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Riktlinjer för tjänsteresor, logi och resfria möten 
Dnr 2017/735 
 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 23 februari 2017, § 32, att ge förvaltningen i uppdrag att 
ta fram ett nytt styrdokument gällande tjänsteresor och logi för anställda och förtroendevalda 
i kommunen. Förvaltningen har på detta uppdrag tagit fram ett förslag på Riktlinjer för 
tjänsteresor, logi och resfria möten.  
 
Riktlinjerna ger medarbetare och förtroendevalda ett tydligare ramverk för resande i tjänst 
och förväntas bidra till ett mer medvetet förhållningssätt till när och hur tjänsteresor görs. 
Vidare avser riktlinjerna att styra och vägleda medarbetare och förtroendevalda i vad de ska 
tänka på vid val av färdmedel och logi, samt hur resor och boenden bokas. Syftet med 
riktlinjerna är att kommunens tjänsteresor ska genomföras med; minimal miljöbelastning 
och klimatpåverkan, låg kostnad, god arbetsmiljö samt effektivt använd arbetstid. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2017-12-28 från kanslichef 
2 Riktlinjer för tjänsteresor m.m. (förslag 2017-12-28) 
3 Beslut KF 2017-02-23, § 32, Motion om ny rese- och mötespolicy 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Förslag på styrdokument ”Riktlinjer för tjänsteresor, logi och resfria möten” antas. 
 
De föreslagna riktlinjerna ersätter följande styrdokument, som upphör att gälla:  

 Miljö- och trafiksäkerhetspolicy för anställda och förtroendevalda i Ulricehamns 
kommun och kommunens bolag (resepolicy) 

 Policy vid val av hotell- och konferensanläggningar 
 
Uppdraget till förvaltningen enligt beslut § 32 i kommunfullmäktige 2017-02-13 avslutas. 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning 
 

  

2017-12-28 

Tjänsteskrivelse Riktlinjer för tjänsteresor, logi och 
resfria möten 
Diarienummer 2017/735, löpnummer 4307/2017 
 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 23 februari 2017, § 32, att ge förvaltningen i uppdrag att 
ta fram ett nytt styrdokument gällande tjänsteresor och logi för anställda och förtroendevalda 
i kommunen. Förvaltningen har på detta uppdrag tagit fram ett förslag på Riktlinjer för 
tjänsteresor, logi och resfria möten.  
 
Riktlinjerna ger medarbetare och förtroendevalda ett tydligare ramverk för resande i tjänst 
och förväntas bidra till ett mer medvetet förhållningssätt till när och hur tjänsteresor görs. 
Vidare avser riktlinjerna att styra och vägleda medarbetare och förtroendevalda i vad de ska 
tänka på vid val av färdmedel och logi, samt hur resor och boenden bokas. Syftet med 
riktlinjerna är att kommunens tjänsteresor ska genomföras med; minimal miljöbelastning 
och klimatpåverkan, låg kostnad, god arbetsmiljö samt effektivt använd arbetstid. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Förslag på styrdokument ”Riktlinjer för tjänsteresor, logi och resfria möten” antas. 
 
De föreslagna riktlinjerna ersätter följande styrdokument, som upphör att gälla:  

 Miljö- och trafiksäkerhetspolicy för anställda och förtroendevalda i Ulricehamns 
kommun och kommunens bolag (resepolicy) 

 Policy vid val av hotell- och konferensanläggningar 
 
Uppdraget till förvaltningen enligt beslut § 32 i kommunfullmäktige 2017-02-13 avslutas. 
 
 
Ärendet 
På initiativ av en motion om att ta fram en ny rese- och mötespolicy fattade 
kommunfullmäktige den 23 februari 2017 ett beslut, § 32, om att ge förvaltningen i uppdrag 
att ta fram ett nytt styrdokument gällande resor och logi för anställda och förtroendevalda. 
Förvaltningen ser också ett behov av att förbättra och förtydliga styrningen av kommunens 
tjänsteresor.  
 
Förvaltningen har därför tagit fram styrdokumentet Riktlinjer för tjänsteresor, logi och 
resfria möten, som vägleder kommunens medarbetare och förtroendevalda i när och hur 
tjänsteresor görs, så att kommunens resurser används på ett välavvägt sätt.  
 
De föreslagna riktlinjerna har bland annat som mål att främja resfria möten och skapa en bra 
grund för mötesprioritering, så att antalet mindre nödvändiga tjänsteresor ska minska. 
Riktlinjerna vägleder också medarbetare/förtroendevalda i vilka frågor som bör beaktas 
innan tjänsteresor genomförs. 
 
De generella principerna i riktlinjerna är att tjänsteresor ska genomföras på det sätt som i en 
samlad bedömning innebär:  

a) Minimerad miljöbelastning och klimatpåverkan 
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b) Kostnadseffektivitet 
c) Effektiv användning av arbetstid 
d) God arbetsmiljö 
e) Att samåkning eftersträvas 

 
Därtill anger riktlinjerna även mer specifikt när olika färdmedel är lämpliga att nyttja under 
tjänsteresor och när övernattning med logi är motiverat. Riktlinjerna anger dessutom när 
medarbetare ska stämma av med närmaste chef kring olika avvägningar inför att tjänsteresa 
görs. Riktlinjerna ger också vägledning i hur bokning av resa och logi ska gå till och vad som 
gäller för utlandsresor. 
 
Det finns en del frågor av mer detaljerad karaktär som visserligen är relevanta för resande i 
tjänst, men som inte behandlas i föreslagna riktlinjer utan istället hanteras inom ramen för 
förvaltningens pågående arbete. Det som förvaltningen ska arbeta vidare med är att ta fram 
en rutin eller process för användning av bil i tjänst, med fokus på det praktiska, 
trafiksäkerheten och miljövänlig körning. Förvaltningen ser även över hur kommunens 
bokningsbara leasingbilar upphandlas, vilka krav som ställs, hur bilarna administreras och 
hur bokningssystemet ska utformas. Därtill hanterar förvaltningen även frågor kopplade till 
behovet av kommuncyklar, resekort och IT-lösningar för resfria möten.  
 
Sammanfattningsvis bedöms de föreslagna riktlinjerna ge en mer välgrundad och 
transparent styrning av vilka tjänsteresor som görs och hur vi reser i kommunen. Riktlinjerna 
förväntas bli ett bra stöd för medarbetare och förtroendevalda i vad som förväntas av den 
enskilde när tjänsteresor görs. 
 
Beslutsunderlag 

1 Beslut KF 2017-02-23, § 32, Motion om ny rese- och mötespolicy 
2 Riktlinjer för tjänsteresor m.m. (förslag 2017-12-28) 

 
Beslut lämnas till 
Kommunchef  
Sektorchefer  
Chefer i stabsfunktionen  
Verksamhetschefer  
Författningshandboken   
 
 
 
 
 
Pehr Johansson Fredrik Paulsson 
Kanslichef Utredare 
 Kanslifunktion 
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1 Bakgrund 
Tjänsteresor är många gånger en nödvändig del av arbetet i kommunen. Hur medarbetare och 
förtroendevalda reser ger effekter på både miljön och kommunens ekonomi. Det är dessutom 
en viktig arbetsmiljöfråga. Ulricehamns kommun verkar för att allt resande som görs i tjänsten 
av medarbetare och förtroendevalda ska ske på ett sätt som är effektivt och hållbart för både 
miljö, hälsa och ekonomi. Tjänsteresor berörs därför av såväl kommunallagens (2017:725) 
bestämmelser om god ekonomisk hushållning, som av arbetsmiljölagen (1977:1160). 
Tjänsteresor regleras mer direkt av bland annat inkomstskattelagen (1999:1229), allmänna 
bestämmelser (AB) och traktamentsavtal. Inom kommunen finns även andra styrdokument 
och rutiner som indirekt eller direkt styr och vägleder medarbetare i frågor som är kopplade 
till tjänsteresande. Framförallt gäller detta miljö- och arbetsmiljöområdet, men också utrikes 
tjänsteresor som regleras mer detaljerat i dokumentet Rutiner för utlandsresa. 

2 Syfte 
Riktlinjerna syftar till att styra och vägleda kommunens medarbetare och förtroendevalda i 
avvägningar och val som görs i samband med tjänsteresor. Syftet är att riktlinjerna ska påverka 
beteende och prioriteringar så att kommunens resurser styrs till tjänsteresor som är förenliga 
med följande övergripande mål: 

 Minimerad miljöbelastning och klimatpåverkan 

 En god arbetsmiljö 

 Effektivitet – kostnadsminimering och effektiv arbetstid 

Kommunens tjänsteresor finansieras i grunden av skattemedel och därför är det av stor vikt 
att hushålla väl med de gemensamma resurserna, genom att minimera kostnaderna och 
använda arbetstiden så effektivt som möjligt. Resande för kommunens räkning bör även 
förstås som ett sätt att visa ett gott föredöme för hur vi vill att andra ska resa. Riktlinjerna ska 
ses som en del i kommunens strävanden mot en hållbar utveckling, i kombination med en god 
arbetsmiljö för medarbetare och förtroendevalda. 

3 Riktlinjernas omfattning 
Dessa riktlinjer gäller för kommunens medarbetare och förtroendevalda1. I riktlinjerna 
omfattar begreppet tjänsteresa sådana resor som inom ramen för respektive tjänst eller 
uppdrag görs till möten, konferenser, utbildningar och andra event som är lokaliserade till 
annan plats än arbetets ordinarie tjänsteställe2. Förtroendevaldas tjänsteställe räknas i detta 
sammanhang som rådhuset/stadshuset. I dessa riktlinjer omfattas inte sådana resor som görs 

 
1 Som förtroendevald räknas de som omfattas av definitionen i kommunallagen 4 kap. 1 §.  
2 Tjänsteställe avser i huvudregel den plats där arbetstagaren arbetar mest, eller alternativt den plats där arbetstagaren 
hämtar och lämnar arbetsmaterial eller förbereder och avslutar sina arbetsuppgifter (12 kap. 8 § inkomstskattelagen). 
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dagligen eller kontinuerligt inom tjänsteställets närområde, som en del i medarbetarens 
ordinarie arbetsuppgifter. Såsom är fallet exempelvis för hemtjänstpersonal och vaktmästare.  

Vidare avser begreppet tjänsteresa både själva arbetet på annan plats än ordinarie samt resan 
dit och tillbaka, vare sig dessa resor görs från/till arbetets ordinarie tjänsteställe eller 
medarbetarens bostad. Resor mellan bostad och arbetets ordinarie tjänsteställe räknas inte 
som tjänsteresor och omfattas inte av riktlinjerna. Sådana resor benämns som arbetsresor, de 
är privata och betalas inte av Ulricehamns kommun.  

För gränsdragningen mellan arbetsresa och tjänsteresa gäller följande. Om en medarbetare 
reser direkt mellan bostad och ett längre tjänsteärende som uträttas på annan plats än 
ordinarie tjänsteställe, medför det normalt att resan i sin helhet anses som tjänsteresa. Men 
om medarbetaren bara uträttar ett enklare tjänsteärende, som inte innebär något längre stopp 
eller längre omväg, är huvuddelen av resan fortfarande en privat arbetsresa. Det är endast den 
eventuella förlängningen av resan, som är tjänsteresa. (Se Skatteverkets hemsida för 
utförligare gränsdragning mellan tjänsteresa och arbetsresa) 

I dessa riktlinjer används begreppet möte med en vid betydelse, som inkluderar inte bara 
renodlade möten, utan även konferenser, utbildningar, föreläsningar, event, representationer 
och liknande arrangemang. 

Vid tillfällen då medarbetare ska stämma av med närmaste chef om när och hur tjänsteresor 
görs, motsvarar detta för förtroendevalda att de ska stämma av frågorna med ordföranden i 
det beslutsorgan där de har sitt förtroendeuppdrag, inom vilket tjänsteresan görs. För 
ledamöter och ersättare i fullmäktigeberedningar ska avstämningar kring tjänsteresor göras 
med kommunfullmäktiges ordförande. Kommunalråd, oppositionsråd, biträdande 
kommunalråd/oppositionsråd, ordförande för kommunfullmäktige samt ordförande i 
nämnderna behöver inte stämma av med någon kring sina tjänsteresor, utan förväntas själva 
fullt ut ta ansvar för att deras tjänsteresor görs i enlighet med riktlinjerna. 

4 Resfria möten, mötesprioritering och 
avstämning inför tjänsteresa 

Kommunens ambition är att medarbetare och förtroendevalda endast ska delta på sådana 
möten som är relevanta för deras ansvar och uppdrag, samt kan vara till nytta för kommunen. 
Målet är att arbetstiden ska användas så effektivt som möjligt och att antalet mindre 
nödvändiga resor ska minska.  

Ett sätt att verka för minskat resande är genom att skapa en bättre mötesplanering med 
tydligare prioritering av vilka resekrävande möten som är motiverade att delta på i relation till 
restid, kostnad, arbetsmiljö samt miljö- och klimatpåverkan. Därför är det befogat att 
kommunens chefer med personalansvar tar ett övergripande ansvar för prioriteringen av vilka 
tjänsteresor deras medarbetare ska göra och inte göra.  

Ett annat sätt att minska resandet i tjänst är att främja resfria möten, i form av 
videokonferenser, webbmöten och telefonmöten. Framförallt bör resfria möten väljas och 
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arrangeras vid korta möten, rutinartade och återkommande möten, samt till möten som 
behövs med kort varsel, eftersom det då ofta är svårt att hitta tid till fysiska möten.  

Nedan presenteras riktlinjerna för resfria möten, mötesprioritering och när tjänsteresor ska 
stämmas av med medarbetarens chef. 

Riktlinjer för resfria möten, mötesprioritering och 
tjänsteresor som ska stämmas av med chef

a) Resfria möten
Resfria möten ska väljas/arrangeras framför möten som kräver tjänsteresa när det 
är möjligt och lämpligt.

b) Videokonferens
Om konferenser eller utbildningar även sänds med webbvisning, ska detta 
alternativ väljas om det inte föreligger andra goda skäl för att vara på plats, såsom 
nätverkande, gruppövningar etcetera, som väger tyngre än att undvika resandet.

c) Introduktion till resfria möten och IT-verktyg
Chefer med personalansvar ska se till att deras berörda medarbetare vid behov får 
introduktion till resfria möten och rätt IT-verktyg för att genomföra 
videokonferenser, webbmöten och telefonmöten.

d) Prioritering av mötesdeltagande
Chefer med personalansvar ska ta ett övergripande ansvar för att prioritera vilka av 
deras medarbetare som ska delta på vilka möten, när det krävs längre tjänsteresa.

e) Tjänsteresor som ska stämmas av med chef
Inför möten som kräver en längre tjänsteresa ska medarbetaren i fråga stämma av 
resan med sin närmaste chef, som får bedöma tjänsteresans syfte och nytta i relation 
till restid, kostnad, arbetsmiljö samt miljö- och klimatpåverkan. Med längre 
tjänsteresa avses resor med total restid på cirka 2 timmar eller mer tur och retur.

 

  



 
 
 
 
7

5 Generella riktlinjer för tjänsteresor 
Inför tjänsteresor ska medarbetaren vid val av färdmedel, resplan och eventuellt logi göra en 
samlad bedömning utifrån punkterna nedan, utan någon på förhand given prioriterings-
ordning mellan de olika perspektiven: 

Generella riktlinjer för tjänsteresor

a) Miljö och klimat
Tjänsteresor ska genomföras på det sätt som ger minst miljöbelastning och 
klimatpåverkan.

b) Kostnadseffektivitet
Tjänsteresor ska genomföras på ett kostnadseffektivt sätt; allt annat lika ska 
billigare färdmedel och boenden väljas framför dyrare.

c) Effektiv arbetstid
Färdmedel, resplan och logi ska väljas så att arbetstiden nyttjas effektivt.

d) Arbetsmiljö
Medarbetarens arbetsmiljö ska vägas in vid val av färdmedel, resplan och logi.

e) Samåkning
Samåkning ska alltid eftersträvas när bil används som färdmedel och flera 
medarbetare ska på tjänsteresa åt samma håll. När samåkning övervägs för 
flera medarbetare som utgör en stor del av samma enhet, ledningsgrupp, 
styrelse eller liknande, bör samåkning undvikas för att minimera risken att 
kommunens verksamhet tar stor skada om en olycka inträffar under färd.
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6 Färdmedel 
Här beskrivs när olika färdmedel är lämpliga att nyttja under tjänsteresor: 

Riktlinjer för nyttjande av olika färdmedel:

a) Gång eller cykel
Ska nyttjas vid kortare resor inom arbetsplatsens närområde.

b) Kollektivtrafik – Tåg, buss, spårvagn eller båt/färja
Standardval för längre resor till resmål utanför Ulricehamns kommun där 
avståndet kräver annat färdmedel än gång eller cykel.

c) Kommunbil – bokningsbar
Nyttjas för resor där avstånden är för långa för gång eller cykel och kollektivtrafik 
inte är möjligt eller lämpligt att nyttja utifrån tidsaspekten. Framförallt när 
samåkning är möjlig, kan bokningsbar kommunbil vara ett mer kostnads- och 
tidseffektivt färdmedel än kollektivtrafik. Bokningsbar bil får ej nyttjas till 
tjänsteresor där bilen används under mer än en arbetsdag, det vill säga tjänsteresor 
med övernattning.

d) Hyrbil
Nyttjas för resor där avstånden är för långa för gång eller cykel och kollektivtrafik 
inte är möjligt eller lämpligt att nyttja utifrån tidsaspekten. Hyrbil bör främst 
nyttjas som färdmedel vid resor där bilen används under mer än en arbetsdag, det 
vill säga tjänsteresor med övernattning. Bil hyrs via Ulricehamns Energibolag 
UEAB eller genom kommunens upphandlade biluthyrningsföretag.

e) Egen bil – Ska stämmas av med chef
Nyttjas för resor av samma karaktär som i punkt c och d, samt för kortare resor som 
tar för lång tid att gå eller cykla och samtidigt är för korta för att boka en kommunbil 
till, eftersom kommunbilar inte bör bokas upp under längre tider för korta 
körsträckor. Inför att egen bil används vid tjänsteresa ska detta stämmas av med 
medarbetarens närmaste chef. Om en medarbetare av någon anledning ofta 
behöver använda egen bil till tjänsteresor kan chef och medarbetare komma 
överens om att medarbetaren får använda sin egen bil till tjänsteresor löpande utan 
att behöva stämma av detta vid varje enskilt tillfälle.  

f) Taxi
Nyttjas endast till relativt korta sträckor i kombination med ett annat 
huvudfärdmedel, när kollektivtrafik, gång eller cykel inte är möjligt eller lämpligt 
att nyttja utifrån tids- eller kostnadsaspekten.

g) Flyg – Ska stämmas av med chef
Nyttjas i undantagsfall. I regel ska resvägen vara längre än 50 mil. Medarbetare ska 
stämma av med närmaste chef om huruvida flyg kan nyttjas vid tjänsteresa.
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Utöver att medarbetare ska stämma av längre tjänsteresor med sin närmaste chef (se avsnitt 
4, punkt e), ska en avstämning även göras om tjänsteresa ämnas göras med egen bil eller med 
flyg. Avstämning inför att egen bil nyttjas vid tjänsteresa grundas i arbetsgivaransvaret för 
medarbetares arbetsmiljö och trafiksäkerhet. Kommunbilar håller nämligen en viss standard 
för både trafiksäkerhet och miljöklassning, medan medarbetares egna bilar kan brista i dessa 
hänseenden.    

Kommunen erbjuder personalförmåner åt tillsvidareanställd personal i form av möjlighet att 
hyra en personalbil (miljöbil) för privat nyttjande. För att kunna rekrytera och behålla ledande 
befattningshavare erbjuder kommunen även chefstjänstebil (miljöbil) som en förmån genom 
löneavstående. Sådan personalbil/chefstjänstebil räknas i detta sammanhang som egen bil. 
Eftersom dessa bilar uppfyller önskvärda krav på trafiksäkerhet och miljöklassning kan de med 
fördel användas framför bokningsbar kommunbil eller hyrbil. 

Vid eventuella oklarheter om hur riktlinjerna ska tillämpas för hur medarbetare väljer 
färdmedel och resplan i specifika situationer, bör medarbetaren gå tillbaka till perspektiven i 
de generella riktlinjerna för tjänsteresor (se avsnitt 5) och utifrån dessa punkter göra en samlad 
bedömning i det enskilda fallet. Om oklarheter i tillämpning av riktlinjerna ändå kvarstår bör 
medarbetaren stämma av frågan med sin närmaste chef. 
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7 Logi 
Under vissa tjänsteresor krävs övernattning, ofta i samband med möten som varar under flera 
dagar eller om avstånden är för långa för att kunna resa tur- och retur under samma dag. I 
avvägningen om ifall logi behövs under tjänsteresa, gäller det att tänka sparsamt eftersom det 
är skattemedel som bekostar boendet. Samtidigt som arbetstiden ska användas effektivt och 
medarbetaren ska ha en god arbetsmiljö även under tjänsteresor. Nedan presenteras 
riktlinjerna för övernattning med logi under tjänsteresa. 

