som låg till grund för beräkningen i 
budgetpropositionen för 2018 (prop. 2017/18:1 
utg.omr. 20 avsnitt 3.10.19). Regeringen har 
vidare för avsikt att utöka premien till att omfatta 
även eldrivna utombordsmotorer. Sammantaget 
medför detta behov av ytterligare medel och en 
ändring av anslagets ändamål. Anslaget bör också 
ändra namn för att bättre spegla premiens 
användningsområde.  

Regeringen anser mot denna bakgrund att 
anslaget 1:19 Elcykelpremie bör ökas med 
45 000 000 kronor. Anslaget bör ändra namn till 
Elfordonspremie och få användas för utgifter för 
elfordonspremien och för de administrativa 
utgifter som elfordonspremien medför för 
myndigheter.  

1:20 Industriklivet (bemyndigande) 

I statens budget för innevarande år finns för detta 
ändamål uppfört ett ramanslag på 300 000 000 
kronor. 

Vidare har regeringen ett bemyndigande att 
under 2018 ingå ekonomiska åtaganden som 
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov 
av framtida anslag på högst 80 000 000 kronor 
2019–2025. 

 
 

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2018 för anslaget 1:20 Industriklivet ingå 
ekonomiska åtaganden som medför behov av 
framtida anslag på högst 300 000 000 kronor 
2019–2025. 
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Skälen för regeringens förslag: Anslaget 
används bl.a. för utgifter kopplade till åtgärder 
som bidrar till att minska industrins 
processrelaterade utsläpp, såsom forskning, 
förstudier och investeringar. Ansökningar om 
flera större projekt som medför utgifter under 
kommande budgetår väntas under 2018. 
Regeringen har av denna anledning gjort en ny 
bedömning av behovet av att under 2018 ingå 
ekonomiska åtaganden. Det innebär att 
bemyndigandet behöver ökas med 220 000 000 
kronor. Regeringen bör därför bemyndigas att 
under 2018 för anslaget 1:20 Industriklivet ingå 
ekonomiska åtaganden som medför behov av 
framtida anslag på högst 300 000 000 kronor 
2019–2025. 

2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar 
och samhällsbyggande 

I statens budget för innevarande år finns för detta 
ändamål uppfört ett ramanslag på 103 509 000 
kronor. 

 
 

Regeringens förslag: Anslaget 2:1 Forsknings-
rådet för miljö, areella näringar och samhälls-
byggande minskas med 8 000 000 kronor. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: För att 

finansiera ökningen av anslaget 1:1 Naturvårds-
verket minskas anslaget 2:1 Forskningsrådet för 
miljö, areella näringar och samhällsbyggande med 
8 000 000 kronor. 

5.19 Utgiftsområde 21 Energi 

1:1 Statens energimyndighet 

I statens budget för innevarande år finns för detta 
ändamål uppfört ett ramanslag på 313 389 000 
kronor. 

 
 

Regeringens förslag: Anslaget 1:1 Statens energi-
myndighet ökas med 2 500 000 kronor. 

 

 

Skälen för regeringens förslag: För att 
genomföra Europaparlamentets och rådets 
direktiv (EU) 2016/1148 av den 6 juli 2016 om 
åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i 
nätverks- och informationssystem i hela unionen, 
det s.k. NIS-direktivet, i svensk rätt har 
regeringen beslutat propositionen Informations-
säkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster 
(prop. 2017/18:205). Regeringen avser att utse 
Statens energimyndighet till tillsynsmyndighet 
för energisektorn. Regeringen anser därför att 
anslaget 1:1 Statens energimyndighet bör ökas med 
2 500 000 kronor. 

1:2 Insatser för energieffektivisering 
(bemyndigande) 

I statens budget för innevarande år finns för detta 
ändamål uppfört ett ramanslag på 233 000 000 
kronor. 

Vidare har regeringen ett bemyndigande att 
under 2018 besluta om bidrag som inklusive 
tidigare gjorda åtaganden medför behov av 
framtida anslag på högst 185 000 000 kronor 
2019–2021. 