Riktlinjer för övernattning med logi:

a) Övernattning är motiverat – vid långa avstånd
Övernattning med logi är motiverat under tjänsteresor där avstånden är för långa för 
att rimligen resa tur- och retur under samma dag. Behovet av logi är alltså en 
bedömningsfråga där huvudmålen effektivitet, arbetsmiljö och miljö/klimat får 
vägas mot varandra.

b) Övernattning är motiverat – vid kommunens egna arrangemang
Logi kan även vara motiverat i situationer när exempelvis enheter inom kommunens 
förvaltning anordnar planeringsdagar för personal- eller verksamhetsutveckling, där 
miljöombytet med övernattning är en del av själva syftet. En annan situation kan 
vara om kommunen anordnar konferens eller liknande där externa aktörer bjuds in. 
Då kan det vara lämpligt att även representanterna från Ulricehamns kommun 
ordnar logi på samma boende som där konferensgästerna bor (även om avstånden i 
sig inte motiverar behov av logi).

c) Övernattning ska stämmas av med chef
Tjänsteresor som medför övernattning ska stämmas av med medarbetarens 
närmaste chef.

d) Undvik övernattning
Vid endagsmöten bör övernattning undvikas om det är möjligt och rimligt att resa 
tur- och retur under samma dag. 

e) Bokning av logi
Bokning av logi görs alltid via kommunens upphandlade resebyrå. 
(se avsnitt 8 för mer detaljerade riktlinjer kring bokning av resa/logi)

f) Eget boende
Medarbetare som vill ordna eget boende under tjänsteresa är fria att göra det, 
förutsatt att boendet inte medför några andra logikostnader för kommunen än 
nattraktamente motsvarande ett halvt maximibelopp (se skatteverkets regler). Eget 
boende är i regel ett boende som medarbetaren själv ordnar genom familj, släkt eller 
vänner. Om eget boende ordnas kan medarbetare utöver nattraktamente även få 
traktamente för andra utlägg såsom för frukost (se avsnitt 10.1 om traktamenten).
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8 Bokning av resa och logi  
Riktlinjer för bokning av resa och logi

a) Bokning görs via resebyrå
Bokning av resa och logi ska göras genom kommunens upphandlade resebyrå. 

b) Boka så tidigt som möjligt
Bokning av resor i tjänsten ska ske så tidigt som möjligt för att erhålla bästa möjliga 
pris och villkor samt för att underlätta planering och eventuell samåkning.

c) Lägst kostnad prioriteras
Resebyrån ska ta fram de rese- och boendealternativ som har lägst kostnad och där 
boendena ligger i närhet till platsen där mötet äger rum. Om resebyrån presenterar 
flera olika rese- eller boendealternativ som medarbetaren kan välja mellan, ska 
alternativen med lägst kostnad väljas. 

d) Rese- och boendestandard
När det finns olika alternativ för rese- och boendestandard ska upphandlad 
resebyrå välja resor i andra klass eller motsvarande och logi i enrumslägenhet med 
medelstandard i boenden som helst är miljöcertifierade, såvida det inte föreligger 
särskilda skäl för annan prioritering i enskilda fall.

e) Undantag från lägst kostnad – Ska stämmas av med chef
Undantag från punkt (c), i form av att välja boende/resa som inte har lägst kostnad, 
får endast göras om det är förankrat med medarbetarens chef.  Ett rimligt skäl kan 
vara om ett lite dyrare boende ligger betydligt närmare platsen där mötet äger rum.

f) Logi som kan bokas utan resebyrå – Ska stämmas av med chef
Undantag från punkt (a) kan göras om logi erbjuds till ett förmånligt pris i en 
paketlösning till ett möte, men då ska medarbetaren stämma av detta med sin chef. 
Sådana fall kan vara om boendet ligger i direkt anslutning till konferensanläggning.

g) Bokning av konferensanläggning – Ska stämmas av med chef
Bokning av konferensanläggning ska stämmas av med som lägst verksamhetschef 
eller chef för stabsfunktion. Bokning görs via upphandlad resebyrå, men undantag 
kan göras i samråd med samma chef. 

h) Bonuspoäng, rabatter och liknande
Eventuella bonuspoäng, rabatter eller liknande som erhålls genom resor i tjänst får 
endast nyttjas till andra tjänsteresor för kommunens räkning.

i) Frivilligt uppskjuten hemfärd
Om medarbetare i samband med tjänsteresa väljer att resa tillbaka en annan dag än 
den då tjänsteärendet avslutas, så utgör den kvarstående vistelsen och resan 
tillbaka privat tid. Tjänsteresan är då avslutad och kommunen ersätter endast den 
del av kostnaden för hemresan som motsvarar vad en hemresa hade kostat direkt 
efter att tjänsteärendet avslutades. Merkostnader för hemresan ska betalas privat 
av medarbetaren, som då får be resebyrån dela upp betalningen i två delar. Logi 
med övrigt under den privata vistelsen ska medarbetaren boka och betala helt själv.  
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9 Utlandsresor 
Utlandsresor räknas också som tjänsteresor och de riktlinjer som gäller för tjänsteresor i 
allmänhet omfattar även utlandsresor. Men det tillkommer vissa riktlinjer som gäller specifikt 
för utlandsresor i tjänst. Framförallt anger dessa riktlinjer större krav på att motivera syftet 
med utlandsresa, eftersom kostnaderna och miljö- och klimatpåverkan i regel är större. 
Följande riktlinjer gäller specifikt för utlandsresor i tjänst: 

Riktlinjer för utlandsresor i tjänst:

a) Skriftlig reseansökan krävs till utlandsresa
Inför utrikes tjänsteresa ska medarbetaren till sin närmaste chef lämna in en 
skriftlig ansökan om tillstånd för utlandsresa, där det tydligt ska framgå vilket 
syfte resan har. Reseansökan ska även beskriva det konkreta målet med resan, 
vilken nytta resan ger för kommunen och vad resans förväntade kostnader är. 
Syftet, målet och nyttan med resan ska bedömas i relation till dess konsekvenser i 
form av restid, kostnad, arbetsmiljö samt miljö- och klimatpåverkan.

b) Godkännande av reseansökan 
Om utlandsresans syfte bedöms som välmotiverat av medarbetarens närmaste 
chef ska denne överlämna reseansökan för godkännande till som lägst ansvarig 
verksamhetschef eller chef för stabsfunktion. Om reseansökan görs av 
verksamhets-, stabs- eller sektorchef ska den godkännas av deras respektive 
närmaste chef.

c) Utlandsresor är också tjänsteresor
Utlandsresor i tjänst räknas som tjänsteresor. Samma riktlinjer som gäller för 
tjänsteresor generellt gäller även för utlandsresor.

d) Redovisning av utgifter i reseräkning
Efter genomförd utlandsresa ska utgifter under resan redovisas i en reseräkning, 
via avsedd blankett.

 

För en mer specifik vägledning kring vad som gäller vid utrikes tjänsteresor, finns kommunens 
Rutiner för utlandsresa att tillgå. Där står det mer detaljerat bland annat om reseansökan, 
dokumentation, redovisning, reseräkning och ersättning i samband med utlandsresa i tjänst. 
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10 Övrigt under tjänsteresa 

10.1 Färdtidsersättning, ersättning för resekostnad 
och traktamenten 

Ulricehamns kommun har tre huvudtyper av ersättningar som medarbetare kan få utbetalade 
i samband med tjänsteresa. Dessa är; färdtidsersättning, ersättning för resekostnad och 
traktamenten. De ersättningar som medarbetaren är berättigad kan medarbetaren registrera 
via intranätet efter genomförd tjänsteresa. För att erhålla ersättningar för utlandsresa krävs 
separat redovisning i den ordning som anges i kommunens Rutiner för utlandsresa. 

Färdtidsersättning 
Medarbetare får färdtidsersättning för tjänsteresans färdtid som sker utanför ordinarie 
arbetstid3. Reglerna och nivåerna för färdtidsersättning är kollektivavtalade och anges i 
Allmänna Bestämmelser (AB). Där framgår det bland annat att sammanlagd färdtid plus 
eventuell väntetid under en tjänsteresa måste vara minst 30 minuter för att färdtidsersättning 
ska utbetalas. Färdtidsersättning kan utbetalas både för endagsresa och flerdygnsresa (så 
kallad flerdygnsförrättning). Medarbetare får inte färdtidsersättning för tid som registreras 
som flextid eller tid då fyllnadslön, övertidskompensation eller annan särskilt bestämd 
ersättning utöver traktamentsersättning utges. 

Ersättning för resekostnad 
Om medarbetare vid tjänsteresa inte bokat resan på förhand, utan betalar direkt på buss/tåg 
eller kör egen bil, kan medarbetaren få ersättning för resekostnader. De ersättningar som finns 
att registrera är: kilometerersättning (egen bil) och utlägg för buss, tåg, taxi, parkeringsavgift, 
trängselskatt och övriga utlägg enligt kvitto. Ersättning för användning av egen bil i tjänst 
regleras av bilersättningsavtalet BIA. 

Traktamente 
Traktamente är en ersättning som medarbetare kan få för ökade levnadskostnader under en 
tjänsteresa. Enligt skattereglerna gäller det ökade kostnader för mat, övernattning och 
småutgifter. Rätten till ersättning förutsätter att det är en tjänsteresa med övernattning 
utanför den vanliga verksamhetsorten. Detta är definierat så att resmålet för tjänsteresan 
måste ligga längre bort än 50 km från antingen medarbetarens arbetsplats (tjänsteställe) eller 
bostad, räknat utifrån närmaste färdväg (se inkomstskattelagen 12 kap. 7 §). Därmed betalas 
traktamenten endast ut för flerdygnsförrättningar med enkel resväg som överstiger 50 km.  

Medarbetaren ska i reseräkning för tjänsteresa ange vilka måltider som var och inte var 
inkluderade, exempelvis som en del av konferens- eller boendekostnad som kommunen redan 
betalat. Sådana inkluderade måltider minskar nivån på traktamentet, eftersom medarbetaren 
inte behövde stå för dessa kostnader själv. Ett undantag är kost på allmänna transportmedel 
som ingår i obligatoriskt resepris, det ger inte upphov till minskat traktamente. Fria måltider 
under tjänsteresa är i regel förmånsbeskattade. Ett undantag är hotellfrukost, som ingår i 

 
3 I AB (5 kap, 24 §) anges att när arbetstagaren saknar bestämd ordinarie arbetstid, utges inte färdtidsersättning 
för tid mellan kl. 08.00 och kl. 17.00 måndag–fredag, om tiden inte infaller under helgdag, midsommar-, jul- eller 
nyårsafton. 
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obligatoriskt pris för hotellrum, den ska inte förmånsbeskattas. Medarbetare kan även få 
nattraktamente som kompensation för ej redovisade kostnader för övernattning då eget 
boende har ordnats.  (se traktamentsavtal och Skatteverkets hemsida) 

10.2 Försäkring 
Medarbetare och förtroendevalda är försäkrade med en särskild försäkring som gäller under 
tjänsteresa. Försäkringen gäller så länge tjänsteresa pågår. Detta innebär att resor i tjänst 
till/från plats där tjänsteärendet uträttas måste ske i direkt förbindelse till/från medarbetarens 
ordinarie arbetsplats (tjänsteställe) eller bostad. Tjänsteresan upphör i och med att den 
försäkrade återkommer till tjänsteställe alternativt bostad eller avviker från den direkta 
förbindelsen. Ett exempel på avvikelse från direkt förbindelse är om medarbetaren frivilligt 
skjuter upp hemfärd för att spendera privat tid på den ort där tjänsteärendet uträttades. Detta 
innebär att tjänstereseförsäkring inte gäller för medarbetaren under den kvarstående privata 
vistelsen och tillbakaresan, eftersom tjänsteresan då definieras som avslutad (även om 
tillbakaresan helt eller delvis bekostas av kommunen). 

10.3 Representation 
I många sammanhang förekommer olika former av representation i samband med 
tjänsteresor. Representation kan rikta sig utåt (extern representation) mot utomstående 
organisationer, föreningar, företag eller enskilda personer. Den kan också rikta sig till 
kommunens egna anställda (intern representation). Generellt bör restriktivitet gälla för all 
representation. Representation ska alltid ha ett direkt samband med och värde för kommunens 
verksamhet.  

Fria måltider i samband med både intern eller extern representation behöver inte 
förmånsbeskattas. Enligt Skatteverket måste det dock finnas någon form av underlag som kan 
bestyrka mötets karaktär av representation. För konferenser med representation bör det därför 
finnas exempelvis en dagordning eller ett program där innehållet, syftet och deltagarna 
framgår. Vid all representation som kommunen bekostar ska alltid kvitto/faktura 
kompletteras med uppgifter om syftet med representationen, namn på samtliga deltagare samt 
vilken organisation/företag/myndighet de företräder. 

Vidare får extern representation riktad både till och från kommunen inte förekomma i 
samband med upphandling eller vid myndighetsutövning, eftersom det i sådana fall lätt skulle 
kunna uppstå risker för bestickning och mutbrott. 

För mer specifik vägledning om representation (exempelvis om redovisning av kvitto/faktura, 
syftesbeskrivning etcetera) finns kommunens Riktlinjer för representation, uppvaktning, 
avtackning och gåvor samt Rutiner för uppvaktning, avtackning, representation och gåvor. 
För frågor kring mutor och bestickning och var gränserna går för representation och gåvor, 
finns även kommunens Riktlinjer gällande mutor och bestickning. 
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10.4 Studie- och konferensresor 
Renodlade studie- och konferensresor är fria från förmånsbeskattning, men då måste inslagen 
av nöje och rekreation vara försumbara i förhållande till den effektiva tid som avsätts direkt 
till studierna eller konferensens syfte. Skatteverket anger som tumregel att den effektiva 
studie- eller konferenstiden bör uppgå till minst sex timmar per dag, motsvarande minst 30 
timmar jämnt fördelade under en vecka (se Skatteverkets hemsida). Detta minimikrav för 
andelen effektiv arbetstid gäller även under studie- och konferensresor som varar exempelvis 
lunch till lunch, då den totala studie- och konferenstiden ska utgöras av minst sex timmar 
effektiv arbetstid som fördelas jämnt under de två halvdagar då konferensen pågår. 

I Skatteverkets bedömning av om studie- eller konferensresor är skattepliktiga eller ej, tas 
hänsyn till resans syfte och nytta för arbetsgivaren, vilket resmål/ort som valts, och hur 
studierna eller konferensen har lagts upp. För att studie- och konferensresor inte ska räknas 
som skattepliktiga förmåner, bör det finnas ett detaljerat program eller schema som visar hur 
varje studie- eller konferensdag är upplagd med kurstider, raster, grupparbeten, studiebesök 
etcetera, samt tid avsatt till rekreation och nöje.  
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11 Ansvar, förankring och uppföljning 
 
Ansvar 
Medarbetare och förtroendevalda har i grunden ett eget ansvar för att ta del av och följa 
riktlinjerna. Därtill ansvarar chefer med personalansvar för att deras medarbetare känner till 
riktlinjerna, medan kanslifunktion ansvarar för att de förtroendevalda känner till riktlinjerna.  

Kommunens personalfunktion har ett ansvar för att vägleda kommunens medarbetare om 
tjänsteresor och hur riktlinjerna ska tolkas och tillämpas i praktiken.  

Chefer med personalansvar har ett ansvar att se till att deras berörda medarbetare vid behov 
får introduktion till resfria möten och rätt IT-verktyg för att genomföra videokonferenser, 
webbmöten och telefonmöten. Dessutom har samma chefer ett övergripande ansvar för att 
prioritera vilka av sina medarbetare som deltar på vilka möten, när det krävs längre 
tjänsteresor till mötena. 

Kommunen ansvarar som arbetsgivare för medarbetarnas arbetsmiljö och ska enligt 
arbetsmiljölagstiftningen bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Trafiksäkerheten under 
tjänsteresor är en arbetsmiljöfråga och chefer med personalansvar har därför ett ansvar för att 
åstadkomma en så god trafiksäkerhet och arbetsmiljö som möjligt för medarbetarna. 
 
Förankring 
Riktlinjerna läggs till i kommunens författningshandbok. Vid introduktion av nya medarbetare 
ska dessa riktlinjer ingå som obligatoriskt introduktionsmaterial. Ett lämpligt sätt för chefer 
att förankra riktlinjerna hos befintliga medarbetare är att introducera dem under APT. 
 
Uppföljning 
Kanslichef är ansvarig för revidering och uppföljning av dessa riktlinjer. Riktlinjerna ska 
revideras senast vid årsskiftet 2020/2021, annars upphör de att gälla. Vid revidering bör 
ansvarig se över om riktlinjerna fortfarande är förenliga med lagar, avtal och kommunens 
andra styrdokument och rutiner. Därtill bör en uppföljning göras av hur väl riktlinjerna har 
fungerat i tillämpningen. Har riktlinjerna fyllt sitt syfte av att resande i tjänst ska ske så 
effektivt som möjligt, med god arbetsmiljö och med så liten miljöbelastning och 
klimatpåverkan som möjligt?
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Stadshuset 1 mars kl. 18.00 

  
Övriga Petra Grönhaug Kommunsekreterare 

  
Allmänheten Öppet sammanträde 

 
Underskrifter  

 

 
Sekreterare ________________________ 

  Petra Grönhaug 
 

 
Ordförande 

 
________________________ 

  Celso Silva Goncalves 

 
 

Justerare 
 
________________________ 

   Aila Kiviharju 

 
 

Justerare 
 
________________________ 

   Eva Grönbäck 
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Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

 
 
 
§ 32/2017 
 

Svar på motion om att ny rese- och mötespolicy för 
anställda och förtroendevalda tas fram 
Dnr 2016/398 
 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Arne Fransson (MP) att en rese- och 
mötespolicy för anställda och förtroendevalda i Ulricehamns kommun och kommunens bolag 
tas fram. Den nya rese- och mötespolicyn ska ersätta nuvarande Miljö- och 
trafiksäkerhetspolicy samt Policy vid val av hotell- och konferensanläggningar. 
 
Ulricehamns kommun bör verka för att allt resande som görs i tjänsten av anställda och 
förtroendevalda ska ske på ett sätt som är effektivt och hållbart för både miljön, kommunens 
ekonomi och arbetsmiljön. Resor och logi regleras idag av kommunens Miljö- och 
trafiksäkerhetspolicy samt Policy vid val av hotell- och konferensanläggningar. Dessa båda 
dokument är dock delvis inaktuella och ofullständiga och stämmer inte överens med 
kommunens styr- och ledningssystem. Exempelvis uttrycks ingenting om boendets standard 
eller resfria möten. Eftersom det är viktigt att de styrdokument som reglerar kommunala 
resor och logi kan fungera vägledande bör dessa dokument revideras. För att skapa en helhet 
kring samt tydliggöra kommunens ställningstagande när det gäller resor och logi kan det vid 
en revidering vara positivt att skapa ett gemensamt styrdokument för kommunala resor och 
logi. Vid en revidering bör valet av vilken typ av styrdokument ett nytt dokument ska vara ses 
över. Huruvida trafiksäkerhet för anställda och förtroendevalda samt inköp och skötsel av 
fordon ska behandlas i samma styrdokument som resor och logi eller i ett separat 
styrdokument bör utredas.  
 
De kommunala bolagens skyldighet att följa antagna styrdokument regleras i företagspolicyn 
och mer direkt i ägardirektiven. I ägardirektiven står att ”riktlinjer och policies som beslutas 
av kommunfullmäktige och som kan vara relevanta för bolagets verksamhet skall vara 
vägledande för bolaget”. Det är således inte obligatoriskt för bolagen att använda ett 
styrdokument om resor och logi.   
 
Beslutsunderlag 

1 Kommunstyrelsens beslut 2017-02-02 § 39 
2 Tjänsteskrivelse 2016-11-28 från kanslichef 
3 Motion om att rese- och mötespolicy tas fram för anställda och förtroendevalda 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionen antas genom att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att ta fram ett nytt 
styrdokument för resor och logi för anställda och förtroendevalda i kommunen. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Arne Fransson (MP) och Susanne Arneborg (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

Kommunfullmäktiges beslut  
Motionen antas genom att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att ta fram ett nytt 
styrdokument för resor och logi för anställda och förtroendevalda i kommunen. 
 
Beslut lämnas till 
Kanslichef 
 
 
 
 



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
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§  
 

Ändring av renhållningsordning 
Dnr 2017/638 
 
 
Sammanfattning 
Ulricehamns kommun fastställde nu gällande avfallsplan med renhållningsordning  
2007-10-22, KF § 140. Under slutet av 2018 startar arbetet med att ta fram en revidering av 
hela avfallsplanen.  

Enligt Ulricehamns Energi AB, som ansvarar för kommunens avfallshantering, finns det dock 
redan nu ett behov av en komplettering i renhållningsordningens föreskrifter vad gäller 
sorteringskrav för matavfall för bland annat restauranger och storkök.  
 
Renhållningsordningens bilaga föreslås därför kompletteras med sorteringskrav för matavfall 
för bland annat restauranger och storkök med ikraftträdande från och med 2018-04-01.  
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-01-04 från kanslichef 
2 Skrivelse Ulricehamns Energi AB 
3 Bilaga ändringsförslag renhållningsordningens föreskrifter 
4 Gällande renhållningsordning 

    
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Komplettering av bilaga 1 till föreskrifterna i Ulricehamns kommuns renhållningsordning 
med sorteringskrav för matavfall för bland annat restauranger och storkök, antas med 
ikraftträdande från och med 2018-04-01. 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning 
 

  

2018-01-04 

Tjänsteskrivelse ändring av renhållningsordning 
Diarienummer 2017/638, löpnummer 5198/2017 
 
Sammanfattning 
Ulricehamns kommun fastställde nu gällande avfallsplan med renhållningsordning 2007-10-
22, KF § 140. Under slutet av 2018 startar arbetet med att ta fram en revidering av hela 
avfallsplanen.  

Enligt Ulricehamns Energi AB, som ansvarar för kommunens avfallshantering, finns det dock 
redan nu ett behov av en komplettering i renhållningsordningens föreskrifter vad gäller 
sorteringskrav för matavfall för bland annat restauranger och storkök.  
 
Renhållningsordningens bilaga föreslås därför kompletteras med sorteringskrav för matavfall 
för bland annat restauranger och storkök med ikraftträdande från och med 2018-04-01.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Komplettering av bilaga 1 till föreskrifterna i Ulricehamns kommuns renhållningsordning 
med sorteringskrav för matavfall för bland annat restauranger och storkök, antas med 
ikraftträdande från och med 2018-04-01.  
 
 
Ärendet 
Ulricehamns Energi AB, som ansvarar för kommunens avfallshantering, har kommit in med 
ett förslag på en ändring i renhållningsordningens föreskrifter, bilaga 1. 
 
Ulricehamns kommun fastställde nu gällande avfallsplan med renhållningsordning 2007-10-
22, KF § 140. Bilagorna består av sorteringsanvisningar gällande hushåll och verksamheter. 
 
Ulricehamns Energi AB har för avsikt att under slutet av 2018 starta arbetet med att ta fram 
en revidering av hela avfallsplanen.  
 
I avtalet för insamling av hushållsavfall, som Ulricehamns Energi AB har med Infinitum AB, 
ska även matavfall från livsmedelsverksamheter insamlas för biogasframställning. 
Insamlingen ska under avtalsperioden införas successivt. Matavfall från restauranger och 
storkök är enligt miljöbalken att betrakta som jämförligt med hushållsavfall. 
 
Insamlingen av matavfall har dock inte kommit igång fullt ut hos alla 
livsmedelsverksamheter och Ulricehamns Energi AB bedömer att det behövs ett krav i 
renhållningsordningen. Renhållningsordningens bilaga 1 kan enkelt kompletteras med 
sorteringskrav för matavfall för bland annat restauranger och storkök.   
 
Förslaget till komplettering av bilagan har enligt miljöbalken (1998:808) 15 kap 44 § skickats 
ut för samråd till berörda livsmedelsverksamheter. Ett fåtal synpunkter har inkommit.  
 
Renhållningsordningens bilaga föreslås nu kompletteras med sorteringskrav för matavfall för 
bland annat restauranger och storkök med ikraftträdande från och med 2018-04-01.  
 

 
 



 2017/638, 5198/2017 2(2) 

Beslutsunderlag 
1 Skrivelse Ulricehamns Energi AB 
2 Bilaga ändringsförslag renhållningsordningens föreskrifter 
3 Gällande renhållningsordning 

Beslut lämnas till 
Ulricehamns Energi AB 
Miljö- och samhällsbyggnad 
Kansliet 

Pehr Johansson Agneta Isaksson 
Kanslichef Kommunjurist 

Kommunstyrelsens förvaltning 
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Ändring av renhållningsordning 
Ulricehamns kommun 
 

Ulricehamns kommun fastställde nu gällande avfallsplan med renhållnings-
ordning 2007-10-22, KF § 140. Under slutet av 2018 startar arbetet att ta fram en 
revidering av hela avfallsplanen. Planens syfte är att identifiera och sätta upp 
kommunala mål inom avfallsområdet samt att identifiera och ange åtgärder som 
behöver genomföras för att målen ska uppnås.  

Fram till dess behöver renhållningsordningen enkelt kompletteras med 
sorteringskrav gällande matavfall från bland annat restauranger och kök. Det är 
viktigt att kommunen inte tappar fart i denna fråga.  

Enligt Miljöbalken 15 kap 44 § kan ändringar göras, och om den är mindre 
och/eller omfattar endast ett fåtal fastighetsinnehavare så behöver ändringen inte 
ställas ut, utan det räcker med samråd med myndigheter och berörda. 

Hela Sverige arbetar nu för att öka återvinningen av matavfallet och uppnå de 
nationella miljömålen. Regeringen har fastställt två viktiga etappmål gällande 
avfall för Sveriges kommuner att jobba med, varav den ena handlar om matavfall: 

”Ökad resurshushållning i livsmedelskedjan 
Insatser ska vidtas så att resurshushållningen i livsmedelskedjan ökar genom att 
minst 50 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger 
sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring tas tillvara, där minst 40 
procent behandlas så att även energi tas tillvara senast 2018.”  

Under 2016 startade den pågående upphandlingen för hämtning av 
hushållsavfall med företaget Infinitum AB. I det avtalet ingår hämtning, transport 
och behandling av matavfall från livsmedelsverksamheter restauranger och 
storkök mm. och att det skulle införas successivt under avtalstiden (2016-05-01—
2019-04-30). 

Planen var att först börja med matavfallshämtning i Ulricehamns tätort så 
Ulricehamns Energi AB höll våren 2016 ett informationsmöte. Idag lämnar 2 
privata och 7 kommunala verksamheter matavfallet. Några verksamheter har 
avfallskvarnar så de är inte aktuella. I tätorten kvarstår ca 35 privata och 2 
kommunala, restauranger och storkök som inte sorterar matavfall. Idag hämtar 
Infinitum med en tvåfacksbil ca 300 kg matavfall. Det är hos de kvarstående som 
de stora mängderna finns. Infinitum räknar med att det bör finnas minst 2000 
kg/veckan totalt sett gällande tätorten.  

Idag kör Infinitum matavfallet till Borås Energi AB för rötning och 
biogasproduktion där 80 procent av avfallstransporterna och 87 procent av alla 
sträckor i Borås kollektivtrafik görs med biogasfordon. 

Då insamlingen inte kommit igång fullt ut hos alla livsmedelsverksamheter så 
bedömer vi att det behövs ett krav i renhållningsordningen. Ju fler som lämnar 
detta avfall desto mer ekonomiskt och miljömässigt försvarbart blir det.  
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Kransorternas matavfall bedöms vara mest miljömässigt motiverat att hämta först 
när hushållsavfallens matavfall ska hämtas för att inte energivinsten ska ätas upp 
av fordonsbränsleåtgången. 

Förslag till ändringsbeslut 

Matavfall från restauranger och kök är enligt miljöbalken att betrakta som 
jämförligt med hushållsavfall. I gällande renhållningsordning finns sorterings-
anvisningar som en bilaga som föreslås utökas med en punkt med matavfall. Se 
bilagda sorteringsguide. Ändringen föreslås remitteras till berörda livsmedels-
verksamheter och myndigheter. 

Ändringen ligger helt i linje med vår renhållningstaxa 2017 och det avtal som vi 
har med Infinitum AB.  

 

Ulricehamn den 5 september 2017 

Per Ingloff  Marie Ström 
VD  Chef VA- och Miljö 

 

Bifogar:   Sorteringsanvisningar Bilaga 1 i renhållningsordningen för 
Ulricehamns kommun  



Bilaga 1  

SORTERINGSANVISNINGAR FÖR HUSHÅLLSAVFALL ELLER DÄRMED JÄMFÖRLIGT 
AVFALL 

Nedan uppräknade avfallsslag ska utsorteras och lämnas på något av de uppsamlingsställen och 
återvinningsstationer som anges vid respektive avfallsslag eller som anvisas av producent enligt 
producentansvaret. Återvinningsmaterialet ska vara rent och fritt från föroreningar. Vid återvinnings-
centralen och vid grovavfallshämtningen finns behållare för brännbart, icke brännbart och skrot.  

Mottagare/plats  
A = Återvinningsstationer i kommunens tätorter  
B = Återvinningscentral vid kommunens avfallsanläggning  
C = Speciell kommunal insamling vid fastighet/sopbehållare  
D = Grovavfallshämtning på anvisade platser  
F = Inköpsställe  
G = Annan plats som anvisas av producenten enligt producentansvaret  
H = Returkärl  
I = Kompost på fastigheten  
J = Gemensam kompostanläggning  
K = Apotek  
 

Avfallsslag  
• Användbara prylar t ex möbler B.  
• Bildäck F.G  
• El- och elektronikavfall B.F.G  
• Farligt avfall enligt förordningen om farligt avfall. Ex spillolja, kvicksilvertermometrar, lacknafta, färgrester, 
oljefilter B.C.D  
• Färgat/ofärgat förpackningsglas separerat A.B.G  
• Förmultningsbart köksavfall H.I  
• Grovavfall (skrymmande hushållsavfall) B.D   
• Kartongförpackningar A.B.G  
• Kläder, hela och rena A.B  
• Kylskåp, frysar m m. B  
• Lysrör B.F.G  
• Matavfall* gällande restauranger, skolor, servicehus och storkök mm. C 
• Mediciner K  
• Plastförpackningar A.B.G  
• Plåtförpackningar A.B.G  
• Småbatterier A.B.C.D.F  
• Sprutor och kanyler K  
• Stickande/skärande avfall välförpackat och märkt, ej smittförande e.d. B.H 
• Tidningar och annat returpapper A.B.G  
• Trädgårdsavfall B.D.I.J  
• Wellpapp A.B.G  
• Övrigt H 
 

*Med matavfall menas allt biologiskt nedbrytbart avfall som uppkommer i och med livsmedelshanteringen 
och som skulle kunna eller har kunnat användas som livsmedel och som utgör hushållsavfall eller därmed 
jämförligt avfall. Dock ingår ej butiksavfall av animaliskt ursprung enligt förordningarna 1069/2009/EG och 
142/2011/EU.



 
 

AVFALLSPLANERING 
2006 

 

Del 4 Renhållningsordning 
Föreskrifter 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Slutligt förslag 2007-05-30 för utställning 
 
Antagen av kommunfullmäktige i Ulricehamn 2007-10-22, § 140 
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Avfallsplanering 2006 redovisas i 4 delar. 
 
Del 1. Avfallsplan. Handlingsprogram 

Här redovisas ett framtidsscenario, övergripande mål och strategier samt detaljerat 
handlingsplan. 

 
Del 2. Avfallsplan. Planeringsunderlag 

Här redovisas planeringsförutsättningar såsom  
- uppgifter om kommun och näringsliv, 
- statens syn på avfallsfrågor, 
nuläge, framtid och åtgärder för 
- avfall som kommunen ansvarar för, 
- avfall som omfattas av producentansvar och 
- övrigt avfall 
samt 
- sammanställning av avfallsmängder, 
- avfallsanläggningar, 
- gamla avfallsupplag och 
- avstämning mot nationella miljömål. 
 

Del 3. Avfallsplan. Miljöbedömning 
Här beskrivs hur den miljöbedömning av planer och program som krävs enligt  6 
kapitlet 11 – 18 §§ miljöbalken har genomförts. 
 

Del 4. Renhållningsordning. Föreskrifter 
Här redovisas kommunens renhållningsordning med föreskrifter. 



Ulricehamns kommun 
Del 4 RenhÃ¥llningsordning Slutligt fÃ¶rslag 070530 

 - 3 -

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

INLEDNING ..................................................................................................................4 
KAPITEL 1  ALLMÄNNA BESTÄMMELSER .....................................................................5 
KAPITEL 2  HUSHÅLLSAVFALL OCH DÄRMED JÄMFÖRLIGT AVFALL ...........................7 
KAPITEL 3  UNDANTAG FRÅN RENHÅLLNINGSORDNINGENS BESTÄMMELSER........10 
KAPITEL 4  ANNAT AVFALL ÄN HUSHÅLLSAVFALL ....................................................12 

 
BILAGOR 
1. Sorteringsanvisningar för hushållsavfall eller där med 
jämförligt avfall 
2. Sorteringsanvisningar för bygg- och rivningsavfall samt ej 
branschspecifikt industriavfall 
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INLEDNING 
 
 
 
 
 
 
 
Renhållningsordning för Ulricehamns kommun. 
 
Antagen av Kommunfullmäktige, Ulricehamn, § 140, 2007-10-22.  
 
Träder i kraft den 1 november 2007 
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KAPITEL 1  
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 
 
1:1 § Tillämpningsområde 
För kommunens avfallshantering gäller dels bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) och 
avfallsförordningen (2001:1063), dels övriga förordningar om avfallshantering utfärdade 
med stöd av miljöbalken. 
 
Vid sidan av de författningar som anges i första stycket gäller dessa föreskrifter om 
avfallshantering. 
 
I kapitel 3 finns bestämmelser om undantag från föreskrifterna.  
 
Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. § 5 
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare. Med nyttjanderätts-
havare avses den som, utan att omfattas av fastighetsinnehavarebegreppet, har rätt att 
bruka eller nyttja fastighet. 
 
Med hushållsavfall menas avfall som kommer från hushåll och avfall från annan 
verksamhet som till sin typ eller sammansättning liknar det avfall som kommer från 
hushåll. 
 
 
1:2 § Ansvar för renhållningen 
Kommunen svarar för att hushållsavfall samlas in samt återvinns eller bortskaffas. 
Kommunstyrelsen har verksamhetsansvaret för renhållningen i kommunen. Renhållningen 
i kommunen utförs av Serviceförvaltningen eller den/de entreprenörer som kommunen 
bestämmer, nedan kallad renhållaren. 
 
 
1:3 § Avgifter 
Kommunfullmäktige har med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken rätt att besluta om avgifter 
som skall betalas för den insamling, transport, återvinning och det bortskaffande av avfall 
som utförs genom kommunens försorg. 
 
 
1:4 § Tillsyn 
Tillsynen över efterlevnaden av miljöbalken och med stöd av lagen meddelade föreskrifter 
utförs av miljö- och byggnämnden. 
 
 
1:5 § Informationsskyldighet 
Fastighetsinnehavare är skyldig att i erforderlig omfattning informera dem som bor i eller är 
verksamma i fastigheten om dessa föreskrifter. 
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1:6 § Uppgiftsskyldighet 
Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet där det uppstår annat avfall än hushållsavfall 
och därmed jämförligt avfall, är skyldig att på anmodan av Kommunstyrelsen lämna de 
uppgifter i fråga om avfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs som 
underlag för kommunens föreskrifter om avfallshantering och avfallsplanen. 
 
Den som yrkesmässigt tillverkar, till Sverige för in eller säljer en förpackning eller en vara 
som är innesluten i en sådan förpackning skall på anmodan av Kommunstyrelsen lämna de 
uppgifter i fråga om förpackningsavfallets art, sammansättning, mängd och hantering som 
behövs som underlag för kommunens renhållningsordning och avfallsplan. Uppgifts-
skyldigheten omfattar också uppgifter för att förebygga att förpackningsavfall uppstår och 
åtgärder för att främja återanvändning av förpackningar. 
 
 
1:7 § Emballering av avfall 
I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket behållaren och 
förvaringsplatsen är avsedd. Avfall ska vara väl emballerat så att skada, arbetsmiljöproblem 
eller annan olägenhet inte uppkommer.   
 
Specialbehållare för sprutor och kanyler från hushållen tillhandahålls av apoteket.  Övriga 
föremål som kan vålla skär- och stickskador ( t.ex. glas, spikar och nålar) förpackas i styvt 
skyddshölje och läggs i behållare för restavfall. 
 
 
1:8 § Sorteringsskyldighet 
Varje fastighetsinnehavare ska sortera ut sådana avfallsslag som anges i bilaga 1 och 2 till 
dessa föreskrifter samt lämna avfallet på plats som anvisas i bilagan. Avfallet ska 
transporteras bort från fastigheten så ofta att olägenheter ur hälso- och miljövårdssynpunkt 
inte uppstår.  
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KAPITEL 2  
HUSHÅLLSAVFALL OCH DÄRMED JÄMFÖRLIGT 
AVFALL 
 
2:1 § Hämtningsområde 
Kommunen är indelad i följande hämtningsområden: 
 
TÄTORTSOMRÅDEN: 
Ulricehamn, Timmele, Dalum, Blidsberg, Trädet, Röshult, Rånnaväg, Gällstad, 
Torsbo, Marbäck, Vegby, Hökerum, Nitta, Älmestad, Hulu, Hössna, 
Stavared, Folkesred, Strängsered, Torhult och Köttkulla till den omfattning 
som omfattas av kommunens verksamhetsområde för VA. 
 
ÖVRIGA OMRÅDEN: 
Kommunen i övrigt. 
 
 
2:2 § Hämtningsintervall 
Hämtning utförs enligt nedan, inom områden beskrivna i 2:1 §, på det sätt som 
Kommunstyrelsen bestämmer i respektive område:  
 
Tätortsområden -utsorterat komposterbart (gäller endast flerfamiljshus, 
verksamheter, skolor, servicehus m.m. inom centralorten), minst en gång per vecka. Övrigt, 
minst en gång var fjortonde dag. 
 
Övriga områden -permanentbostäder minst en gång var fjortonde dag, vid fritidshus minst en 
gång var fjortonde dag 1 maj-15 sept. Tätare hämtning eller hämtning övrig tid för 
fritidhus, kan ske efter beställning hos renhållaren. Fastighetsinnehavare ges möjlighet att 
själv bestämma om vederbörande kan hoppa över ordinarie hämtningstillfälle om det kan 
ske utan olägenhet ur hälso- och miljövårdssynpunkt. Om olägenhet uppstår kan miljö- och 
byggnämnden kräva ett tätare hämtningsintervall. 
 
 
2:3 § Soputrymmen, behållare och behållarplats, hämtningsvägar m m 
Avfallsbehållare ska vara uppställd så att hämtning underlättas. Den ska placeras så att den 
kan tömmas med sidolastande bil där sådan används och baklastande bil där sådan 
används. Kommunstyrelsen meddelar föreskrifter om storlek och typ av avfallsbehållare 
och latrinbehållare. Arbetarskyddsstyrelsens regler AFS 1998:4 gäller. 
 
Det åligger fastighetsinnehavaren att se till att transportväg fram till behållarens 
hämtningsplats hålles i lätt framkomligt skick. Transportvägen ska röjas från snö och hållas 
halkfri. Enskild väg och tomtmark som nyttjas vid hämtning ska vara så dimensionerad 
(t.ex. bredd och bärighet) och hållas i sådant skick att den är farbar för hämtningsfordon. 
Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen i fastigheten där arbetet ska utföras. Nycklar, 
portkoder och dylikt ska överlämnas vid begäran. Ändringar skall utan anmaning meddelas 
renhållaren. 
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2:4 § Fyllnadsgrad och vikt 
Behållare får inte fyllas mer än att den lätt kan tillslutas. Den får inte heller vara så tung att 
det blir uppenbara svårigheter att flytta den. Behållare som är överfull eller för tung eller 
som innehåller dåligt emballerade föremål som är skärande eller stickande hämtas efter 
omemballering enligt renhållarens anvisningar. Arbetarskyddsstyrelsens regler AFS 1998:4 
gäller. 
 
 
2:5 § Ansvar för anskaffande och underhåll av sopbehållare m m. 
Fastighetsinnehavaren är ansvarig för anordnande, installation, underhåll och rengöring av 
anordningar för avfallshanteringen inom fastigheten. 
 
Kommunen tillhandahåller kärl upp till 240 l om inte annat överenskommes med 
Serviceförvaltningen. Fastighetsinnehavaren har ansvar för rengöring och tillsyn av kärlet. 
Kärl för utsorterat komposterbart avfall förses med innersäck som tillhandahålles och 
anbringas av renhållaren om inte annat överenskommes med denne. Eventuella påsar som 
fastighetsägare själv använder för utsorterat komposterbart avfall skall vara 
förmultningsbara. 
 
 
2:6 § Skyldighet att lämna avfall 
Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall skall lämnas till renhållaren om inte annat sägs i 
dessa föreskrifter. 
 
 
2:7 § Sortering av hushållsavfall 
Varje fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare skall sortera ut de avfallsslag som 
anges i 2:8 och 2:9 §§ samt sådana avfallsslag som i övrigt anges i bilaga 1 till dessa 
föreskrifter. Utsorterade avfallsslag hämtas i särskild ordning vid fastigheten eller lämnas av 
fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren på plats som anvisas i bilagan. Det 
utsorterade avfallet skall transporteras bort från fastigheten så ofta att olägenhet för 
människors hälsa och miljön inte uppstår. 
 
 
2:8 §  Grovavfall  
Hushållens grovavfall ska sorteras och lämnas enligt bilaga 1.  
 
Kommunstyrelsen avgör omfattningen på insamlingen. Med grovavfall avses skrymmande 
avfall som uppkommer tillfälligtvis, t ex uttjänta möbler.  
 
 
2:9 § Hushållens farliga avfall och avfall från elektriska och elektroniska 
produkter 
Varje fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare skall sortera ut hushållens farliga avfall 
och hålla detta avskilt från annat avfall. Det farliga avfallet skall vara tydligt märkt. 
Hushållens farliga avfall hanteras enligt bilaga 1. 
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Varje fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare skall sortera ut hushållens avfall av 
elektriska och elektroniska produkter och hålla detta avskilt från annat avfall så att det kan 
omhändertagas enligt bilaga 2.  
 
Allt avfall som utgörs av kasserade kylskåp och frysar ska transporteras till återvinnings-
centralen vid avfallsanläggningen. Sådant avfall ska hanteras varsamt och hållas avskilt från 
annat avfall i avvaktan på bortforsling. 
 
 
2:10 § Latrin 
Latrinbehållare ska förslutas av fastighetsinnehavaren och normalt ställas, såvida inte 
särskilda skäl föreligger häremot, 
-vid avfallsbehållaren, som hämtas i samband med sophämtning, vad det 
gäller tätortsområden och övriga områden. 
 
 
2:11 § Slam 
Slamavskiljare, fettavskiljare och slutna tankar ska vara lätt tillgängliga för tömning. Lock 
eller manlucka ska kunna öppnas av en person och får inte vara övertäckt vid tömning. 
Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens skötsel och underhåll. Avstånd mellan 
uppställningsplats för slambil och slambrunn bör inte överstiga 15 m. 
 