 
 

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2018 för anslaget 1:2 Insatser för energi-
effektivisering besluta om bidrag som inklusive 
tidigare gjorda åtaganden medför behov av 
framtida anslag på högst 355 000 000 kronor 
2019–2021. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Vid fram-

tagandet av förslaget till det bemyndigande som 
finns för 2018 har inte de medel som tillfördes 
anslaget i enlighet med förslag i budget-
propositionen för 2018 beaktats (prop. 2017/18:1 
utg.omr. 21 avsnitt 2.7.2, bet. 2017/18:NU3, rskr. 
2017/18:97). Bemyndigandet behöver därför 
ökas med 170 000 000 kronor. Regeringen bör 
därför bemyndigas att under 2018 för anslaget 
1:2 Insatser för energieffektivisering besluta om 
bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden 
medför behov av framtida anslag på högst 
355 000 000 kronor 2019–2021. 
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1:7 Energiteknik 

I statens budget för innevarande år finns för detta 
ändamål uppfört ett ramanslag på 975 000 000 
kronor. 

 
 

Regeringens förslag: Anslaget 1:7 Energiteknik 
ökas med 170 000 000 kronor. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: I samband 

med budgetpropositionen för 2018 ökades an-
slaget med 525 miljoner kronor 2018 och 
beräknades öka med 525 miljoner kronor 2019 
och 965 miljoner kronor 2020, för att fortsatt sti-
mulera utbyggnaden av solceller (prop. 2017/18:1 
utg.omr. 21 avsnitt 2.7.7, bet. 2017/18:NU3, rskr. 
2017/18:97). Regeringen bedömer att ytterligare 
medel behöver tillföras anslaget, bl.a. för att ge 
länsstyrelserna möjlighet att omhänderta och 
besluta om ansökningar för solcellsstöd. 
Regeringen anser därför att anslaget 1:7 
Energiteknik bör ökas med 170 000 000 kronor. 

5.20 Utgiftsområde 22 
Kommunikationer 

1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 

I statens budget för innevarande år finns för detta 
ändamål uppfört ett ramanslag på 25 512 794 000 
kronor. 

Vidare har regeringen ett bemyndigande att 
under 2018 ingå ekonomiska åtaganden som 
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov 
av framtida anslag på högst 106 229 000 000 
kronor 2019–2050. 

 
 

Regeringens förslag: Anslaget 1:1 Utveckling av 
statens transportinfrastruktur ökas med 16 000 000 
kronor. Anslaget får även användas för utgifter 
avseende investeringar i viss infrastruktur för 
flygtrafiktjänst.  

Regeringen bemyndigas att under 2018 för 
anslaget 1:1 Utveckling av statens transportinfra-
struktur ingå ekonomiska åtaganden som 
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov 
av framtida anslag på högst 121 029 000 000 
kronor 2019–2050. 

 

Skälen för regeringens förslag: I syfte att 
ytterligare förstärka kontinuiteten och till-
gängligheten inom flygtrafiktjänstområdet och 
skapa ytterligare robusthet och redundans bör 
Luftfartsverket tillföras medel för åtgärder och 
investeringar i viss infrastruktur för flygtrafik-
tjänst. Åtgärderna är motiverade av krav på 
beredskap och civilt försvar inom transport-
området. Regeringen bedömer att det 
tillkommande behovet för 2018 för sådana 
åtgärder uppgår till 16 000 000 kronor. Det finns 
också behov av att utvidga anslagets ändamål så 
att anslaget även får användas för sådana 
investeringar. Regeringen anser därför att 
anslaget 1:1 Utveckling av statens transportinfra-
struktur bör ökas med 16 000 000 kronor och att 
anslaget även bör få användas för utgifter 
avseende investeringar i viss infrastruktur för 
flygtrafiktjänst. 

Sverigeförhandlingen har under första halvåret 
2017 tecknat överenskommelser med kommuner 
och landsting i Stockholms, Västra Götalands och 
Skåne län om satsningar på kollektivtrafik och 
cykelåtgärder med statlig medfinansiering samt 
åtaganden om bostadsbyggande. För att 
regeringen ska kunna godkänna dessa avtal, de 
s.k. storstadsavtalen, behöver bemyndigandet 
ökas med 14 800 000 000 kronor. Regeringen bör 
därför bemyndigas att under 2018 för anslaget 
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 
ingå ekonomiska åtaganden som inklusive 
tidigare gjorda åtaganden medför behov av 
framtida anslag på högst 121 029 000 000 kronor 
2019–2050. 