 
2:12 § Slamtömning 
Hämtning av slam från slamavskiljare och slutna tankar sker minst en gång per år och från 
fettavskiljare vid behov. Efter tömning återförs vätskefasen där så är möjligt. 
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KAPITEL 3  
UNDANTAG FRÅN 
RENHÅLLNINGSORDNINGENS BESTÄMMELSER 
3:1 § Allmänna förutsättningar 
Miljö- och byggnämnden prövar undantag från renhållningsordningens bestämmelser enligt 
vad som framgår av detta kapitel. Ansökan görs till miljö och byggnämnden antingen 
skriftligt eller muntligt. 
 
Om särskilda skäl föreligger kan undantag ske även i andra fall. Särskilda skäl kan vara 
åtgärd som främjar återanvändning, återvinning och inte innebär olägenhet för människors 
hälsa eller miljön. Beviljade undantag upphör att gälla vid ägarbyte på fastigheten eller om 
förutsättningarna för undantaget förändras. 
 
Undantag enligt denna renhållningsordning är vad gäller 3:4§, 3:5§, 3:6§ och 3:7§ 
tidsbegränsade. 
 
 
3:2 § Kompostering 
Anläggning för kompostering av trädgårdsavfall får anordnas på en ur miljö och 
hälsosynpunkt lämplig plats.  
 
Anläggning för kompostering av hushållsavfall får anordnas efter anmälan till miljö- och 
byggnämnden. Anläggningen skall vara skadedjurstät och fungera året runt på sådant sätt 
att olägenhet för omgivningen inte uppstår.  
 
Förmultningsanläggning för latrin får anordnas efter anmälan till miljö- och 
byggnämnden. Anläggningen ska ha en tät botten. 
 
 
3:3 § Annat eget omhändertagande än kompostering 
Avfall får tas om hand på den egna fastigheten endast under förutsättning att det kan ske 
utan risk för olägenhet för människors hälsa och miljön. Det är normalt inte tillåtet att elda 
upp, gräva ned eller på annat sätt bortskaffa avfall.  
 
Torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering får förbrännas endast om det 
kan ske utan att olägenhet för omgivningen uppstår, och det i övrigt inte strider mot 
författning. Föreskrifter om förbud helt eller delvis mot eldning utfärdade med stöd av 
räddningstjänstförordningen och brandriskvarning måste beaktas. 
 
 
3:4 § Befrielse från sophämtning och slamtömning 
Fastighetsinnehavare, som på ett från hälsoskydds- och miljövårdssynpunkt godtagbart sätt 
själv kan hantera sitt hushållsavfall och som inte utnyttjar renhållningsservicen, eller om 
fastighet ligger svårtillgängligt, kan efter ansökan hos miljö- och byggnämnden få befrielse 
från skyldigheten att lämna avfall till kommunen för bortforsling och slutligt omhänder-
tagande. Undantag medges för högst tre år i taget. Därefter måste ny ansökan göras. 
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Fastighetsinnehavare med slamavskiljare alternativt sluten tank, med god funktion, som på 
ett från hälsoskydds- och miljövårdssynpunkt godtagbart sätt själv kan tömma sin 
slamavskiljare eller slutna tank, kan efter ansökan hos miljö- och byggnämnden få befrielse 
från skyldigheten att lämna slam till kommunen för bortforsling och slutligt omhänder-
tagande under förutsättning att tillgång finns till mark, enligt skötsellagen, och sug- och 
spridarutrustning eller att tillgång finns till sugutrustning och att slammet komposteras i av 
miljö och byggnämnden godkänd anläggning. Undantag medges för högst tre år i taget. 
Därefter måste ny ansökan göras. 
 
 
3:5 § Uppehåll i hämtning 
Uppehåll i hämtning kan efter begäran hos miljö- och byggnämnden medges 
fastighetsinnehavare om fastigheten inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande 
tid om minst tre månader för permanentbostad respektive hela hämtningsperioden för 
fritidshus.  
 
Uppehåll i hämtning medges för högst tre år i taget. Därefter måste ny ansökan göras. 
 
 
3:6 § Gemensam behållare eller avfallslösning 
Gemensam behållare kan efter ansökan hos miljö- och byggnämnden få nyttjas av 
närboende fastighetsinnehavare om avfallsmängden kan rymmas i ett kärl av den storlek 
som normalt används inom området. Fastigheter inom tätortsområden medges normalt ej 
gemensamt kärl. 
 
En sammanslutning av fastighetsägare kan efter ansökan hos miljö- och byggnämnden 
beviljas tillstånd att nyttja gemensam storbehållare/källsorteringsstation. Förutsättningar 
för detta är bland annat att fastighetsägarna svarar för skötsel av platsen, sortering sker 
enligt denna renhållningsordning och att fakturering sker till en juridisk person. 
 
Tillstånd till gemensam avfallslösning eller gemensam behållare ges för högst tre år i taget. 
Därefter måste ny ansökan göras 
 
 
3:7 § Förlängt hämtningsintervall för hushållsavfall och slam 
Fastighet inom övriga områden, som komposterar allt förmultningsbart hushållsavfall enligt 
3:2§, kan, om avfallsmängden är ringa, efter ansökan hos miljö- och byggnämnden medges 
förlängt hämtningsintervall till en gång i kvartalet alternativt en gång i halvåret. Undantag 
medges för högst tre år i taget. Därefter måste ny ansökan göras.  
 
Fastighetsinnehavare med avloppsanordning som har en god funktion kan efter ansökan 
hos miljö- och byggnämnden medges att slammet hämtas vartannat år om fastigheten är ett 
fritidshus eller fastigheten bebos av en person eller att WC ej är anslutet eller att anläggning 
är överdimensionerad. Undantag medges för högst tre år i taget. Därefter måste ny ansökan 
göras. 

 



Ulricehamns kommun 
Del 4 RenhÃ¥llningsordning Slutligt fÃ¶rslag 070530 

 - 12 -

KAPITEL 4  
ANNAT AVFALL ÄN HUSHÅLLSAVFALL 
 
4:1 § Byggavfall och rivningsavfall 
Sortering ska ske vid källan i fraktioner enligt bilaga 2. Avfall som inte till fullo återvinns 
ska bortforslas så ofta att olägenheter ur hälso- och miljövårdssynpunkt inte uppstår. 
 Fastighet ska före rivning eller ombyggnation miljöbesiktigas av sakkunnig person. Intyg 
inlämnas t ex i samband med rivningsanmälan hos miljö- och byggnämnden med stöd av 
plan- och bygglagen och 1:6 § i denna förordning. Miljöstörande material ska sorteras ut 
före rivningsarbete påbörjas.  
 
 
4:2 § Ej branschspecifikt industriavfall 
Sortering ska ske vid källan i fraktioner enligt bilaga 2. Avfall som inte till fullo återvinns 
ska bortforslas så ofta att olägenheter ur hälso- och miljövårdssynpunkt inte uppstår. 
 
 
 
 
______________ 
Dessa föreskrifter träder i kraft 2007-11-01 då renhållningsordningen för Ulricehamns 
kommun 2001-01-01 upphör att gälla. Undantag som kommunen har medgett med stöd av 
tidigare tagen renhållningsordning upphör att gälla då dessa föreskrifter träder i kraft.  
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Bilaga 1 
SORTERINGSANVISNINGAR FÖR HUSHÅLLSAVFALL ELLER DÄRMED 
JÄMFÖRLIGT AVFALL. 
Nedan uppräknade avfallsslag ska utsorteras och lämnas på något av de uppsamlingsställen 
och återvinningsstationer som anges vid respektive avfallsslag eller som anvisas av 
producent enligt producentansvaret. Återvinningsmaterialet ska vara rent och fritt från 
föroreningar. Vid återvinningscentralen och vid grovavfallshämtningen finns behållare för 
brännbart, icke brännbart och skrot. 
 
Mottagare/plats 
A = Återvinningsstationer i kommunens tätorter 
B = Återvinningscentral vid kommunens avfallsanläggning 
C = Speciell kommunal insamling vid fastighet/sopbehållare 
D = Grovavfallshämtning på anvisade platser 
F = Inköpsställe 
G = Annan plats som anvisas av producenten enligt producent ansvaret 
H = Returkärl 
I = Kompost på fastigheten 
J = Gemensam kompostanläggning 
K = Apotek 
 
Avfallsslag 
• Användbara prylar t ex möbler B. 
• Bildäck F.G 
• El- och elektronikavfall B.F.G 
• Kylskåp, frysar m m. B 
• Färgat/ofärgat förpackningsglas separerat A.B.G 
• Förmultningsbart köksavfall H.I 
• Grovavfall (skrymmande hushållsavfall) B.D  
• Kartongförpackningar A.B.G 
• Wellpapp A.B.G 
• Tidningar och annat returpapper A.B.G 
• Plastförpackningar A.B.G 
• Plåtförpackningar A.B.G 
• Kläder, hela och rena A.B 
• Lysrör B.F.G 
• Mediciner K 
• Sprutor och kanyler K 
• Småbatterier A.B.C.D.F 
• Farligt avfall enligt förordningen om farligt avfall. Ex spillolja, kvicksilvertermometrar, 

lacknafta, färgrester, oljefilter B.C.D 
• Stickande/skärande avfall välförpackat och märkt, ej smittförande e.d. B.H  
• Trädgårdsavfall B.D.I.J 
• Övrigt H 
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Bilaga 2 
SORTERINGSANVISNINGAR FÖR VERKSAMHETSAVFALL 
Nedan uppräknade avfallsslag ska utsorteras och lämnas till mottagare som anges vid 
respektive avfallsslag eller som anvisas av producent enligt producentansvaret. 
Återvinningsmaterialet ska vara rent och fritt från föroreningar. 
 
Mottagare/plats 
L. Återvinningsföretag 
M. Godkänd avfallsanläggning för speciell behandling alt deponering 
N. Entreprenör med tillstånd att transportera och omhänderta farligt avfall 

Närmare regler om hanteringen av farligt avfall finns i avfallsförordningen (SFS 2001:1063) 
O. Annan plats som anvisas av kommunen. 
P. Annan plats som anvisas av producenten enligt producent ansvaret 
 
Avfallsslag 
• Asbest L.M 
• Betongmaterial, tegel m m L.M 
• Bildäck L.P 
• El- och elektronikavfall L.M.P 
• Kylskåp, frysar m m P 
• Färgat/ofärgat förpackningsglas L.P 
• Förpackningar t ex plast, kartong L.P 
• Wellpapp L.P 
• Tidningar och annat returpapper L.P 
• Jord- och schaktmassor L.M.O 
• Lysrör N.P 
• Småbatterier L.M.P 
• Farligt avfall enl. förordningen om farligt avfall. Exempelvis lösningsmedelsavfall, färg- 

eller lackavfall, limavfall N  
Närmare regler om hanteringen av farligt avfall finns i avfallsförordningen (SFS 2001:1063) 

• Skrot L.M 
• Spillfett L 
• Trä, flisbart L.M 
• Stickande/skärande avfall välförpackat och märkt, ej smittförande e.d. L.M.N 
• Övrigt M.N 
 
För närmare beskrivning se "Råd och riktlinjer för kretsloppsanpassat 
bygg- och rivningsarbete", Serviceförvaltningen. 
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§ 92  Budget och verksamhetsplan 2018  
 Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är ett politiskt styrt 

samverkansorgan för kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, 
Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Varbergs kommun är adjungerad till förbundet 
enligt särskilt avtal. Förbundet är ett offentligrättsligt organ utifrån kommunallagen. 
Verksamheten grundar sig på förbundsordningen som beslutats av 
medlemskommunerna.  
 
Förbundet bedriver basverksamhet, delregionala projekt samt fördelar tillväxtmedel. 
Förbundet bedriver också Medarbetarcentrum, Navet Science Center, 
Närvårdskontoret och Business Region Borås, BRB. Verksamheterna finansieras och 
nyttjas olika medlemskommunerna samt att Närvårdskontoret finansieras av både 
medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen.  
 
Direktionen ska under verksamhetsåret bl.a. ta fram en modell för att tydliggöra 
mätbara mål och rutiner för uppföljning av förbundets samlade verksamhet och 
resultat samt resultaten i tillväxtprojekt i relation till Boråsregionens prioriterade 
tillväxtmål.   
 
Enligt förbundsordning ska Direktionens förslag till budget och 
verksamhetsplan föreläggas förbundsmedlemmarna för godkännande. 
 

Direktionen beslutar 
 att för egen del anta budget och verksamhetsplan för år 2018 samt översända 

densamma till medlemskommunerna för godkännande  
 
att budget och verksamhetsplan för Närvårdskontoret antas under förutsättning 
att den beslutas av Delregionalt politiskt samråd 
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Inledning 
Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är ett politiskt styrt 
samverkansorgan för kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, 
Ulricehamn och Vårgårda. Varbergs kommun är adjungerad till förbundet enligt särskilt avtal. 
Förbundet är ett offentligrättsligt organ utifrån kommunallagen. Verksamheten grundar sig på 
förbundsordningen som beslutats av medlemskommunerna.  
 
Kommentarer om budget 2018 
 
Hela koncernen 
Förbundet bedriver basverksamhet, delregional projekt samt fördelar tillväxtmedel. 
Förbundet bedriver också Medarbetarcentrum, Navet Science Center, Närvårdskontoret och 
Business Region Borås, BRB. Verksamheterna finansieras och nyttjas olika 
medlemskommunerna samt att Närvårdskontoret finansieras av både medlemskommunerna 
och Västra Götalandsregionen.  
 
INTÄKTER 72 794 583 
KOSTNADER   
PERSONAL 26 662 631 
ÖVRIGA 15 382 602 
TJÄNSTER 30 749 349 
  72 794 582 
RESULTAT 0 

 
Basverksamhet och tillväxtmedel  
Medlemsavgiften för år 2018 är beslutad till 78 kr/invånare varav 41 kronor för finansiering av 
basverksamhet och 37 kronor är för finansiering av tillväxmedel. Medlemsavgiften för Varbergs 
kommun ligger oförändrad på 11 kr/invånare. Budgetomslutningen för förbundets 
basverksamhet år 2018 är 48 133 377 kr varav 8 000 000 är finansiering tillväxtmedel. I 
omslutningen ingår även projekt som finansieras på annat sätt, tex projektmedel via 
Länsstyrelsen. Målet med ca 4 000 tkr i eget kapital kvarstår. Anslag för tilldelning av 
tillväxtmedel ligger som tidigare år på 17,5 mkr varav medlemskommunerna skjuter till 8 mkr och 
Västra Götalandsregionen står för resterande belopp. Utöver den fasta finansieringen kan olika 
former av projektmedel komma att sökas för att finansiera projekt. 
 
INTÄKTER 48 133 377 
KOSTNADER   
PERSONAL 10 716 831 
ÖVRIGA 9 501 540 
TJÄNSTER 27 915 006 
  48 133 377 
RESULTAT 0 
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Medarbetarcentrum 
De kommuner som har avtal med verksamheten är Borås, Mark, Tranemo och Svenljunga. 
Avgiften har enligt beslut räknats upp med 2,5%. Verksamheten får utöver intäkt enligt avtal 
intäkter för sålda tjänster till både avtalskommuner och andra.  
 
INTÄKTER  3 169 093 
KOSTNADER    
PERSONAL  2 456 157 
ÖVRIGA  149 205 
TJÄNSTER  563 731 
   3 169 093 
RESULTAT  0 

 
NAVET Science center  
Avtalskommuner är Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga och Tranemo. Avgiften har enligt beslut 
räknats upp med 2,5%. Verksamheten får utöver intäkt enligt avtal intäkter från skolverket, 
Västra götalandsregionen och för sålda tjänster till både avtalskommuner och andra. Utöver den 
fasta finansieringen kan olika former av projektmedel komma att sökas för att finansiera projekt. 
 
INTÄKTER 17 919 550 
KOSTNADER   
PERSONAL 11 274 550 
ÖVRIGA 5 250 000 
TJÄNSTER 1 395 000 
  17 919 550 
RESULTAT 0 

 
Närvårdskontoret  
Medverkande kommuner i Närvårdssamverkan är Herrljunga, Vårgårda, Bollebygd, Borås Stad, 
Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn. Medverkar gör också Södra hälso- och 
sjukvårdsnämnden och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund som samordnar 
kommunernas arbete som förenar på regional nivå inom hälso- och sjukvård.  
Regionens parter står för 50 procent och kommunerna för 50 procent av kostnaderna. Regionen gör 
en intern fördelning av kostnaderna. Kommunens kostnader fördelas utifrån folkmängd föregående 
år. Utöver den fasta finansieringen kan olika former av projektmedel komma att sökas för att 
finansiera gemensamma utvecklingsprojekt inom ramen för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. 
 
INTÄKTER 2 242 825 
KOSTNADER   
PERSONAL 1 553 430 
ÖVRIGA 177 438 
TJÄNSTER 511 956 
  2 242 824 
RESULTAT 0 
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Business Region Borås, BRB  
Verksamheten finansieras av medlemskommunerna med 6 kronor per invånare.   
 
INTÄKTER 1 329 738 
KOSTNADER   
PERSONAL 661 663 
ÖVRIGA 304 419 
TJÄNSTER 363 656 
  1 329 738 
RESULTAT 0 

 
 
Övergripande strategiska mål som styr verksamheten 

 
”Att aktivt arbeta för att Sjuhärad/Boråsregionen skall vara ett  

bra område att bo, arbeta och leva i” 

Verksamheten når målet genom att: 

”Med tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv skapa gränsöverskridande  
möten för att främja samverkan, innovation och nytänkande” 

Direktionens uppdrag och mål  
Förbundet leds av en Direktion som regleras i Kommunallagen och den av medlemmarna 
antagna förbundsordningen. I Direktionen företräds medlemskommunerna av politiskt tillsatta 
ledamöter och ersättare. Dessutom inbjuds som adjungerade samtliga partier vilka i hela 
förbundsområdet eller enskild kommun uppnått en viss röststyrka och som inte annars är 
företrädda.  
 
Direktionen fastställer organisation för förbundets verksamhet samt delegering av beslut, 
förvaltning och administration. Direktionen beslutar om sina berednings- och andra 
arbetsformer. Direktionen har två beredningar:  

- Beredningen för Hållbar regional utveckling Sjuhärad, BH7 
- Beredningen för Välfärd och Kompetens 

Varje beredning biträds av tjänstemän från förbundskansliet. Två utsedda kommunchefer ska 
medverka i respektive beredning för att knyta beredningarnas arbete närmare den ordinarie 
kommunala verksamheten.  
 
I Sjuhärads kommunalförbund styrs även verksamheterna Medarbetarcentrum, Navets Science 
Center och Närvårdskontoret Södra Älvsborg utav Direktionen. Navet har en av Direktionen 
fastställd styrgrupp. Närvårdskontoret har ett politiskt samrådsorgan bestående av representanter 
från medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen.   
 
Direktionen ska under verksamhetsåret ta fram en modell för att tydliggöra mätbara mål och 
rutiner för uppföljning av förbundets samlade verksamhet och resultat samt resultaten i 
tillväxtprojekt i relation till Boråsregionens prioriterade tillväxtmål.   
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Generella uppgifter  
Generella uppgifter är att företräda och samordna medlemskommunerna i arbetet med andra 
regionala myndigheter och organ exempelvis VGR och SKL samt Staten  

• Förankra och informera våra kommuner samt föra deras krav och önskemål kring 
pågående utvecklingsaktiviteter såväl på lokal, regional och nationell nivå  

• Att vara serviceorgan för beredningar och Direktionen. 
 
Arbetsformer  
Förbundets arbetsformer bygger på en generell strategi med politisk dialog och engagemang i 
Direktion och beredningar. Utgångspunkten är att den samverkan som beslutas görs bra och 
helhjärtat.  
Kansliets uppgift inom beredningarna är att verkställa de uppdrag som ges politiskt till kansliet, 
samt förse förtroendevalda med nationell, regional och lokal information och kunskap inom 
uttalade ansvarsområden. Kansliet skall ansvara för och/eller stödja utvalda nätverk samt 
återkoppla till och från dessa. Därtill ansvara för praktisk hantering av beredningsmöten, vilket 
inkluderar samordning, förslag till dagordning och framtagandet av tillförlitliga underlag, som kan 
lyftas för beslut i Direktionen.  
 
Förbundet utser också Sjuhäradsrepresentanter i regionala beredningar samt nominerar ledamöter 
till styrelsen för VästKom. Förbundskansliet biträder de politiska organen, och har kontakt 
gentemot kommunala förvaltningar och andra myndigheter och organisationer. Utöver 
basorganisationen finns temporära resurs- och kompetensförstärkningar i särskilda projekt.  
 
Delregional tillväxt- och utvecklingsstrategi  
Utifrån Västra Götaland 2020 – strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland (VG2020) 
har en delregional strategi för tillväxt och utveckling i Boråsregionen tagits fram. Strategin 
beskriver vilka tillväxtområden som särskilt kommer att prioriteras under 2014 – 2020. 
Dokumentet är antaget av Direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund, den 5 
juni 2014. Tillväxt- och utvecklingsstrategin fungerar som ett ”instrument” för att styra resurser 
mot de prioriterade insatsområdena och även att fungera som ett komplement till övriga 
delregionala styrdokument såsom verksamhetsplan på ett och tre års sikt, delregional kulturplan, 
bland många andra.  
 
Kommunalförbundets verksamhetsplan på tre års sikt  
Direktionen verksamhetsplan på tre års sikt har fokus och fördjupning inom nedan beskrivna 
områden. 
 

• Välfärd - det kommungemensamma arbetet med flyktingmottagande och integration ska 
stärkas.  