1:3 Trafikverket 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2018 besluta om medlemskap i European 
Initiative Linking Interlocking Subsystems och 
att 2018–2028 för anslaget 1:3 Trafikverket 
besluta om medlemsavgifter på högst 500 000 
kronor per år. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: European 

Initiative Linking Interlocking Subsystems 
(EULYNX) är ett europeiskt initiativ med tolv 
infrastrukturförvaltare som syftar till att 
standardisera gränssnittet för signalsystemen på 
järnväg. EULYNX arbetar med att ta fram 
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standardiserade gränssnitt för att konkurrens-
utsätta styrningen mellan ställverk och ytter-
anläggning. För att kunna använda standarden 
och få möjlighet att påverka den krävs att staten 
är medlem i EULYNX. Varje deltagande part är 
skyldig att betala en årlig medlemsavgift. 

Regeringen bör mot denna bakgrund 
bemyndigas att under 2018 besluta om medlem-
skap i European Initiative Linking Interlocking 
Subsystems och att 2018–2028 för anslaget 
1:3 Trafikverket besluta om medlemsavgifter på 
högst 500 000 kronor per år. 

1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 

I statens budget för innevarande år finns för detta 
ändamål uppfört ett ramanslag på 167 313 000 
kronor. 
 

 
Regeringens förslag: Anslaget 1:6 Ersättning 
avseende icke statliga flygplatser får även användas 
till ökat driftstöd till följd av flygskatten till icke 
statliga flygplatser i Norrland. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Anslaget 

används bl.a. för utgifter för att finansiera delar av 
driftunderskott vid kommunala och privata 
flygplatser som trafikeras av flyglinjer som 
upphandlas av staten. 

En skatt på flygresor infördes den 1 april 2018 
för att bidra till att Sverige ska bli ett av världens 
första fossilfria välfärdsländer. För att säkerställa 
att flygskatten inte innebär ökade driftunderskott 
vid icke statliga flygplatser i Norrland tillfördes 
anslaget ytterligare medel genom budget-
propositionen för 2018 (prop. 2017/18:1 
utg.omr. 22 avsnitt 3.7.6, bet. 2017/18:TU1, rskr. 
2017/18:104). För att tydliggöra att anslaget 
också får användas för ändamålet för vilket medel 
tillsköts efter förslag i budgetpropositionen 
behöver anslagets ändamål ändras. Regeringen 
anser därför att anslaget 1:6 Ersättning avseende 
icke statliga flygplatser även bör få användas till 
ökat driftstöd till följd av flygskatten till icke 
statliga flygplatser i Norrland. 

1:11 Trängselskatt i Stockholm (bemyndigande) 

I statens budget för innevarande år finns för detta 
ändamål uppfört ett ramanslag på 1 528 925 000 
kronor. 

Vidare har regeringen ett bemyndigande att 
under 2018 ingå ekonomiska åtaganden som 
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov 
av framtida anslag på högst 29 676 000 000 
kronor 2019–2057. 

 
 

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2018 för anslaget 1:11 Trängselskatt i 
Stockholm ingå ekonomiska åtaganden som 
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov 
av framtida anslag på högst 37 376 000 000 
kronor 2019–2057. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Sverigeför-

handlingen har under första halvåret 2017 tecknat 
överenskommelser med kommuner och 
landsting i Stockholms, Västra Götalands och 
Skåne län om satsningar på kollektivtrafik och 
cykelåtgärder med statlig medfinansiering samt 
åtaganden om bostadsbyggande. För att 
regeringen ska kunna godkänna dessa avtal, de 
s.k. storstadsavtalen, behöver bemyndigandet 
ökas med 7 700 000 000 kronor. Regeringen bör 
därför bemyndigas att under 2018 för anslaget 
1:11 Trängselskatt i Stockholm ingå ekonomiska 
åtaganden som inklusive tidigare gjorda 
åtaganden medför behov av framtida anslag på 
högst 37 376 000 000 kronor 2019–2057. 

1:12 Transportstyrelsen 

I statens budget för innevarande år finns för detta 
ändamål uppfört ett ramanslag på 2 139 603 000 
kronor. 
 

 
Regeringens förslag: Anslaget 1:12 Transport-
styrelsen ökas med 4 000 000 kronor. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: För att 

genomföra Europaparlamentets och rådets 
direktiv (EU) 2016/1148 av den 6 juli 2016 om 
åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i 
nätverks- och informationssystem i hela unionen, 
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det s.k. NIS-direktivet, i svensk rätt har 
regeringen beslutat propositionen Informations-
säkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster 
(prop. 2017/18:205). Regeringen avser att utse 
Transportstyrelsen till tillsynsmyndighet för 
transportsektorn. Regeringen anser därför att 
anslaget 1:12 Transportstyrelsen bör ökas med 
4 000 000 kronor. 

2:1 Post- och telestyrelsen 

I statens budget innevarande år finns för detta 
ändamål uppfört ett ramanslag på 42 040 000 
kronor. 

 
 

Regeringens förslag: Anslaget 2:1 Post- och 
telestyrelsen ökas med 6 500 000 kronor. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: För att 

genomföra Europaparlamentets och rådets 
direktiv (EU) 2016/1148 av den 6 juli 2016 om 
åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i 
nätverks- och informationssystem i hela unionen, 
det s.k. NIS-direktivet, i svensk rätt har 
regeringen beslutat propositionen Informations-
säkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster 
(prop. 2017/18:205). Regeringen avser att utse 
Post- och telestyrelsen till tillsynsmyndighet för 
digital infrastruktur och digitala tjänster. 
Anslaget bör därför ökas med 4 000 000 kronor. 

Europeiska unionens råd förväntas under april 
2018 godkänna Europaparlamentets ståndpunkt 
från den 13 mars 2018 att anta förslaget till 
förordning om gränsöverskridande paket-
leveranstjänster. Förordningen syftar till att skapa 
ökad transparens och förbättrad tillsyn vad gäller 
priser på marknaden för gränsöverskridande 
paketleveranstjänster. Regeringen avser att utse 
Post- och telestyrelsen till nationell tillsyns-
myndighet för de bestämmelser i förordningen 
som avser pakettjänstleverantörer. Regeringen 
anser därför att anslaget bör ökas med 2 500 000 
kronor. 

Sammantaget bör därmed anslaget 2:1 Post- och 
telestyrelsen ökas med 6 500 000 kronor. 

2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk 
kommunikation (bemyndigande) 

I statens budget för innevarande år finns för detta 
ändamål uppfört ett ramanslag på 146 014 000 
kronor. 

Vidare har regeringen ett bemyndigande att 
under 2018 ingå ekonomiska åtaganden som 
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov 
av framtida anslag på högst 195 000 000 kronor 
2019–2022. 

 
 

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2018 för anslaget 2:5 Driftsäker och 
tillgänglig elektronisk kommunikation ingå 
ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare 
gjorda åtaganden medför behov av framtida 
anslag på högst 250 000 000 kronor 2019–2022. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Anslaget 

används bl.a. för utgifter för åtgärder och 
samordningsinsatser för driftsäkra och 
tillgängliga elektroniska kommunikationer samt 
utgifter för åtgärder för driftsäkra och robusta 
elektroniska kommunikationer för att skydda 
kommunikationerna mot allvarliga hot och 
påfrestningar i fredstid och för samhälls-
omfattande tjänster inom området elektronisk 
kommunikation. 

Till följd av att projekt har blivit försenade 
samtidigt som nya projekt behöver startas 
behöver bemyndigandet ökas med 55 000 000 
kronor. Regeringen bör därför bemyndigas att 
under 2018 för anslaget 2:5 Driftsäker och 
tillgänglig elektronisk kommunikation ingå 
ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare 
gjorda åtaganden medför behov av framtida 
anslag på högst 250 000 000 kronor 2019–2022. 

5.21 Utgiftsområde 23 Areella 
näringar, landsbygd och 
livsmedel 

1:8 Statens jordbruksverk 

I statens budget för innevarande år finns för detta 
ändamål uppfört ett ramanslag på 621 432 000 
kronor. 
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Regeringens förslag: Anslaget 1:8 Statens jord-
bruksverk ökas med 4 000 000 kronor. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Anslaget 

används bl.a. för Statens jordbruksverks 
förvaltningsutgifter. Förslaget att öka anslaget 
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket, i syfte 
att utvidga metangasreduceringsstödet, innebär 
ökade kostnader för administration för Statens 
jordbruksverk. Regeringen anser därför att 
anslaget 1:8 Statens jordbruksverk bör ökas med 
4 000 000 kronor. 