• Kompetens – arbetet med kompetensförsörjning och matchning mellan utbildning och 
arbetsgivarnas behov ska stärkas.  

• Infrastruktur - Kommunalförbundet ska även fortsättningsvis företräda 
medlemskommunerna inom området och stärka samverkan ytterligare med Västra 
Götalandsregionen och Trafikverket.  

 
Direktionen har därutöver under 2017 beslutat att arbeta särskilt med att   
satsa på strategisk miljöutveckling, stärka besöksnäringen, att främja utvecklingen av 
konkurrenskraftiga små och medelstora företag genom samarbete med Business Sweden och att 
ta fram en gemensam framtidsbild/strukturbild för Boråsregionen.  
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Delägarskap 
Sjuhärads kommunalförbund är delägare till bolaget Gryning Vård AB – ett gemensamt bolag för 
de offentliga sociala institutionerna – hem för vård och boende. Förbundet är också delägare i 
Mediapoolen AB - ett bolag för den gemensamma läromedelsförsörjningen i Västra Götaland, 
exkl. Göteborgsregionen. Till detta finns även VästKom som är en sammanslutning av de 
delregionala kommunalförbunden i Västra Götaland och har som ändamål att på regional nivå 
företräda och samordna kommunernas intressen.  
 
Verksamhet 2018 

Beredningen för hållbar regional utveckling Sjuhärad (BH7)  
Beskrivning  
Boråsregionens verksamhetsområden inom hållbar utveckling innefattar följande uttalade 
ansvarsområden; eSamhälle, infrastruktur, kultur, tillväxtprogramområdet, samhällsbyggnad, 
kollektivtrafikfrågor samt samordning av näringslivs- och EU-frågor. Verksamheten Business 
Region Borås, BRB, startas upp i samband med årsskiftet med egen finansiering om 6 
kr/invånare.  
 
BH7 utgår i sitt arbete att prioritera och vägleda i utvecklingsfrågor från Boråsregionens 
beslutade fokusområden som är utvalda och prioriterade från strategin för tillväxt och utveckling 
i Västra Götaland (VG2020). De utvalda fokusområdena är verktyg för att styra mot den för 
Västra Götaland gemensamma visionen om ”Det goda livet”.  
 
Beredningen består av förtroendevalda från medlemskommunerna och arbetet understöds av 
tjänstemän från förbundskansliet samt av två representanter från kommunchefsgruppen. 
Tillsammans biträder beredningen medlemskommuner och förtroendevalda i regionalt och 
delregionalt utvecklingsarbete inom de uttalade ansvarsområdena. Dessutom bedrivs ett 
omfattande samverkans- och nätverksarbete med exempelvis Västra Götalandsregionen (VGR), 
Trafikverket och Länsstyrelse till stöd för kommunerna.  
 
Precisering hur arbetet styrs mot de strategiska målen 
Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv  
Erfarenhetsutbyte och samordning som sker mellan medlemskommunerna skall gagna invånarna 
i Boråsregionen. Förhållningssättet är att se till delregionens bästa och att främja samverkan 
mellan kommunerna.  
 
Gränsöverskridande möten och samverkan 
Tjänstemännens arbete inom beredningen utgår till stor del i att samordna, delta i och stödja nya 
och etablerade nätverk och samverkansgrupper. Ett arbete som sker på såväl delregional, regional 
och nationell nivå. Befintliga nätverk och samverkansgrupper mellan medlemskommunerna skall 
bidra till att kommunernas gemensamma erfarenheter, utmaningar, resurser och synpunkter 
tillvaratas och används i möten med beredning och övriga förtroendevalda.  
 
Främja innovation och nytänkande 
Kommunalförbundets övergripande mål är att aktivt delta i arbetet för att delregionen skall vara 
ett bra område att bo, arbeta och leva i. Som ett led i arbetet är omvärldsbevakning en viktig del. 
Beredningen skall bidra till att kunskap och erfarenheter från nationell, regional och lokal nivå 
tillvaratas för att utveckla nya idéer och samverkan inom ansvarsområden. 
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Effektmål 
Beredningens arbete utgår ifrån att bidra till målet att Boråsregionen skall vara en bra plats att bo 
och leva i. Målen är hämtade från såväl Boråsregionens prioriteringar som strategi VG 2020 och 
söker effektmål såsom: 
 
Framtidsbild Boråsregionen Genom gemensam regional planering ge goda 

planeringsförutsättningar för markanvändning 
för ex. bostäder, service- och 
näringslivsverksamheter för hela 
Boråsregionen. Den förväntade effekten av 
den kommande struktur- och framtidsbild är 
att den ska fungera som vägvisare/kompass 
för att styra medel och resurser till de 
framtagna prioriterade fokusområdena. 
 

Infrastruktur och kollektivtrafik  
 

Att aktivt arbeta för en utbyggd infrastruktur 
förväntas underlätta pendlingsresor för arbete 
och studier i delregionen. Detta tillsammans 
med arbetet för en utökad 
arbetsmarknadsregion, främst mot Göteborg 
ger goda förutsättningar att uppnå målet med 
att Sjuhärad skall vara en bra plats att bo och 
leva i. 
 

eSamhälle och eHälsa  Att genom eKontoret erbjuda kommunerna 
stöd inom digitaliseringsområdet ges möjlighet 
att dela resurser och kunskap och därigenom 
vara väl rustade för att nyttja digitaliseringens 
möjligheter. Allt i syfte att förbättra service till 
invånare och företag samt effektivisera 
informationshanteringen i den egna 
verksamheten. 
 

Näringsliv - Business Region Borås, BRB Arbetet med att stärka näringslivet sker i 
enlighet med antagen verksamhetsplan. 
Samordningen med kommunernas 
näringslivskontor ska förstärkas och fördjupas 
ytterligare under året. Effektmålet för 2018 är 
att genom BRB få minst en förfrågan av ett 
utländskt företag att etablera sig eller investera 
i Boråsregionen.  
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Viktiga aktiviteter/delmoment  
Nedan redovisas kortfattat de områden som tillsammans med urval av tillhörande aktiviteter 
kommer fokuseras på under år 2018; 
Område Aktiviteter 
Kollektivtrafik Remisshantering av målen via ”Årlig 

avstämning” i det reviderade 
Trafikförsörjningsprogrammet. Aktiv roll i 
delregionala kollektivtrafikrådet på 
tjänstemannanivå. Hantering av remisser 
rörande kollektivtrafik. 

Samhällsbyggnad Fortsatt arbete med strategiska frågor som är 
viktiga för hela delregionen som exempel 
fortsatt arbete inom stråksamverkan 
Göteborg – Borås.  
 

Infrastruktur Utifrån beslut om nationell och regional 
infrastrukturplan bevaka och följa frågor som 
är relevanta för Boråsregionens intressen.  
Hantering av remisser inom området och 
genomföra ett flertal s.k. åtgärdsvalsstudier 
tillsammans med VGR och Trafikverket. 
 

Tillväxtprogrammet Genomföra en begränsad utlysning av 
tillväxtmedel för 2018 enligt samma principer 
som 2017 under första halvåret 2018. 
Måluppföljning och tilldelning av förstudier. 
Uppföljning och utvärdering av 
tillväxtprojektens resultat och måluppfyllelse 
för 2017. 
Formulera kriterier för den modell för 
fördelning av tillväxtmedel med uppdelning i 
olika dedikerade potter som enligt 
Direktionens beslut ska gälla från 2019-01-01.  
Ta fram en modell för att tydliggöra mätbara 
mål och rutiner för uppföljning av resultaten i 
tillväxtprojekt i relation till Boråsregionens 
prioriterade tillväxtmål.   
 

Kultur  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Genomföra och följa upp måluppfyllelsen i 
Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund 2016 - 2019. Arrangera ett 
dialogmöte om kulturutveckling i 
Boråsregionen med syftet att formera och 
bredda genomförandet av den delregionala 
kulturplanen samt utbyta erfarenheter för att 
effektivisera och utveckla kultursamverkan.  
Stödja regionalisering av Borås internationella 
skulpturbiennal samt stödja utvecklingen av 
nya och befintliga kultursystem. Stärka  
samverkan mellan kultur och övriga 
tillväxtområden. 
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EU-samordning Samordna nätverksträffar för Boråsregionens 
medlemmar för erfarenhetsutbyte och 
samordning av internationella frågor med 
anknytning till EU. Informera våra kommuner 
samt föra deras krav och önskemål kring 
pågående utvecklingsaktiviteter på lokal, 
regional och nationell nivå. Stödja samverkan 
och initiativ kring gemensamma EU-projekt. 

eSamhället - eKontor Att tillsammans med medlemskommunerna 
arbeta vidare enligt e-handlingsplanen 2017-
2019 (fastställd av Direktionen). Genom 
eKontoret erbjuda kommunerna olika typer 
av stöd kopplat till handlingsplanen, bland 
annat inom områdena informationssäkerhet 
och e-tjänster.   

Näringsliv - Business Region Borås (BRB) Tillsammans med Business Sweden bygga upp 
en struktur för att samordna 
medlemskommunernas gemensamma arbete 
med etablering och nyinvesteringar av nya 
internationella företag.  

Besöksnäring Att bygga upp en organisation och 
samordningsstruktur för kommunerna som 
skall leda till att arbeta fram en strategi för 
samverkan inom turism och besöksnäring i 
Boråsregionen. Det vill säga skapa 
förutsättningar för erfarenhetsbyte för att 
arrangera internationella idrottsevenemang, 
utveckla samverkan inom natur/ 
outdoorturism med inriktning på cykel, 
vandring och vintersport samt integrera kultur 
som reseanledning med fokus på textil, design 
och offentlig konst. 

Strategisk miljöutveckling Att starta upp ett nätverk med kommunala 
tjänstemän med ansvar för miljö och där 
samordna de strategiska miljöfrågorna för 
Boråsregionen med utgångspunkt från de 
delregionalt prioriterade miljömålen. Vidare 
ska ett samarbete med Västra 
Götalandsregionens miljöenhet, Länsstyrelsen 
och Trafikverket byggas. Kansliets roll 
kommer att vara en länk mellan den lokala 
och den regionala nivån för Boråsregionen 
samt ansvara för handläggning och 
samordning av remisser.  
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Beredningen för Välfärd och Kompetens  
Beskrivning  
I beredningens ansvarsområde inom välfärdsområdet ingår äldreomsorg, funktionshinder, 
socialpsykiatri, hälso- och sjukvård samt individ- och familjeomsorg.  
 
Inom kompetensområdet har fokus tidigare till största delen varit inriktad på arbetsmarknads-
frågor kopplat till gymnasie- och vuxenutbildningen. Under året kommer kompetensområdet 
även inbegripa grundskoleverksamheten då ett antal större ESF-projekt har påbörjats respektive 
ska startas under våren. 
 
Kommunalförbundet är en part i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. Ett omfattande kontakt- 
och nätverksarbete bedrivs till stöd för kommunerna. För länsgemensamma frågor samarbetar 
länets fyra kommunalförbund genom VästKom. 
 
 
Precisering hur arbetet styrs mot de strategiska målen 
Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv 
Kunskaps-, erfarenhetsutbyte och samordning inom medlemskommunerna skall vara till gagn för 
invånarna inom kommunalförbundets ansvarsområde. Den sociala dimensionen är av vikt i 
planeringen av samhällsinsatser och samhällsplanering och kan stödjas genom att identifiera 
sociala indikatorer som är särskilt betydelsefulla för hållbar utveckling och tillväxt.  
Samtliga insatser som sker i delregional samverkan kring kompetensförsörjningen har ett tydligt 
framtidsfokus. Inom ramen för de ESF-projekt som har startat och ska iscensättas blir det tydligt 
för fler aktörer inom utbildningssektorn, att även de yngre kommuninvånarna ska ges de bästa 
förutsättningar för att bli medvetna om och intresserade av den arbetsmarknad som erbjuds. 
Collegesamverkan och tvärprofessionella samarbeten ska tillse att kommuninvånarna vill utgöra 
en framtida arbetskraftsresurs i delregionen. 
 
Gränsöverskridande möten och samverkan 
Möten i nätverk och samverkansgrupper med andra vårdgivare medverkar till att 
medlemskommunernas gemensamma erfarenheter, problem, resurser och synpunkter tas tillvara 
och används i möten med beredning och övriga förtroendevalda.  
Analysarbete utifrån resultat i öppna jämförelser inom olika verksamhetsområden skall kunna 
leda till gemensamma delregionala satsningar.  
Liksom utbildnings- och kompetensinsatser måste ses ur ett långsiktigt perspektiv har det blivit 
allt tydligare att utbildningsanordnarna även måste arbeta tvärprofessionellt med omgivande 
aktörer i både Boråsregionen och hela Västra Götaland. Förbundskansliet ska bidra till att initiera, 
samordna och stötta samverkansaktörerna i detta arbete.  
 
Främja innovation och nytänkande 
Kommunalförbundets medverkan bidrar till att kunskap och erfarenheter från nationell, regional 
och lokal nivå tas till vara för att utveckla kvalitet och samverkan inom beredningens samtliga 
områden.  
Under året kommer de insatser som ska drivas med ESF-medel att borga för nya idéer och 
innovativa lösningar för att tillse att våra unga och vuxna ges de bästa förutsättningar att leva och 
verka i Sjuhärad.  
För att utveckla och utöka innovation, forskning och nytänkande ska samarbetet inom FoU 
Sjuhärad Välfärd utvecklas.  
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Effektmål 
Beredningens arbete utgår ifrån att bidra till målet att Boråsregionen skall vara en bra plats att bo 
och leva i. Målen är hämtade från såväl Boråsregionens prioriteringar som strategi VG 2020 och 
söker effektmål såsom: 
 
Kompetensförsörjning 
 
 

Utbildningsutbudet ska breddas och innehållet 
ska utgå från den kompetens som efterfrågas 
så att matchningen leder till ökad tillväxt. 

Skolavhopp 
 

Antalet unga som väljer att avsluta sina 
gymnasiestudier i förtid ska minska.  

Studie- och yrkesvägledning 
 

Vägledning och arbetsmarknadskunskap ska 
vara ett högt prioriterat område inom 
utbildningssektorn. Som studerande och ung 
vuxen ska den regionala arbetsmarknaden 
vara känd och eftertraktad. 

Kvalitetsutveckling 
 

Utveckla och förbättra effektivitet och kvalitet 
inom kommunernas sociala verksamheter tex. 
genom kompetensförsörjning, nyckeltal och 
nätverksarbete. 

Integration En god struktur och en utvecklad samverkan 
för integration i Sjuhärad. 

 
 
Viktiga aktiviteter/delmoment  
Nedan redovisas kortfattat de områden som tillsammans med ett urval av tillhörande aktiviteter, 
kommer att fokuseras på under året. 
 
Områden 
Länsövergripande 
 

Aktiviteter 
Representera medlemskommunerna och bevaka deras intressen 
i länsgemensamma utredningar, förhandlingar och 
arbetsgrupper. 

Hälso- och sjukvård  Stödja kommunerna i implementering och processer i samband 
med att ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- 
och sjukvård träder i kraft 2018. 

Närvårdssamverkan  Fortsatt medverkan i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. 
Översyn av organisationen ska genomföras. 

Barn och unga  Fortsatt stöd för en bättre barn- och ungdomsvård. 
Flyktingmottagning och 
integration 
  

Länsstyrelsen har beviljat medel för ett projekt som syftar till 
att ge medlemskommunerna och andra aktörer inom 
integrationsområdet en plattform för att på ett strategiskt, 
strukturerat och verkningsfullt sätt arbeta i samverkan för att ge 
nyanlända goda och likvärdiga förutsättningar att ta del av 
samhällslivet. 

Stödinsatser Medverkan vid implementering av nya Nationella riktlinjer och 
utbildningsinsatser inom missbruk, demens och schizofreni. 
 Fortsatt utvecklingsarbete inom psykisk hälsa, barn- och unga-, 
funktionshinder- och äldreområdet med kvarvarande 
stimulansmedel. 
Delta i utveckling av FoU Sjuhärad Välfärd.  
Stödja kommunerna i arbetet med nytt avtal gällande Utväg.  
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Kompetensutveckling  Erbjuda kompetensutveckling och metodstöd inom det sociala 
området. 

 En skola för alla   ESF-projektet ”En skola för alla” sker i samverkan med 
kommunalförbunden Fyrbodal och Skaraborg. Projektet ska 
stötta unga som befinner sig i riskzonen för att vilja lämna 
gymnasiestudierna eller som redan valt att avsluta sina skoltid 
innan avslutad examen. Genom att rikta insatser och aktiviteter 
till dessa unga ska skolnärvaron öka. Den psykiska ohälsan ska 
minska och motivationen att studera eller arbeta ska öka. 
Förutom riktade insatser ska projektet bidra till strukturella 
förändringar på organisationsnivå. 
 

Vägledning för livet  ESF-projektet ”Vägledning för livet” kommer genom formella 
nätverk för studie- och yrkesvägledare, pilotskolor och 
transnationellt utbyte med Frankrike att bidra till en uppdaterad 
vägledningsfunktion. Vägledning och arbetsmarknadsfrågor ska 
bli ”hela skolans ansvar”. 

Collegesamverkan ESF-projektet ”Collegesamverkan västra Götaland” kommer 
att avslutas under året och ska då ha bidragit till att 
collegeformerna Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege 
utvecklats utifrån mål i projektplan.  

In Väst  ESF-projektet In Väst bedrivs i kommunerna Mark, Herrljunga 
och Vårgårda i samverkan med GR, Skaraborg och Region 
Halland. Under året ska kvaliteten inom SFI-verksamheterna ha 
stärkts genom att pedagogerna fått bättre förutsättningar att ta 
emot nyanlända studerande 

Kompetensplattformsarbetet  Den gemensamma översyn och samsyn som krävs för att 
tillgodose Boråsregionens arbetsmarknad med kompetent 
arbetskraft, ska finnas inom ramen för den tvärprofessionella 
grupp som formerats, Kompetensforum Boråsregionen. 
Gruppen ska ses som en definierad ansvarsbärare såväl som en 
arena för information och diskussion 

Vård- och omsorgscollege 
Sjuhärad  

Processarbetet som under året blivit lokalt certifierat i två 
områden, ska nu intensifieras för att skapa ökat intresse hos fler 
unga och vuxna för studier och arbete inom vård- och 
omsorgssektorn. 

Vuxenutbildning i 
samverkan (BRVux)  

I samverkan kommer kommunerna genom BRVux-avtalet att 
söka de riktade statsbidrag som erbjuds för de yrkesinriktade 
skolformerna. YH-anordnarna kommer att utveckla fler 
branschansökningar för att söka tillgodose det uppdämda 
behovet av eftergymnasial yrkesutbildning 
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Medarbetarcentrum  
”Kraft till förändring”  
 
Beskrivning    
Medarbetarcentrum är en neutral resurs, som har verkat i elva år med att stödja och utveckla 
medarbetare, chefer och grupper i medlemskommunerna. Syftet är att arbeta hälsofrämjande, 
förhindra inlåsning och aktivt verka för en lönsam personalrörlighet. Målet är också att stödja och 
stärka chefer och deras arbetsgrupper för att öka hälsa, trivsel och prestation, och på det viset 
bidra till att medlemskommunerna är en attraktiv arbetsgivare med hälsosamma och attraktiva 
arbetsplatser.  
 
Uppgift    
Medarbetarcentrums ska vara ett stöd för medarbetares och chefers individuella utveckling, 
möjlighet till frivillig personalrörlighet internt eller externt samt frågor som rör kompetens och 
utveckling. Uppgiften är också att stödja förändringsarbete i arbetsgrupper för ökad hälsa, trivsel 
och prestation. Det unika samarbetet bidrar till ökad hälsa, god arbetsgivarepolitik och attraktiva 
arbetsplatser vilket skapar goodwill och mervärde.  En väl fungerande verksamhetsuppföljning 
inom alla områden ska garantera kvalitet av det som levereras. Medarbetarcentrum vill göra 
skillnad och se en positiv förändring och resultat av insatserna. Utveckling i arbetssätt, modeller 
och strategier sker fortlöpande.  
 
Precisering hur arbetet styrs mot de strategiska målen 
Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv.   
Basverksamheten inom Medarbetarcentrum är prioriterad; jobbmatchning och reflekterande 
samtal.  Tilläggstjänster är coachande samtal, chef- och grupputvecklingsuppdrag och 
ledarskapsutbildning. För att stärka samverkan inom Boråsregionen och Medarbetarcentrum 
ytterligare är målet att vårda befintliga medlemmar och med förhoppning att rekrytera fler 
medlemmar.  På grund av förändring och omställning ses organisationen och arbetssätt över för 
att finna en ekonomisk effektiv struktur.  
 
Effektmål  
Marknadsföra Medarbetarcentrums verksamhet för ett ökat användande av verksamheten i 
medlemskommunerna men också marknadsföring i icke medlemskommuner.  
Genom dialog med kommunernas personalenheter, rikta insatser mot behov, utveckling och 
utbud.  
Utveckla och genomföra Ledarskapsprogrammet (hälsosamt och effektivt ledarskap) för att 
stärka och utveckla chefernas ledarskap.  
Vara ett stöd och verktyg för arbetsgivarna i arbetet med Organisatorisk och social arbetsmiljö 
för att bidra till ökad hälsa hos medarbetarna och bidra med att öka attraktiviteten hos 
medlemskommunerna. Det skall göras genom att på uppdrag medverka i chef- och 
grupputvecklingsuppdrag.  
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Viktiga aktiviteter  
Strategisk inriktning 
Medarbetarcentrum är tillgängliga alla arbetsdagar året runt.    
Regelbundet och på förfrågan och behov marknadsföra Medarbetarcentrums tjänster och hur de 
kan användas på ett lönsamt sätt.  
Ha full tillgänglighet för att utföra basverksamheten med reflekterande samtal och 
jobbmatchning. 
Fortsätta vara ett stöd för chefer med grupputvecklingsinsatser på uppdrag från 
medlemskommunerna. 
Fortsätta driva och utveckla Ledarskapsutbildningen.  
Tillföra kunskap och erfarenhetsutbyte genom omvärldsbevakning, genom nätverk och 
kompetensutvecklingsinsatser.   
Kontinuerligt både på individ- och gruppnivå inhämta feedback för att utveckla våra tjänster. 
Fortsätta vara ett stöd för personalenheterna i medlemskommunerna.  
 