1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 

I statens budget för innevarande år finns för detta 
ändamål uppfört ett ramanslag på 24 250 000 
kronor. 

 
 

Regeringens förslag: Anslaget 1:12 Stödåtgärder 
för fiske och vattenbruk ökas med 1 200 000 
kronor. 

Anslaget 1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö 
och struktur minskas med 1 200 000 kronor. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Anslaget 

används bl.a. för utgifter för nationellt stöd till 
åtgärder som medfinansieras av EU inom ramen 
för Europeiska havs- och fiskerifonden. Medel 
för utgifter för att finansiera det belopp som 
motsvarar EU:s medfinansiering av åtgärder 
inom Europeiska havs- och fiskerifonden finns 
under anslaget 1:13 Från EU-budgeten 
finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk.  

På grund av försenad handläggning blev de 
faktiska utbetalningarna av medel från det 
sistnämnda anslaget lägre än beräknat för 2017. 
Ett visst belopp måste betalas ut före utgången av 
2018 för att undvika att Europeiska kommis-
sionen återtar den del av EU-medlen som Sverige 
tilldelats men inte utnyttjat 2014–2018. En 
omfördelning av medel inom programramen 
mellan 2017 och 2018 är därför en förutsättning 
för att Sverige inte ska riskera att gå miste om 
EU-medel som är avsedda för genomförandet av 
programmet. Som en följd av detta behöver även 
anslaget 1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 
tillföras ytterligare medel. Regeringen anser 

därför att anslaget 1:12 Stödåtgärder för fiske och 
vattenbruk bör ökas med 1 200 000 kronor. 

Finansiering sker genom att anslaget 
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 
minskas med motsvarande belopp. Minskningen 
bedöms inte påverka den verksamhet som 
finansieras från anslaget. 

1:13 Från EU-budgeten finansierade 
stödåtgärder för fiske och vattenbruk 

I statens budget för innevarande år finns för detta 
ändamål uppfört ett ramanslag på 194 000 000 
kronor. 

 
 

Regeringens förslag: Anslaget 1:13 Från EU-
budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och 
vattenbruk ökas med 89 200 000 kronor. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Anslaget 

används för utgifter för att finansiera det belopp 
som motsvarar EU:s medfinansiering av åtgärder 
inom Europeiska havs- och fiskerifonden. På 
grund av försenad handläggning blev de faktiska 
utbetalningarna för 2017 lägre än beräknat. Ett 
visst belopp måste betalas ut före utgången av 
2018 för att undvika att Europeiska kommis-
sionen återtar den del av EU-medlen som Sverige 
tilldelats men inte utnyttjat 2014–2018. En 
omfördelning av medel inom programramen 
mellan 2017 och 2018 är därför en förutsättning 
för att Sverige inte ska riskera att gå miste om 
EU-medel som är avsedda för genomförandet av 
programmet. Regeringen anser därför att anslaget 
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder 
för fiske och vattenbruk bör ökas med 89 200 000 
kronor. 

1:14 Livsmedelsverket 

I statens budget för innevarande år finns för detta 
ändamål uppfört ett ramanslag på 243 375 000 
kronor. 

 
 

Regeringens förslag: Anslaget 1:14 Livsmedels-
verket ökas med 10 000 000 kronor. 
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Skälen för regeringens förslag: För att 
genomföra Europaparlamentets och rådets 
direktiv (EU) 2016/1148 av den 6 juli 2016 om 
åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i 
nätverks- och informationssystem i hela unionen, 
det s.k. NIS-direktivet, i svensk rätt har 
regeringen beslutat propositionen Informations-
säkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster 
(prop. 2017/18:205). Regeringen avser att utse 
Livsmedelsverket till tillsynsmyndighet för 
leverans och distribution av dricksvatten. 
Regeringen anser därför att anslaget 
1:14 Livsmedelsverket bör ökas med 10 000 000 
kronor. 

1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 

I statens budget för innevarande år finns för detta 
ändamål uppfört ett ramanslag på 79 830 000 
kronor. 