Tidplan för aktiviteter  
Marknadsföring av verksamheten kontinuerligt.  
Genomföra nytt ledarskapsprogram med introduktion under våren 2018.  
Fortsätta dialogerna med Personalansvariga och HR-personal under året. 
Kontinuerlig uppföljning av medarbetare och chefer både individuellt och för grupp.  
Regelbundna möten i Styrgrupp. 
 
Hur mäta för att visa på lyckat resultat  
Följa upp aktiviteter och redovisa statistik både på individ- och gruppnivå.    
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NAVET science center  
 
Övergripande uppdrag 
Navet skall vara med och utveckla Boråsregionen till en attraktiv och konkurrenskraftig region 
med hög utbildningsnivå samt en befolkning med stort intresse för teknik, naturvetenskap och 
matematik.   
 
Navets vision:  
Alla vill veta mer, alla vill vara med och utveckla vårt samhälle 
 
Navets kärnvärde är  
Lusten till lärande  
 
Verksamhetsidé  
Navets främsta verktyg är mötet och i kombination med interaktiva utställningar och 
entreprenöriellt lärande skall Navet ge kunskaper och skapa intresse för naturvetenskap, teknik 
och matematik. Hållbar utveckling, alla tre perspektiven, är grunden i all Navets verksamhet.   
 
Ombyggnation av NAVET  
Navets fastighetsägare tog kontakt med Navet december 2016 och beskrev möjlig förändring av 
Navets lokalyta under förutsättning att Kulturskolan flyttade in till Navet angränsande lokaler. 
Beslut om Kulturskolan inflyttning togs i februari 2017. 
Den ursprungliga planen för 2017 var att maximera driftverksamheten. Hela huset, förutom 
Astronomiavdelningen och konferensavdelning var väl fungerande. Planen var att öka antalet 
besökare såväl på teman som allmänheten. Navet anställde tre nya pedagoger hösten 2016 för att 
öka driften 2017. Ingreppen i Navets lokaler har betytt stora förändringar och ombyggnationer av 
flera utställningar och den planerade maximeringen av driften flyttas fram till hösten 2018 då 
större delar av huset är färdigställt. 
 
Ny matematikavdelning mars 2018  
Bagdad och oändligheten erbjuder besökare som tidigare mycket praktisk matematik och nu även 
med digitala inslag. 
 
Ny människoavdelning hösten 2018 
Utställningen utvecklas utifrån den tidigare utställningen med fokus människan. Nu med nya 
delar om träning-mat och vård kopplat till teknik. Samverkan med Högskolan Borås kommer att 
ske vid framtagning av utställningen. 
 
Projekt 
ELSA- En likvärdig skola för alla syftar till att skapa en likvärdig skola för alla. Målet är att ta 
fram en helt ny skolstruktur och en helt ny skola. Navet ska projektleda detta i Ulricehamns 
kommun under förutsättning att sökt extern finansiering erhålls. 
 
Tillsammans med Science park utvecklar Navet en plattform för digital kommunikation. 
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Teman 
Den stora satsningen på programmering för elever och pedagoger som startade 2015 fortsätter 
och utvecklas. Digitala verktyg integreras i flera av Navets utställningar. 
 
Fortsatt utveckling av Hållbar utveckling speciellt i det ämnesövergripande års-temat 
Drömstaden. Temat berör mål i teknik, fysik, kemin geografi och religion, samhällskunskap och 
biologi 
 
Teknikteman  
För åk 3 startar Navet ett fågelholksprojekt i skolor med ett digitalt uppföljningsprojekt Eleverna 
ska kunna följa livet i holken digitalt. 
Tema för åk 7 tillsammans med Teknikföretagen i Borås regionen genomförs 
 
Ett odlingstema utvecklas under 2017 och startar våren 2018 
 
Konferenser 
Konferens, utbildningar och teman kopplade till de globala miljömålen tas fram tillsammans med 
bland andra Den Globala Skolan 
 
Under 2018 erbjuder Navet konferensdagar på temat 
Genus 
Världsbildsuppfattningar 
Globala miljömålen 
Programmering 
 
Internationella projekt 
Ett nytt EU-projekt med fokus på integration startar dec 2017 och pågår till och med 2019 
  
EU-projektet att använda 3D-skrivare i undervisningen som startade 2015 fortsatte i fas 2 under 
2017 och avslutas under 2018. 
 
Navet fortsätter utvecklingen av utbildningsmaterial och utbildningsverktyg till 
distansutbildningar i staden Palu i Indonesien. Två nya geografiska områden planeras att starta 
under 2018.  
 
Övrigt 
Helsidan i Borås Tidning, BT fortsätter för 3e året med ca 22 publiceringar, alla med kunskaper 
och många experiment 
 
Navet inleder utbildningar hösten 2017 i entreprenöriellt lärande för andra Science center och 
fortsätter under 2018 
 
Navets egen bok Tunda Triton ska översättas till engelska. 
 
Fritidspedagogsatsning med utbildning av ca 300 fritidsledare inleds hösten 2017 och fortsätter 
under 2018 
 
Navet fortsätter eftermiddagsverksamhet för 11- till 15-åringar på temat skapande med digitala 
verktyg 
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Resultatmål 2018 
Minst 20 000 elever på teman   
Minst 25 000 besökare på helger och lov  
Minst 2 000 elever på teman i  NYA BAGDAD 
Minst 800 pedagoger på utbildnning inom naturvetenskap och teknik  
Minst 500 pedagoger på utbildning i  matematik  
Minst 300 fritidspedagoger på utbildning i NO och teknik 
Minst 800 pedagoger utbildas på programmering och digitala verktyg 
Minst 1500 elever i teman om programmering 
Minst 200 förskolelärare på utbildning inom NO och teknik 
Minst 200 personer får utbildningen Kunskap och Känsla 
Minst 10 arrangemang, event för grupper utanför skolsystemet genomförs 
Navet kommer att delta i minst fem nationella och internationella forum 
Navet ska ingå i minst två EU-projekt under året 
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Närvårdskontoret  
 
Som stöd för Närvårdssamverkan finns ett kontor med uppdrag att koordinera, stödja, 
omvärldsbevaka, bereda ärenden och följa upp samverkan inom olika grupper. Kontoret består 
av en koordinator och en samordnare anställda på 100 % vardera och de arbetar bland annat på 
uppdrag av Delregionalt politiskt samråd och Styrgruppen för Närvårdssamverkan. 
Närvårdskontoret ska ha ett opartiskt förhållningssätt gentemot huvudmännen och är 
organisatoriskt knutet till Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund som är huvudman för 
verksamheten.   
 
Mål och syfte  
Närvårdskontorets mål för 2018 är att främja samverkan och ge stöd till alla ingående parter, 
utifrån behov.   
 
Syfte med Närvårdssamverkan är att  

• Skapa förtroende vårdgivarna emellan 
• Skapa bättre och effektivare samarbeten via möten 
• Skapa en jämlik vård 
• Göra skillnad 
• Sprida inspiration och glädje för samverkan 

 
Styrning och struktur 
Grunden för respektive huvudmans uppdrag finns reglerat i lagar, författningar, avtal, 
överenskommelser och politiska beslut.  
 Regionen och kommunerna har var för sig, och tillsammans, ett eget ansvar för hela 
befolkningen. Samverkansarbetet ska säkra och leda till att gemensamt ansvar tas för invånarna 
både på regional, delregional och lokal nivå. Närvårdssamverkan i Södra Älvsborg omfattas av: 

• Regionernas verksamheter för tandvård, primärvård, specialistvård och habilitering.  
• Kommunal hälso- och sjukvård, socialtjänst, förskola, skola och elevhälsa i följande 

kommuner: Herrljunga, Vårgårda, Bollebygd, Borås Stad, Mark, Svenljunga, Tranemo 
och Ulricehamn.  

 
Medverkar gör också Södra hälso- och sjukvårdsnämnden som ansvarar för beställning och 
uppföljning inom ovanstående områden och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund som 
samordnar kommunernas arbete som förenar på regional nivå inom hälso- och sjukvård.  
 
Inriktning 
Samverkan ska ske kring patienter och grupper i befolkningen som har behov av vård- och 
omsorgsinsatser från både kommun och region. Närvårdssamverkan ska möjliggöra utveckling av 
gemensamma handlingsplaner som resulterar i samordning av de olika insatserna som ges.  
Samverkan mellan huvudmännen är nödvändig för: 
  

• Barn och unga vuxna med utsatt situation  
• Äldre multisjuka och multisviktande  
• Personer med psykisk ohälsa/missbruk 
• Personer med funktionsnedsättning  
• Personer med behov av vård i livets slutskede  

Närvårdssamverkan ska leda till effektiva vårdprocesser utförda på rätt vårdnivå. 
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Organisation 
Närvårdssamverkan i Södra Älvsborg sker på politisk-, förvaltnings- och verksamhetsnivå. Målet 
med samverkan är att över huvudmannagränserna gemensamt ansvara för att säkerställa 
befolkningens behov av samordnade insatser. I styrning och struktur ingår arbete med 
förtydligande och ansvarsfördelning utifrån ändrad lagstiftning, överenskommelser, strategier och 
rekommendationer som påverkar båda huvudmännen. Interna frågor inom kommunen och 
mellan olika vårdgivare inom regionen hanteras i andra möteskonstellationer.  

I det Delregionala politiska samrådet (DPS) tas visionen för Närvårdssamverkan och strategin för 
arbetet fram. De lokala ledningsgrupperna har ansvar för samverkan på lokal nivå. 
Avvikelsehantering, handlingsplaner, utvärdering och genomförandeplaner är exempel på 
arbetssätt för att komma till rätta med brister i vårdsamverkan. Framgångsfaktorer i 
samverkansarbetet är fungerande implementering, spridning och delaktighet vilket i första hand 
sker i respektive linjeorganisation. Närvårdsområdena utgör grunden för vårdsamverkansarbetet. 
De lokala ledningsgrupperna utgör därför en stor del av det praktiska samverkansarbetet och 
ledningsgrupperna är en framgångsfaktor om de fungerar.  
 
Styrgruppen för Närvårdssamverkan arbetar på generellt uppdrag från det Delregionala politiska 
samrådet (DPS) men kan också få specifika uppdrag. Styrgruppen för Närvårdssamverkan 
hanterar av Närvårdskontoret anmälda och beredda ärenden och fattar beslut. Styrgruppen kan 
vid behov starta uppdragsgrupper och besluta om specifika tidsbestämda uppdrag. De 
uppdragsgrupper som idag existerar med tidsbestämda uppdrag är:  
 

• Uppdragsgrupp Äldre 
• Uppdragsgrupp Barn och unga 
• Uppdragsgrupp Psykisk hälsa 
• Tillfälliga uppdragsgrupp Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 

sjukvård 
• Uppdragsgrupp Samordnad vård- och omsorgsplanering (SVOP) 
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Bilaga 1 - Basverksamhet och tillväxtmedel 2018 
 
KONTO PERSONALKOST ÅRSKOSTNAD 2018 

7020 BRUTTOLÖN 5 595 888 
7321 RESETILLÄGG BESKATTAD DEL 5 000 
7322 RESETILLÄGG 0BESKATTAD DEL 10 000 
7331 BILERSÄTTNING BESKATTAD DEL 20 000 
7332 BILERSÄTTNING OBESKATTAD DEL 25 000 
7390 ÖVRIGA KOST.ERSÄTTNING EGNA UTLÄGG 10 000 
7460 PENSIONSKOST 3,89% 1 372 000 
7510 ARB.GIV.AVG 31,42% 1 758 228 
7519 SOC.SEM.LÖN 3,26% 182 426 
7530 LÖNESKATT PÅ PENSION 24,26% 454 000 
7571 PERSONALFÖRSÄKRING FORA 3 000 
7572 PERSONALFÖRSÄKRING KFA 25 000 
7575 PERSONALFÖRSÄKRING ÖVR 35 000 
7610 KURS/UTBILDNING 40 000 
7611 KOMPETENSUTVECK 50 000 
7621 FRISK- & FÖRETAGSHÄLSOVÅRD 50 000 
7690 REKRYTERINGSKOSTNADER 50 000 
7699 ÖVRIGT 35 261 

 SEMESTERLÖNETILLÄGG 0,8% 118 907 
2903 PENSIONSSKULD IND.VALET 500 000 

 SUMMA PERSONALKOSTNADER 10 339 710 

 LÖNER POLITIKEN  
7010 BRUTTOLÖN 255 000 
7321 RESETILLÄGG BESKATTAD DEL 0 
7322 RESETILLÄGG 0BESKATTAD DEL 0 
7331 BILERSÄTTNING BESKATTAD DEL 15 000 
7332 BILERSÄTTNING OBESKATTAD DEL 25 000 
7390 ÖVRIGA KOST.ERSÄTTNING EGNA UTLÄGG 2 000 
7460 PENSIONSKOST 3,89% 0 
7510 ARB.GIV.AVG 31,42% 80 121 
7519 SOC.SEM.LÖN 3,26% 0 
7530 LÖNESKATT PÅ PENSION 24,26% 0 

 SUMMA LÖNER POLITIKEN 377 121 

   
 BIDRAG TILL PROJEKT, TILLVÄXT, MILJÖ, KULTUR  

2971 TILLVÄXTMEDEL 8 000 000 

 SUMMA BIDRAG TILL PROJEKT 8 000 000 

   
5010 LOKALHYRA 870 000 
5014 PARKERINGSPLATS HYRA 10 320 
5020 ELEKTRICITET 24 480 
5061 STÄDKOSTNADER 84 000 
5191 FASTIGHETSSKATT 6 840 
5210 HYRA MASKINER  39 600 
5410 FÖRBRUKNINGSINVENT 35 000 
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5420 PROGRAMVAROR 99 600 
5430 DATORER 20 000 
5440 TELEFONER (INKÖP) 20 000 
5460 FÖRBRUKNINGSVAROR 20 000 
5612 PERSONBIL FÖRSÄKRINGAR / SKATT 17 400 
5613 PERSONBIL REPERATIONER 10 000 
5615 PERSONBIL LEASE 120 000 
5616 PERSONBIL TRÄNGSELSKATT 2 400 
5619 PERSONBIL ÖVRIGT 36 000 
5710 FRAKT OCH TRANSPORTER 3 900 
5800 RESEKOSTNADER 30 000 
5830 HOTELL 20 000 
5890 ÖVRIGA RESEKOSTNADER 2 000 
5900 REKLAM O ANNAN INFORMATION 10 000 
5910 ANNONSERING 10 000 
5930 REKLAMTRYCKSAKER 10 000 
5990 ÖVR REKLAM 0 
6071 INTERN REPRESENTATION 20 000 
6075 FÖRTÄRING 60 000 
6077 KONFERENSKOSTNADER 75 000 
6110 KONTORSMATERIAL 10 000 
6150 TRYCKNING OCH BINDNING 7 800 
6212 TELEKOMMUNIKATION 12 000 
6230 DATAKOMM. 62 400 
6250 PORTO 7 560 
6310 FÖRETAGSFÖRSÄKRINGAR 11 000 
6370 LARMKOSTNADER, BEVAKNING 7 000 
6530 REDOVISNINGSTJÄNSTER 67 000 
6560 AVGIFT VÄSTKOM 443 246 
6570 BANKKOSTNADER 2 000 
6590 TJÄNSTEKÖP 275 000 
6970 BÖCKER O TIDNINGAR 10 000 
6971 KURSLITTRATUR 0 
6990 ÖVRIGA AVGIFTER 5 000 

 KOSTNADER INTERNA PROJEKT 26 840 000 

 SUMMA KOSTNADER 29 416 546 

 SUMMA KOSTNADER TOTAL 48 133 377 

   
 INTÄKTER  

3210 Avgift från förbundsmedlemmar 9 772 294 
3210 Avgift från förbundsmedlemmar 8 200 051 

 Fördelningsnyckel Medarbetarcentrum 410 436 

 Fördelningsnyckel Närvårdssamverkan 376 660 

 Fördelningsnyckel interna projekt 2 325 312 

 Såld tjänst Navet 138 624 

 Stråksamverkan 70 000 

 Intäkter interna projekt 26 840 000 

 SUMMA INTÄKTER 48 133 377 

 RESULTAT 0 
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Bilaga 2 Medarbetarcentrum 2018 
 
KONTO PERSONALKOST ÅRSKOST  

7020 BRUTTOLÖN 1 506 996 
7331 BIL.ERS SK.F 10 000 
7332 BIL.ERS SK 20 000 
7390 ÖVRIGA KOST 0 
7460 PENSIONSKOST 4,5% 58 622 
7510 ARB.GIV.AVG 31,42% 761 303 
7519 SOC.SEM.LÖN 3,26% 49 128 
7530 LÖNESKATT PÅ PENSION 24,26% 14 222 
7571 PERSONALFÖRSÄKRING FORA 301 
7572 PERSONALFÖRSÄKRING KFA 1 959 
7575 PERSONALFÖRSÄKRING ÖVR 3 767 
7610 KURS/UTBILDNING 20 000 
7611 KOMPETENSUTVECK 5 000 
7620 SJUK- OCH HÄLSOVÅRD 0 
7699 ÖVRIGT 4 858 

 SUMMA PERSONALKOSTNADER 2 456 157 

   
 NYCKEL  

5010 HYRA 124 405 
6230 DATAKOMM. 27 375 
6520 KONTORSARBETE 108 470 
6520 KONTORSARBETE 108 855 
6990 ÖVRIGA AVGIFTER 41 331 

 SUMMA KOSTNADER NYCKEL 410 436 

   
 ÖVRIGA KOSTNADER  

5410 FÖRBRUKNINGSINVENT 3 600 
5420 PROGRAMVAROR 3 000 
5430 DATORER 0 
5440 TELEFONER (INKÖP) 8 000 
5460 FÖRBRUKNINGSVAROR 0 
5616 TRÄNGSELSKATT 200 
5710 FRAKT OCH TRANSPORT 0 
5800 RESEKOSTNADER 2 000 
5830 HOTELL 3 000 
5930 REKLAMTRYCKSAKER 5 000 
5990 ÖVR REKLAM 0 
6071 INTERN REPRESENTATION 0 
6072 OMKOST FÖR KONFERENS 2 000 
6075 FÖRTÄRING 0 
6077 KONFERENSKOSTNADER 10 000 
6110 KONTORSMATERIAL 2 500 
6212 MOBILTELEFON 5 000 
6250 PORTO 0 
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6570 BANKKOSTNADER 0 
6590 TJÄNSTEKÖP 258 000 
6971 KURSLITTRATUR 200 

   
 SUMMA KOSTNADER ÖVRIGT 302 500 

   
 SUMMA KOSTNADER TOTAL 3 169 093 

   
 INTÄKTER  

3212 MEDLEMSAVGIFTER 2 309 930 
3260 ERS UTFÖRDA ARB O TJÄNSTER 859 163 
3550 FAKT RESEKOSTNADER  

 SUMMA INTÄKTER 3 169 093 

   
 RESULTAT 0 
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Bilaga 3  NAVET 2018 
 
 
KONTO INTÄKTER  
 DRIFTSBIDRAG KOMMUNER 7 304 550 

 VGR (verksamhetsstöd) 1 950 000 
 PERMANENT VERKSAMHETSSTÖD SKOLVERKET 2 800 000 
 HÖGSKOLAN BORÅS 500 000 
 BIOLOGISKA - NATURSKOLAN 715 000 
 KULTURSKOLAN 100 000 
   

 ENTRÉ OCH BUTIK 1 500 000 
   

 PROJEKT OCH TJÄNSTER  
 KONFERENSER 200 000 

 
KOMPETENSUTVECKLING 
UTBILDNINGSSEKTORN 350 000 

3260 KOMPETENSUTVECKLING ÖVRIGA - 3260 200 000 
 FSG LÄROMEDEL 100 000 
 VANDRING, INTERAKT SPEL, BERTA PREN 900 000 
 PROJEKT OCH TJÄNSTER 200 000 
 ÖVRIGA POSTER 300 000 
 EU-PROJEKT 100 000 
 LÖNER FRÅN KANICO 700 000 
   

 SUMMA INTÄKTER 17 919 550 
   

 KOSTNADER  
 PERSONALKOSTNADER  
 LÖNER 7 700 000 

 SEMESTERSKULD 50 000 
 ARBETSGIVARAVGIFT 2 310 000 
 PERNSIONSKOSTNADER 4,5% GENERELL 350 000 
 LÖNESKATT 24,26% 84 910 
 PENSIONSKOSTNAD 300 000 
 LÖNESKATT 24,26% 74 640 
 KPA + FORA (1,64+0,37%) 35 000 
   

 KOMPETENSUTVECKLING 100 000 
 FRISKVÅRD 100 000 
 ARBETSKLÄDER 20 000 
 RESOR 150 000 
   

 PROJEKT/SOMMARUTSTÄLLNING  
 UTSTÄLLNING 200 000 

   
 UNDERHÅLL (DRIFT VERKSAMHET)  
 MATERIAL 150 000 

 TRANSPORTER / BILEN 100 000 
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 LOKALKOSTNADER HYRA 3 450 000 

 EL, STÄD, LARM, FÖRSÄKRING  700 000 
   

 ADMINISTRATION/KONTOR  
 MATERIAL 200 000 

 INKÖPTA TJÄNSTER 130 000 
   

 KONSULTER 100 000 
   

 VÄRDSKAP OMKOSTNADER 200 000 
   

 DATA/TELE INKL DATATJÄNSTER 250 000 
 INFOBANKEN 50 000 
 BUTIKEN 100 000 
 MARKNADSFÖRING 300 000 
 HYRA UBN (NAT.SKOLAN) 365 000 
 AVSKRIVNINGAR/RÄNTA PROJEKT 2013 350 000 
   

 SUMMA KOSTNADER 17 919 550 
   

 RESULTAT 0 
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Bilaga 4 Närvårdskontoret 2018 
 
 

7020 BRUTTOLÖN 1 092 210 
7321 RESETILLÄGG BESKATTAD DEL 0 
7322 RESETILLÄGG 0BESKATTAD DEL 0 
7331 BILERSÄTTNING BESKATTAD DEL 0 
7332 BILERSÄTTNING OBESKATTAD DEL 0 
7390 ÖVRIGA KOST.ERSÄTTNING EGNA UTLÄGG 0 
7460 PENSIONSKOST 4,5% 49 149 
7510 ARB.GIV.AVG 31,42% 343 172 
7519 SOC.SEM.LÖN 3,26% 35 606 
7530 LÖNESKATT PÅ PENSION 24,26% 11 924 
7571 PERSONALFÖRSÄKRING FORA 218 
7572 PERSONALFÖRSÄKRING KFA 1 420 
7575 PERSONALFÖRSÄKRING ÖVR 2 731 
7610 KURS/UTBILDNING 0 
7611 KOMPETENSUTVECK 0 
7621 FRISK- & FÖRETAGSHÄLSOVÅRD 0 
7690 REKRYTERINGSKOSTNADER 0 
7699 ÖVRIGT 0 

 SEMESTERLÖNETILLÄGG 0,8% 17 000 
2903 PENSIONSSKULD IND.VALET 0 

 SUMMA PERSONALKOSTNADER 1 553 430 

   
5010 LOKALHYRA 82 938 
5010 LOKALHYRA Externt 35 000 
5440 TELEFONER (INKÖP) 17 500 
5800 RESEKOSTNADER 12 000 
5900 REKLAM O ANNAN INFORMATION 30 000 
6077 KONFERENSKOSTNADER 80 000 
6230 DATAKOMM. 5 673 
6520 KONTORSARBETEN 262 908 
6540 IT-TJÄNSTER 100 000 
6980 FÖRENINGSAVGIFTER  
6990 ÖVRIGA AVGIFTER 63 375 

 SUMMA KOSTNADER 689 394 

   
   
 SUMMA KOSTNADER TOTAL 2 242 824 

   
 INTÄKTER  
 Kommun 1 121 412 

 Region 1 121 412 

 SUMMA INTÄKTER 2 242 825 

   
 RESULTAT 0 
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Bilaga 5 Business Region Borås, BRB 2018 
 

KONTO PERSONALKOSTNADER 
ÅRSKOST 
2018 

7020 BRUTTOLÖN 479 700 
7460 PENSIONSKOST 3,89% 18 660 
7510 ARB.GIV.AVG 31,42% 150 722 
7519 SOC.SEM.LÖN 3,26% 254 
7530 LÖNESKATT PÅ PENSION 24,26% 4 527 
7020 SEMESTERLÖNETILLÄGG 0,8% 7 800 

 SUMMA PERSONALKOSTNADER 661 663 

   
   

5010 LOKALHYRA 41 472 
5800 RESEKOSTNADER 25 000 
5830 HOTELL 40 000 
5900 REKLAM O ANNAN INFORMATION 32 099 
5900 REKLAM O ANNAN INFORMATION 80 000 
5900 REKLAM O ANNAN INFORMATION 27 048 
6540 IT-TJÄNSTER 58 800 
6077 KONFERENSKOSTNADER 140 000 
6230 DATAKOMM. 9 132 
6520 KONTORSARBETEN 213 024 
6540 IT-TJÄNSTER 1 500 

   
 SUMMA KOSTNADER 668 075 

   
   
 SUMMA KOSTNADER TOTAL 1 329 738 

   
 INTÄKTER  

3210 Avgift från förbundsmedlemmar 1 329 738 

   
 SUMMA INTÄKTER 1 329 738 

   
 RESULTAT 0 
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Revidering av individnämndens reglemente 
Dnr 2017/822 
 
 
Sammanfattning 
Individnämndens reglemente behöver revideras med anledning av den nya kommunallagen 
som träder i kraft 2018-01-01. Vissa paragrafer som hänvisas till i reglementet kommer då 
inte längre att vara aktuella. Individnämndens reglemente ligger heller inte i korrekt mall, 
vilket också åtgärdas för att bättre efterlikna kommunstyrelsens reglemente i upplägg och 
disposition. I sak ändras dock ingenting i reglementet. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2017-12-11 från socialchef 
2 Individnämndens reglemente 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Individnämndens reglemente antas. 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning 
 

  

2017-12-11 

Tjänsteskrivelse revidering av individnämndens 
reglemente 
Diarienummer 2017/822, löpnummer 5058/2017 
 
Sammanfattning 
Individnämndens reglemente behöver revideras med anledning av den nya kommunallagen 
som träder i kraft 2018-01-01. Vissa paragrafer som hänvisas till i reglementet kommer då 
inte längre att vara aktuella. Individnämndens reglemente ligger heller inte i korrekt mall, 
vilket också åtgärdas för att bättre efterlikna kommunstyrelsens reglemente i upplägg och 
disposition. I sak ändras dock ingenting i reglementet. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Individnämndens reglemente antas. 
 
 
Ärendet 
Individnämndens reglemente reviderades senast 2015-01-29. Riksdagen har fattat beslut om 
en ny kommunallag som träder i kraft 2018-01-01. Med anledning av detta har 
paragrafnumren ändrats i den nya kommunallagen och de paragrafer som står angivna i 
reglementet är stämmer därför inte längre. 
 
Utöver att revidering behövs för att paragrafnumren inte stämmer från och med 2018-01-01 
har reglementet även lagts in i korrekt mall och visa formaliaändringar har gjorts för att 
bättre harmonisera med upplägg och disposition i kommunstyrelsens reglemente. 
 
Inga förändringar har gjorts i sak.  
 
Beslutsunderlag 

1 Individnämndens reglemente 
 
Beslut lämnas till 
Individnämnden 
Socialchef   
 
 
 

Magnus Andersson Maria Winsten 
Socialchef  Utredare 
 Sektor välfärd 
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1 Bakgrund 
Kommunallagen, KL, ger de grundläggande reglerna för ansvar och beslutanderätt i en 
kommun. Vissa uppgifter sköter fullmäktige, styrelsen och nämnderna enligt annan lag, 
författning eller enligt statlig myndighets beslut. Detta reglemente reglerar individnämndens 
ansvar och beslutanderätt.  

2 Syfte 
Reglementets syfte är att komplettera de bestämmelser som finns i kommunallagen med 
föreskrifter som behövs för individnämndens sammanträden och handläggning av ärenden. 
Utöver det som är föreskrivet om nämnder i kommunallagen eller annan författning, gäller 
bestämmelserna i detta reglemente.  

3 Individnämndens uppgifter 
1 § 
Individnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt lagar och förordningar inom 
socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården som avser myndighetsutövning 
mot enskild. 

Individnämnden fullgör vidare kommunens uppgifter enligt lagar och förordningar inom 
utbildningsområdet som avser myndighetsutövning mot enskild.  

Med myndighetsutövning mot enskild avses att för enskild part besluta om förmån, rättighet, 
skyldighet eller annat jämförbart förhållande. 

Individnämnden fullgör också kommunens uppgifter enligt lag (1997:736) om färdtjänst och 
enligt lag (1997:735) in riksfärdtjänst.  

2 § 
För handläggning av individnämndens ärenden disponerar nämnden erforderliga 
personalresurser inom förvaltningsorganisationen. Kommunstyrelsen är 
anställningsmyndighet för denna personal. 

3 § 
Individnämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar enligt 
personuppgifter som sker i nämndens verksamhet. 

4 § 
Individnämnden ska tillse att nämndens verksamhet beskrivs i enlighet med vad som är 
föreskrivet i lag eller författning med beaktande av beslut som fattas av kommunfullmäktige. 
Nämnden ska vid behov eller på begäran till kommunfullmäktige rapportera hur 
verksamheten utvecklas.  
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5 § 
Individnämnden ska själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden 
som avser nämndens ansvarsområde om inte uppgiften åvilar annan. 

6 § 
Individnämnden har rätt att utifrån den lagstiftning och de förordningar som reglerar 
verksamheten, avge yttranden till externa myndigheter i ärenden som hos den ansvariga 
myndigheten avser myndighetsutövning mot enskild (med undantag för frågor som rör 
verksamhetens övergripande mål, riktlinjer, inriktning och liknande).  

Individnämndens arbetsformer 

Sammansättning 
7 § 
Individnämnden består av tre ledamöter och tre ersättare. 

Ersättarnas tjänstgöring 
8 § 
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. 

Den ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde 
ska själv snarast kalla den ersättare som står i tur att tjänstgöra och som redan inte har 
kallats in. 

En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om 
en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.  

Om inte ersättarna väljs proportionerligt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige 
mellan dem bestämda ordningen.  

Er ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. 
Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig 
under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längst ner i 
ordningen.  

Jäv/växeltjänstgöring 
9 §  
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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En ledamot som har avbrutit sin tjänstgöring en gång under ett sammanträde på grund av 
annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen 
mellan partierna.  

Yttranderätt 
10 § 
Icke tjänstgörande ersättare har rätt att deltaga i nämndens överläggningar. 

Ersättare för ordföranden 
11 § 
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en del 
av sammanträde utser nämnden en annan ledamot att tillfälligt vara ordföranden. Den till 
åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordföranden tills den tillfällige ordföranden har 
utsetts.  

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrar att fullgöra uppdraget 
för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare åt ordföranden. 

Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.  

Sammanträden 
12 § 
Individnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden eller ordföranden bestämmer. 

Extra sammanträde ska hållas snarast efter det att ordföranden fått begäran härom.  

13 § 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.  

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan 
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före 
sammanträdesdagen. 

Kallelsen bör åtföljas av en föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.  

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den till åldern 
äldste ledamoten göra detta. 
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Ordföranden 
14 § 
Det åligger individnämndens ordförande att med uppmärksamhet följa frågor av betydelse 
för nämndens verksamhet. 

Justering av protokoll 
15 § 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

Individnämnden kan besluta om att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Beslutsformuleringen i sådan paragraf ska redovisas innan nämnden justerar den.  

Reservation 
16 § 
Om en ledamot reserverar sig mot ett beslut och vill motivera reservationen ska ledamoten 
göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justering 
av protokollet.  

Delgivning 
17 § 
Delgivning med individnämnden sker med ordföranden eller nämndens sekreterare.  

 
Undertecknande av handlingar 
 
18 § 
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av individnämnden ska undertecknas av 
ordföranden eller vid förhinder för denne av vice ordföranden och kontrasigneras av anställd 
som nämnden bestämmer. 

I övrigt bestämmer individnämnden vem som ska underteckna handlingar.  
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§  
 

Ansökan om investeringsmedel till arkitekttävling och 
projektering av nytt stadsbibliotek 
Dnr 2016/761 
 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för Stadsbibliotek, 7,0 mnkr. Investeringen 
möjliggör genomförande av en arkitekttävling och projektering av ett nytt Stadsbibliotek i 
enlighet med ramavtal och avtal om överlåtelse av 3D-fastighet, båda tecknade med ICA 
Fastigheter Sverige AB. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2018. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
Övriga driftkostnadskonsekvenser beaktas när medel söks för byggnation. 
 
Investeringskalkyl upprättas när medel för byggnation söks. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2017-12-03 från servicechef 
2 Sveriges Arkitekter informerar om arkitekttävlingar och Sveriges Arkitekters 

tävlingsservice 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för projektering av Stadsbibliotek, 7,0 mnkr, kan finansieras via avsatta 
medel för Stadsbibliotek i investeringsbudgeten för 2018. 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning 
 

  

2017-12-03 

Tjänsteskrivelse Ansökan om investeringsmedel till 
arkitekttävling och projektering av nytt 
stadsbibliotek 
Diarienummer 2016/761, löpnummer 4932/2017 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för Stadsbibliotek, 7,0 mnkr. Investeringen 
möjliggör genomförande av en arkitekttävling och projektering av ett nytt Stadsbibliotek i 
enlighet med ramavtal och avtal om överlåtelse av 3D-fastighet, båda tecknade med ICA 
Fastigheter Sverige AB. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2018. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
Övriga driftkostnadskonsekvenser beaktas när medel söks för byggnation. 
 
Investeringskalkyl upprättas när medel för byggnation söks. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för projektering av Stadsbibliotek, 7,0 mnkr, kan finansieras via avsatta 
medel för Stadsbibliotek i investeringsbudgeten för 2018. 
 
 
Ärendet 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för Stadsbibliotek, 7,0 mnkr. Investeringen 
möjliggör genomförande av en arkitekttävling och projektering av ett nytt Stadsbibliotek i 
enlighet med ramavtal och avtal om överlåtelse av 3D-fastighet, båda tecknade med ICA 
Fastigheter Sverige AB. 
 
Det nya biblioteket är en viktig byggnad för Ulricehamn och en del i utvecklingen av 
stadskärnan. Syftet med en arkitekttävling är att få fram en väl gestaltad byggnad som utgår 
från platsens förutsättningar. Tävlingsformen säkerställer att flera förslag kan vägas mot 
varandra. Det möjliggör en belysning från flera olika aspekter, och att kommunen slutligen 
kan välja det alternativ som bäst överensstämmer med plats och funktion.  
Efter beslut om vinnande alternativ kan förvaltningen gå rakt in i projekteringen med den 
vinnande arkitekten utan att göra en ny upphandling.  
För mer information om arkitekttävling, se bilaga. 
 
I samråd med Sveriges Arkitekter bedömer förvaltningen att en arkitekttävling kommer att 
kosta ca 2,5–3,0 mnkr. I summan ingår, utöver grundersättning om 95 tkr, bland annat 
också prissumma till fyra tävlande, kostnader för jurygrupper, referensgrupper och 
framtagande av tävlingsprogram. 
 
I det fall kommunen inte genomför en arkitekttävling upphandlas arkitekt enligt Lagen om 
Offentlig Upphandling, LOU, vilket innebär att det måste tas fram en kravspecifikation på 
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vilken inriktning arkitekten ska ha. Kommunen har sedan att förhålla sig till vald arkitekt och 
får endast en variant på hur byggnaden kan se ut. 
Om kommunen handlar upp en arkitekt utan tävling så bedöms uppdraget kosta ca 0,5–1,0 
mnkr innan förvaltningen går in i projekteringsfasen. I jämförelse med att arkitekttävlingen 
bedöms kosta ca 2,5–3,0 mnkr innan projekteringsfasen bedöms kostnadsdifferensen mellan 
en arkitekttävling och upphandling av arkitekt bli ca 2 mnkr. Det vill säga ca 2 % av den 
totala investeringskostnaden. 
 
Med ledning av de mervärden som en arkitekttävling medför i form av valmöjlighet och 
förankring bedömer förvaltningen att merkostnaden inte är orimlig i förhållande till den 
totala investeringskostnaden.  
 
Investeringen kan finansieras via avsatta medel för Stadsbibliotek i investeringsbudgeten för 
2018. Investeringskalkyl upprättas när medel för byggnation söks. 
 
Övriga driftkostnadskonsekvenser beaktas när medel söks för byggnation. 
 
Ekonomichefens yttrande 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2018. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
Övriga driftkostnadskonsekvenser beaktas när medel söks för byggnation. 
 
Beslutsunderlag 

1 Sveriges Arkitekter informerar om arkitekttävlingar och Sveriges Arkitekters 
tävlingsservice 

 
Beslut lämnas till 
Servicechef 
Ekonomichef  
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Många välkända och betydelsefulla arkitektoniska verk är resultatet av arkitekttävlingar – från Stockholms 
stadshus (överst, arkitekt Ragnar Östberg) till Sveriges ambassad i Washington (Wingårdh Arkitektkontor genom 
arkitekter SAR/MSA Gert Wingårdh och Tomas Hansen m.fl, belönades med Kasper Salin-priset 2007). 

Omslag: Detaljbild av Uppsala konsert & kongress, resultatet av arkitekttävling 2002 (Henning Larsen Architects 
genom Mette Kynne Frandsen och Johnny Svendborg Andersen m.fl.). Foto: Åke E:son Lindman. 
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Arkitekttävling
I de tidiga skedena av ett projekt läggs grunden för dess kvaliteter – såväl arkitektonis-
ka, konstnärliga, tekniska, funktionella som ekonomiska. En väl genomförd arkitekt-
tävling, där deltagarna satsar sin kreativitet och kompetens för att åstadkomma det för 
arrangören bästa förslaget, är i högsta grad värdeskapande. 

En tävlingsprocess innebär också att stor kunskap byggs upp hos arrangören och juryn, 
både om arkitektur i allmänhet och projektet i synnerhet. Olika lösningars fördelar 
och nackdelar kan jämföras. Gestaltning, ekonomi och funktion hos olika alternativ 
kan vägas mot varandra tills man finner den lösning som sammantaget på bästa sätt 
svarar mot uppställda krav och önskemål. I program och juryarbetet genereras tidigt 
en mängd kunskaper, engagemang och en samsyn om projektet som är ovärderlig i det 
fortsatta arbetet. 

Arkitekttävlingar har också ett nyhetsvärde och massmedial genomslagkraft. De 
skapar intresse, både hos allmänheten, brukare, politiker och berörda parter och kan 
utnyttjas för att förankra och stärka besluten kring ett projekt. Tävlingsprocessen ger 
möjligheter till opinionsbildning och marknadsföring. Genom att samma program och 
redovisningskrav gäller för alla tävlande blir förslagen direkt jämförbara, färdiga för 
utställning och publicering.

Utställningar av tävlingsförslag är uppskattade som kulturhändelser och byggnader el-
ler andra anläggningar som föregåtts av arkitekttävling har ofta blivit väl kända redan 
innan de byggts. 

Arkitekttävlingar stimulerar och ger underlag till ett offentligt samtal om angelägna 
byggnads- eller planfrågor. Berörda kan bjudas in till och kan ta del av en diskussion 
kring projektet. Förståelse kan skapas för hur kontroversiella plan- och gestaltningsfrå-
gor kan lösas. 

Arkitekttävlingar skapar en stabil grund för den fortsatta utvecklingen av projekt till 
ett genomförande. I processen sker en förankring av den samlade kunskapen om möj-
ligheter och svårigheter.

Tävlingsformen är godkänd som urvalsprocess enligt Lagen om offentlig upphandling, 
LOU. Efter ett tävlingsförfarande har den upphandlande enheten rätt att förhandla med 
den vinnande arkitekten om ett fortsatt uppdrag utan en ny upphandlingsprocedur.

Tävlingen ger därför en möjlighet att genom uppdrag till vinnande arkitekt, utan 
ytterligare konkurrensutsättning, utveckla och realisera projektet även om det fort-
sättningsvis delas upp i olika etapper. Inom offentlig verksamhet förutsätter andra 
upphandlingsförfaranden förnyad konkurrensutsättning och upphandling i efterföl-
jande nya skeden. Tävling erbjuder därför, särskilt för den offentliga upphandlaren, 
en smidig möjlighet att efter genomförd tävling gå rakt in i projektet och med hjälp av 
vinnande arkitekt realisera detsamma.

Arkitekttävlingens etablerade form och metod för programskrivning, tävling och jury-
arbete skapar utrymme för kreativitet och utveckling. 



Arkitekttävling lämpar sig för både små och stora projekt. Överst vinnande förslag i allmän tävling om ett litet glashus 
i stadsparken Borås (Wingårdh Arkitektkontor genom arkitekt SAR/MSA Gert Wingårdh). Därunder vinnande förslag 
i inbjuden tävling om nytt universitetssjukhus vid Karolinska Solna (White Arkitekter). Se mer av dessa och andra 
tävlingar på www.arkitekt.se/tavlingar.
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Vad är en arkitekttävling? 
Arkitekttävlingen är ett sätt att finna den optimala föreningen av form, funktion och 
ekonomi och samtidigt välja den bästa arkitekten. 

Många välkända och betydelsefulla arkitektoniska verk i Sverige är resultatet av ar-
kitekttävlingar. Man kan tävla om allt från stora och offentliga projekt till bostäder, 
stadsdelar eller mycket små men viktiga uppgifter.

En arkitekttävling innebär att flera arkitekter samtidigt arbetar med samma uppgift 
utifrån samma förutsättningar och i konkurrens om ett utlovat uppdrag och/eller en 
prissumma. Tävlingen ger utrymme för en kreativ process som ger djup kunskap om 
projektets förutsättningar och möjligheter. 

Arkitekttävlingar genomförs med lika villkor för alla deltagande och med anonyma 
förslag för att valet av vinnare ska bli så objektivt som möjligt. De tävlande kommuni-
cerar därför inte med arrangören under själva tävlingsarbetet och tävlingsförslagen 
bedöms anonymt av en i förväg utsedd, kvalificerad jury. 