 
 

Regeringens förslag: Anslaget 1:19 Miljöför-
bättrande åtgärder i jordbruket ökas med 
270 000 000 kronor. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Anslaget 

används bl.a. för stöd till metangasreducering. 
Metangasreduceringsstödet omfattar i dag stöd 
för rötning av stallgödsel. I syfte är att stärka 
konkurrenskraften i den svenska biogaskedjan 
och påskynda omställningen mot förnybara 
energikällor bör stödet utvidgas till att omfatta 
även andra substrat för rötning. För att 
möjliggöra detta behöver anslaget tillföras 
ytterligare medel. Regeringen anser därför att 
anslaget 1:19 Miljöförbättrande åtgärder i 
jordbruket bör ökas med 270 000 000 kronor. 

5.22 Kompletterande ändringar i 
lagen om statligt stöd till 
politiska partier 

5.22.1 Ärendet och dess beredning 

Riksdagen har beslutat om lagen (2018:90) om 
insyn i finansiering av partier. Riksdagen har 
vidare genom sitt beslut om statens budget för 

2018 beslutat om finansiering av ökade kostnader 
för Kammarkollegiet med anledning av 
införandet av lagen (prop. 2017/18:1 utg.omr. 1 
avsnitt 8.15.1 och 8.15.5, bet. 2017/18:KU1, rskr. 
2017/18:74). Efter riksdagens beslut om den nya 
lagen har det uppmärksammats att det finns ett 
behov av kompletterande ändringar av närmast 
rättelsekaraktär i lagen (1972:625) om statligt 
stöd till politiska partier. Synpunkter avseende 
förslaget har inhämtats under hand från 
Riksdagsförvaltningen och Partibidragsnämnden. 

Lagrådet 
De föreslagna lagändringarna är författnings-
tekniskt och även i övrigt av sådan beskaffenhet 
att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse. 
Regeringen har därför inte inhämtat Lagrådets 
yttrande. 

5.22.2 Kompletterande ändringar i lagen 
om statligt stöd till politiska partier 

 
Regeringens förslag: Mandatbidraget enligt 
lagen om statligt stöd till politiska partier ska vara 
318 257 kronor fr.o.m. den 15 oktober 2018 och 
324 704 kronor fr.o.m. den 15 oktober 2019. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Den 1 april 

2018 trädde lagen om insyn i finansiering av 
partier i kraft. De kostnadsökningar som den nya 
lagen medför för Kammarkollegiet finansieras 
genom en omfördelning av medel i statens budget 
(prop. 2017/18:55 s. 119, bet. 2017/18:KU19 
s. 52). Efter förslag i budgetpropositionen för 
2018 ökades anslaget 1:2 Kammarkollegiet under 
utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finans-
förvaltning med 7 miljoner kronor 2018 och 
beräknades öka med 4 miljoner kronor per år 
fr.o.m. 2019 (prop. 2017/18:1 utg.omr. 2 avsnitt 
5.6.2, bet. 2017/18:FiU2, rskr. 2017/18:128). För 
att finansiera ökningen minskades de under 
utgiftsområde 1 Rikets styrelse uppförda 
anslagen 6:1 Allmänna val och demokrati och 
6:5 Stöd till politiska partier med 1,75 miljoner 
kronor respektive 5,25 miljoner kronor 2018. 
Dessa anslag beräknades av samma anledning 
minska med 1 miljon kronor respektive 
3 miljoner kronor fr. o. m. 2019. 

Efter riksdagens beslut om den nya lagen om 
insyn i finansiering av partier och följdändringar i 
lagen om statligt stöd till politiska partier har det 
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uppmärksammats att lagen om statligt stöd till 
politiska partier borde ha ändrats i ytterligare ett 
avseende för att vara förenlig med de beslutade 
ekonomiska konsekvenserna av den nya lagen. 
Regeringen lämnar därför förslag om behövliga 
ändringar, som närmast får anses vara av 
rättelsekaraktär. 

Regeringen bedömer att det lämpligaste sättet 
att åstadkomma de nödvändiga ändringarna är att 
justera storleken på mandatbidraget enligt 2 § 
lagen om statligt stöd till politiska partier, som för 
närvarande är 333 300 kronor. Det innebär att 
mandatbidraget justeras till en nivå som 
motsvarar minskade utgifter för partistödet med 
5 250 000 kronor 2018 och 3 000 000 kronor 
fr.o.m. 2019, dvs. i enlighet med riksdagens beslut 
om finansiering. 

Mot denna bakgrund föreslår regeringen att 
mandatbidraget enligt lagen om statligt stöd till 
politiska partier ska vara 318 257 kronor fr.o.m. 
den 15 oktober 2018 och 324 704 kronor fr.o.m. 
den 15 oktober 2019. 

5.22.3 Ikraftträdande- och 
övergångsbestämmelser 

 
Regeringens förslag: Lagändringen om att 
mandatbidraget ska vara 318 257 kronor träder i 
kraft den 15 oktober 2018. Lagändringen om att 
mandatbidraget ska vara 324 704 kronor träder i 
kraft den 15 oktober 2019. 

Regeringens bedömning: Det behövs inte 
några övergångsbestämmelser. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Lagändringen 

om att mandatbidraget ska vara 318 257 kronor 
bör träda i kraft den 15 oktober 2018. Lag-
ändringen om att mandatbidraget ska vara 
324 704 kronor bör träda i kraft den 15 oktober 
2019. 

Det behövs inte några övergångsbestämmelser. 

5.22.4 Konsekvensanalys 

De ekonomiska konsekvenserna av den nya lagen 
om insyn i finansiering av partier har behandlats i 
budgetpropositionen för 2018. De föreslagna 
lagändringarna görs i syfte att lagen om statligt 
stöd till politiska partier ska vara förenlig med de 

av riksdagen beslutade ekonomiska konse-
kvenserna av den nya lagen om insyn i 
finansiering av partier. För de partier som får stöd 
i form av mandatbidrag enligt lagen om statligt 
stöd till politiska partier innebär förslaget att 
mandatbidraget i förhållande till nuvarande nivå 
minskas fr.o.m. den 15 oktober 2018 och därefter 
ökas fr.o.m. den 15 oktober 2019. Förslaget 
förväntas inte få några konsekvenser i övrigt av 
betydelse. 

5.22.5 Författningskommentar 

Förslaget till lag om ändring i lagen (1972:625) 
om statligt stöd till politiska partier 

2 § 
Paragrafen reglerar mandatbidragets storlek 
fr.o.m. den 15 oktober 2018. 

Ändringen innebär att mandatbidraget 
minskas från 333 300 kronor till 318 257 kronor. 

Förslaget till lag om ändring i lagen (1972:625) 
om statligt stöd till politiska partier 

2 § 
Paragrafen reglerar mandatbidragets storlek 
fr.o.m. den 15 oktober 2019. 

Ändringen innebär att mandatbidraget ökas 
från 318 257 kronor till 324 704 kronor.
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Nedläggning av HVB, dnr KS 18/00186 
 
Informationsunderlag 
Mottagandet av ensamkommande barn- och unga har haft en stadig nedgång 
sedan den så kallade flyktingkrisen 2015/16. Nedgången i det lokala 
mottagandet innebär att det vid utgången av 2019 inte finns något reellt behov 
av HVB-platser längre, utan de två till tre vårdplatser som kan behövas kan då 
tillgodoses på annat sätt. Merparten av de ensamkommande ungdomar som 
Hällefors kommun ansvarar kommer då att erbjudits vård i stödboende för 
vilket bemanningskraven och behovet av tillsyn ser annorlunda ut än för 
HVB-vård. Kommunen har i dag en stödboendegrupp som arbetar med 
boendestöd i ordinärt boende, till vilken ansvaret för stödboende kan 
överföras. Dock behöver denna förstärkas såväl avseende bemanning som 
kompetens. 
 
Ärendet 
Utifrån det vikande behovet av HVB-platser kommer verksamheten vid HVB Solrosen 
att avslutas senast 2018-12-31 och med anledning av detta kommer 
arbetsgivaren genomföra omplaceringsutredningar för anställda vid HVB 
Solrosen. 
 
Samverkan 
Information om frågan har skett i Hällefors kommuns centrala 
samverkansgrupp 12 juni 2018. 
 
--- 
 
Under utskottets behandling av ärendet föredrar socialchef Ingrid Holmgren. 
 
Kent Grängstedt (S) ställer en fråga om hur erfarenheten av HVB tillvaratas 
inför framtiden och framför att en utvärdering och en dokumentering av vad 
som har gjorts borde göras, vilket besvaras av socialchef Ingrid Holmgren. 

Med detta har omsorgsutskottet informerats i ärendet. 
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