Tävlingsformen är ett sätt att både välja koncept och utformning och/eller den arkitekt 
som visar sig ha den bästa idén eller det mest framkomliga förhållningssättet för just 
det aktuella projektet.

En arkitekttävling är:

•	 för beställaren ett tryggt sätt att finna den optimala föreningen av form, funktion 
och ekonomi för sitt projekt och samtidigt välja den för projektet bästa arkitekten. 
Det är också ett sätt att visa att man vill något utöver det vanliga med sitt projekt. 
Tävlingen ger maximalt utrymme för en kreativ process och djupgående kunskap 
om projektets förutsättningar och möjligheter.

•	 för politiker och allmänhet stimulans och underlag till offentlig diskussion om ange-
lägna arkitektur- eller stadsbyggnadsfrågor samt en möjlighet att marknadsföra och 
rikta uppmärksamheten mot den egna orten/kommunen. 

•	 för arkitekterna ett sätt att i jämbördig konkurrens med andra arkitekter pröva och 
utveckla sin förmåga.

•	 för arkitekturen en viktig stimulans för utveckling och kreativitet.

”Arkitekttävlingen är arkitekturens sättpotatis” 
(arkitekt SAR/MSA Bengt Lindroos) 
– en möjlighet för ännu icke kända arkitekter och idéer att komma fram. 



En arkitekttävling kan vara allmän eller inbjuden. Överst vinnande förslag i allmän tävling om ny bostadsbebyggelse i kv 
Gambrinus i Nässjö (arkitekt SAR/MSA Sofia Björkdahl, Björkdahl Englund Arkitekter). Därunder vinnande förslag i inbjuden 
tävling om bildnings- och kulturcentrum i Hagfors (Larsson Lindstrand Palme arkitektkontor genom Fredrik Larsson, Tor 
Lindstrand och arkitekt SAR/MSA Mattias Palme i samarbete med Berg arkitektkontor genom arkitekt SAR/MSA Janne 
Mattsson och Nivå landskapsarkitektur genom landskapsarkitekter LAR/MSA Åsa Drougge och Anna Rämert). Se mer av dessa 
och andra tävlingar på www.arkitekt.se/tavlingar.
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Olika sorters arkitekttävlingar 
Arkitekttävlingar kan vara allmänna eller inbjudna.

I en allmän tävling kan alla intresserade delta genom att lämna in förslag (krav på 
särskilda yrkeskvalifikationer kan ställas, men det är mycket ovanligt att andra än 
professionellt verksamma lämnar in förslag). 

I en inbjuden tävling deltar endast ett begränsat antal, av arrangören valda, förslags-
ställare. Urvalet kan göras direkt eller föregås av en allmän eller riktad förfrågan som 
underlag för en prekvalificeringsfas. De som önskar delta anmäler då sitt intresse och 
redovisar sina meriter, varefter arrangören kan göra sitt urval. Offentliga beställare 
måste annonsera sin prekvalificering.

En tvåstegstävling är en kombination av dessa former, där första steget är en idéin-
riktad allmän tävling som leder till att ett begränsat antal deltagare går vidare till det 
andra steget där de får utveckla och detaljstudera sina förslag. 

Det vanligaste skälet för en byggherre att arrangera en arkitekttävling är möjligheten 
att kunna välja mellan ett antal alternativ till utformning av en plan, en byggnad, en 
anläggning eller en inredning och att engagera upphovsmannen för arkitektuppdraget 
vid genomförandet av det vinnande förslaget. Man talar då om projekttävling. Men 
målet kan också vara att få fram underlag för olika handlingsalternativ eller att stimu-
lera öppen debatt runt alternativa lösningar utan att fortsatt uppdrag utlovas. Denna 
typ av arkitekttävling benämns idétävling.



Överst vinnande förslag i inbjuden tävling om Psykiatrins hus i Uppsala (Tengbomgruppen, genom arkitekter MSA Jesper Husman och 
Eva Ryberg, arkitekter SAR/MSA Christina Hammarling och Ahmed Radwan samt Joakim Grönlund i samarbete med NOD). Därunder 
vinnande förslag i tävlingen om tillbyggnad till Stockholms stadsbibliotek, en av världens största arkitekttävlingar med över 1.100 
förslag (arkitekt Heike Hanada). Se mer av dessa och andra tävlingar på www.arkitekt.se/tavlingar.
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Programarbete och 
programförutsättningar 
Innan en arkitekttävling arrangeras bör beställaren noga tänka igenom sin strategi 
inför det aktuella projektet och ha en klar uppfattning om processen och vilken 
uppgift man vill att de tävlande ska lösa. 

Att tävlingsarrangören tidigt måste ta ställning till programfrågorna och formulera 
mål och krav är en av tävlingens fördelar. Både tid och pengar kan sparas när man går 
väl förberedd in i ett projekt. 

Att arrangera en arkitekttävling innefattar ett åtagande gentemot de tävlande, som 
lägger ned ett stort arbete och satsar sin kreativitet och kompetens för att utarbeta 
sina tävlingsförslag. De tävlande måste känna förtroende för att tävlingsvillkoren är 
rättvisa och rimliga, att bedömningen är professionell och att uppgiften kommer att 
fullföljas på det sätt som angivits i programmet. Tävlingsprogrammet är att betrakta 
som ett kontrakt mellan arkitekten och tävlingsarrangören.

Ett programarbete måste alltid utföras i ett projekt, men det är särskilt viktigt vid en 
arkitekttävling. Den information som ges i programmet och de krav som ställs måste 
vara väl genomtänkta och tydligt formulerade utan att vara onödigt detaljerade, så att 
alla deltagare arbetar utifrån samma förutsättningar men med största möjliga frihet 
för kreativiteten. Med de insikter bedömningen av förslagen sedan ger kan program-
frågorna ytterligare justeras och förtydligas inför det fortsatta projekteringsuppdraget. 

Deltagarna lägger oftast ned långt mer tid och resurser på att genomföra arkitekt-
tävlingen än vad pris- eller arvodessumman motiverar. Mycket arbete satsas som 
ackvisition och för egen utveckling. En avbruten tävling eller en projekttävling där 
vinnarprojektet inte kommer till genomförande innebär därför ett slöseri med både 
arrangörens och deltagarnas resurser. 

Tävlingsarrangören bör förvissa sig om att man har kontroll över hela processen, det 
vill säga att eventuella formella hinder från myndigheters sida i möjligaste mån är 
undanröjda, att finansiering kan ordnas med mera, för att resultatet av tävlingen ska 
kunna realiseras. Om det utlovade uppdraget ändå uteblir ska vinnaren kompenseras 
för detta. 

Tävlingsprogrammet ska innan tävlingen startar godkännas av alla jurymedlemmar 
och, då tävlingen önskas godkänd av Sveriges Arkitekter, av organisationens tävlings-
nämnd. 



Europan är en stor europeisk tävling för arkitekter under 40 år, som äger rum vartannat år på ett stort antal olika tomter runt om i 
Europa. Överst vinnande förslag i Upplands Väsby 2007 (Anna Helamaa, Maija Perhe, Jesse Weckroth, Finland). Därunder vinnande 
förslag till ny entré till Tjörn 2007 (arkitekt MSA Peter Morander, arkitektstudenter Maria Pettersson och Liisa Gunnarsson, Sverige). 
Se mer av dessa och andra tävlingar på www.arkitekt.se/tavlingar.
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Entréplatsen är synlig 
från vägen mellan 
Göteborg och 

Förutsättningar: Huvuduppgiften är att skapa en 
ny entré till kommunen Tjörn. Historiskt sett har man 
alltid kommit vattenvägen till öns västra hamnar. 
Idag går huvudvägen via Tjörnbron där man har en 
fantastisk utsikt över det karga bohusländska 
landskapet. På andra sidan bron möts man av 
platsen Myggenäs Korsväg som är dominerad av 
trafik med en tydlig riktning mot Orust. 

Det finns en stor efterfrågan på bostäder i 
kommunen, men det känsliga skärgårdslandskapet 
ställer höga krav på en hållbar utveckling. För att 
möta ett högre invånarantal och en ökad turism 
krävs fungerande alternativ till den egna bilen.

En förtätning av Myggenäs centrum och en 
utbyggnad av kollektivtrafiken skulle ge Myggenäs 
en möjlighet att möta kommunens mål om fler 
bostäder och bli östra Tjörns huvudort. 

Koncept: För att bryta områdets 
dominans av biltrafik och vägens tydliga 
riktning mot Orust föreslås följande:

 - Vägen leds om och korsningen blir en 
cirkulationsplats där vägarna mot Tjörn 
och Orust får lika värde.

- En ny byggnad med bland annat 
bussterminal, turistinformation och café 
läggs delvis ut i vattnet i nord-sydlig 
riktning.

 - I området runt vägarna gallras träden 
och man återfår kontakten med vattnet 
samtidigt som det bohusländska 
kulturlandskapet återskapas. 

HW996

NY ENTRÉ TILL TJÖRN

MOT MYGGENÄS CENTRUM
OCH ORUST

MOT  SÖDRA TJÖRN
OCH SKÄRHAMN

MOT STENUNGSUND 
OCH GÖTEBORG

 - Tjörn separeras från Almön med ett 
sund, vattenytan mellan öarna tas 
fram. En ny parkeringsyta med ca 100 
platser är en del av denna separering 
då den är inspirerad av ett vatten och 
bestrött med små klippöar - kobbar. 
Dessa efterliknar bohusländska 
klippor i sin form och består av 
fasetterade ytor av tre typer. Gråblå 
terrazzobetong, svarta solceller och 
härdat glas varigenom lysdioderna 
som får energi från solcellerna lyser 
upp parkeringen kvällstid. 

Inspiration till den nya bussterminalen/turistcentret som sträcker sig ut i vattnet.

STENUNGSUND

MOT
GÖTEBORG

E U R O P A N 9   T J Ö R N   S W E D E N
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Redovisning 
Tävlingsprogrammet bör innehålla tydliga anvisningar för hur tävlingsförslagen ska 
redovisas, i vilka skalor etcetera. 

Den begärda redovisningen ska vara adekvat för bedömningen av förslagens 
arkitektoniska, funktionella och ekonomiska konsekvenser. Antalet planscher och 
detaljeringsnivån bör begränsas och tydligt specificeras, både för att underlätta juryns 
arbete och utställning av förslagen samt för att fokusera de tävlandes arbete på de 
viktigaste frågorna. 

Det är sällan meningsfullt att ägna sig åt detaljer i detta skede, dessa kommer naturligt 
in i den fortsatta utvecklingen av tävlingsresultatet i dialog mellan arrangören och 
vinnande arkitekt. 

Urvalskriterier
Urvalskriterierna anger för de tävlande vad arrangören kommer att lägga vikt på vid 
bedömningen. Juryn ska bygga sin bedömning på dessa kriterier – den får inte under 
arbetet hitta på andra viktiga kriterier eller ignorera något av de kriterier som har 
ställts upp i programmet. Det är alltså viktigt att kriterierna inte är så detaljerade att 
de bakbinder juryn till att ta hänsyn till oväsentliga förutsättningar men de får inte 
vara så allmänna eller oprecisa att arkitekterna inte får någon ledning i sitt arbete.

Det är vanligt att urvalskriterierna rör sig kring tre viktiga kvalitéer. Juryn ska alltid 
göra en helhetsbedömning av dessa tre huvudkriterier.

1. Arkitektonisk gestaltning – uttryck. 
Projektets önskade uttryck ska tydligt beskrivas i programmet (exempelvis 
”expressivt” eller ”lågmält”). Om projektets förhållande till omgivningen är avgörande 
för bedömningen ska också det framgå. 

2. Funktionalitet. 
Det ska framgå av programmet vilka av projektets funktioner som är mest 
betydelsefulla för bedömningen.

3. Genomförbarhet. 
Det är rimligt att ge de tävlande uppgift om till exempel vilken budget som finns för 
projektet och att kalkyler görs under bedömningsarbetet. Tekniska lösningar kan 
också vara viktiga för genomförbarheten. Ett projekt som exempelvis helt bryter mot 
en existerande detaljplan kan riskera möjligheterna att genomföra projektet. 



Naturvårdsverket har genomfört en rad inbjudna arkitekttävlingar om nya naturum runt om i Sverige. Överst vinnande förslag till nya 
entréer till Skuleskogens nationalpark (Andersson Jönsson Landskapsarkitekter genom landskapsarkitekter LAR/MSA Håkan Blanck 
och Anders Jönsson i samarbete med Formverkstan Söder genom arkitekt SAR/MSA Per Liedner), där bredvid vinnande förslag 
till utvidgning avStendörrens naturum (Wingårdhs genom arkitekt SAR/MSA Gert Wingårdh m.fl. i samarbete med NOD). I mitten 
vinnande förslag till naturum Kosterhavet och från invigningen av naturum Höga Kusten (båda White arkitekter genom arkitekt 
SAR/MSA Ulla Antonsson och Mattias Lind). Underst vinnande förslag till naturum Kristianstads vattenrike (White arkitekter 
genom Fredrik Pettersson m.fl) och vinnande förslag till naturum Tåkern (Wingårdhs genom arkitekt SAR/MSA Gert Wingårdh m.fl. i 
samarbete med NOD). Se mer av dessa och andra tävlingar på www.arkitekt.se/tavlingar.

Foto: Thomas Nordberg
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Bedömning 
I en tävling ska det finnas en jury. Dess sammansättning har stor betydelse för tävlings-
resultatet och projektets framtid. Arrangören bör ha majoritet i juryn, för att de som 
ska förvalta resultatet av tävlingen ska känna att de både har kontroll över och ansvar 
för tävlingsresultatet. Vilka arrangören väljer att låta sig representeras av i juryn är en 
viktig signal till de tävlande om projektets status och realism. Vid offentlig upphand-
ling ska minst en tredjedel av juryn ha samma yrkesmässiga kvalifikationer som de 
tävlande. 

Om tävlingen arrangeras i samarbete med Sveriges Arkitekter utser dess tävlingsnämnd 
vanligtvis två sakkunniga arkitekter, landskapsarkitekter, inredningsarkitekter eller 
planeringsarkitekter till juryn beroende på projektets art. Dessa sakkunniga bidrar 
med sitt yrkeskunnande och sin erfarenhet i bedömningsprocessen. De förutsätts också 
ha en pedagogisk förmåga att tolka och förklara det inlämnade materialet för de jury-
medlemmar som inte har samma yrkeskunskap eller erfarenhet av arkitekturprojekt. 

Juryn kan vid behov ta stöd av andra sakkunniga, som inte ingår i juryn, till exempel 
för kostnadsbedömningar. 

Det är också juryns uppgift att göra en bedömning av utvecklingsbarheten i 
projekten. Det är sällan som man finner ett projekt som inte kan förbättras i den 
fortsatta processen. 

Juryn måste formulera tydliga motiveringar till sina beslut i ett juryutlåtande. 
Där bör juryn även redogöra för de lärdomar och insikter om projektet den fått 
under bedömningsprocessen. Juryutlåtandet ska förklara det vinnande förslagets 
kvaliteter, utvecklingsmöjligheter och eventuella brister för dem som därefter tar över 
ansvaret för projektets fortsättning och genomförande. Det är också angeläget att de 
deltagande arkitekterna får respons på sina förslag, även om de inte blir belönade. 
Jurysekreteraren har således en viktig uppgift. Sveriges Arkitekters Tävlingsservice 
kan anlitas för uppdrag som jurysekreterare.   

Prissummor  
I en tävling, särskilt i en allmän tävling, lägger de deltagande arkitekterna sammanlagt 
ned ett arbete som i värde vida överstiger pris- eller arvodessumman. Bakom ett 
enda förslag kan ligga flera hundra timmars arbete. Det är inte bara pengarna utan 
möjligheten att få ett fortsatt uppdrag som driver arkitekterna att göra sitt allra bästa i 
en tävlingssituation.

Arkitekternas beredvillighet får inte överutnyttjas. För tävlingens kvalitet är det av 
stor vikt att prissumma och tävlingsarvode läggs på en nivå som gör det intressant och 
möjligt för etablerade arkitekter att delta och göra sitt bästa i detta kreativa skede. 

När prissumman fastställs ska hänsyn tas till projektets storlek och komplexitet men 
också till omfattningen av den redovisning som begärs. I en idétävling ska prissumman 
alltid vara högre eftersom inget fortsatt uppdrag står i utsikt. Sveriges Arkitekters täv-
lingsservice kan hjälpa till med att bedöma vad som är en rimlig pris/arvodessumma.  



Överst vinnande förslag i allmän tävling om Strandbaden, ny strandrestaurang i Falsterbo (arkitekt SAR/MSA, 
SIR/MSA Fredrik Kjellgren och arkitekt SAR/MSA Joakim Kaminsky). Därunder vinnande förslag i inbjuden 
tävling om nybyggnad för Smålands Musik och Teater i Jönköping (Wingårdh arkitektkontor genom arkitekt 
SAR/MSA Gert Wingårdh m.fl.). Se mer av dessa och andra tävlingar på www.arkitekt.se/tavlingar.
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Resultatet
När juryn har gjort sitt val – vad händer sedan?

Resultatet av en arkitekttävling är ofta att betrakta som en väl utvecklad programskiss 
eller ett förslag på en lösning som ska vidareutvecklas i den fortsatta processen. 
Förslaget och juryns bedömning är viktiga underlag för det fortsatta arbetet. Många 
viktiga ställningstaganden har gjorts, man är ganska väl förtrogen med målet för 
den fortsatta processen. Redan nu har projektet ett högt värde – både materiellt och 
immateriellt, om tävlingsprocessen organiserats och letts på ett bra och ändamålsenligt 
sätt. Det är nu viktigt att organisera den fortsatta projekteringen och projektledningen 
så att dessa värden tas tillvara på bästa sätt.

I en inbjuden tävling vet arrangören vilken kompetens de deltagande arkitekterna 
har och kan redan i programmet ange vilken projekteringsform man avser ha efter 
tävlingen – generalkonsult eller någon annan form. I prekvalificeringen kan man 
begära att arkitekterna ska ange vilka kompetenser de avser använda i den fortsatta 
projekteringen. 

I en allmän tävling kan arrangören inte göra en sådan bedömning på förhand av 
arkitekternas resurs och organisation och behöver därför ta slutgiltigt beslut om 
projektform när det står klart vilka arkitekter som står bakom det vinnande förslaget. 
Det kan visa sig att arkitekterna har en full projektorganisation inom sitt eget kontor 
eller inom sina nätverk. Arrangören kan då i förhandlingen med arkitektföretaget 
fokusera på att se till att tillräcklig kompetens och resurs ställs till projektets 
förfogande, levererade av den vinnande arkitekten. I andra fall kan den vinnande 
arkitekten bedömas ha otillräcklig kompetens eller erfarenhet – det är då viktigt att 
arrangören i förhandlingen med vinnaren försäkrar sig om att nödvändig kompetens 
tillförs projektet. 

Om kompletterande kompetens behöver tillföras för att det vinnande förslaget ska 
kunna genomföras enligt de bärande intentionerna i förslaget är det viktigt att noga ta 
ställning till projekteringsorganisationen, fördelningen av ansvarsområden, hierarkier, 
styrning, beställarrollen, krav på närhet osv.

Projekteringsorganisationen kan anpassas beroende på kompetensen hos arkitekten 
bakom vinnande förslag. Vägledande för val av projekteringsorganisation bör inte bara 
vara en smidig process, särskild omsorg behöver också ägnas de värden som tävlingen 
skapat så att dessa tillvaratas och utvecklas. 
 



Överst vinnande förslag i tvåstegstävling om ny byggnad för sametinget i Kiruna (Murman arkitekter genom arkitekter 
SAR/MSA Hans Murman och Helena Andersson). Därunder vinnande förslag i tävling om bostadshus som ersättning för 
Silo IV i Eriksberg, Göteborg (White arkitekter genom arkitekt SAR/MSA Ulla Antonsson och Mattias Lind). Se mer av 
dessa och andra tävlingar på www.arkitekt.se/tavlingar.



��

Tävlingar i offentlig upphandling 
Offentliga upphandlande enheter kan välja tävling som upphandlingsförfarande. 
Det begrepp som används i lagtexten (2007:1091) är ”projekttävling” och förfaran-
det beskrivs i lagens kapitel 14 (upphandling över tröskelvärdet) och i kapitel 15, 23 § 
(upphandling under tröskelvärdet). (Upphandlingens värde = värdet på det arkitekt-
uppdrag som tävlingen syftar till.) 

Projekttävling kan vara allmän, inbjuden eller en kombination av dessa former, 
tvåstegstävling. 

Projekttävling måste alltid annonseras. För upphandling över tröskelvärdet ska annons 
införas i EU:s gemensamma publikationer. För tävling under tröskelvärdet ska annons 
införas i en allmänt tillgänglig elektronisk databas eller annonseras i annan form som 
leder till effektiv konkurrens. Även inbjudan att lämna intresseanmälan inför inbjuden 
tävling under tröskelvärdet måste annonseras i elektronisk databas som är allmänt 
tillgänglig. Annons inför inbjuden tävling bör innehålla uppgift om det planerade 
antalet tävlingsdeltagare. Inkomna intresseanmälningar måste utvärderas seriöst och 
valet av tävlande göras på objektiva grunder. 

Sveriges Arkitekters databas ArkitektUpphandling samarbetar med Opic och 
innehåller därför samtliga projekttävlingar och andra offentliga upphandlingar som 
annonserats på föreskrivet sätt.

Projekttävling är en urvalsprocess enligt LOU och ger arrangören rätt att förhandla 
direkt med vinnaren om fortsatt uppdrag. En tävling erbjuder därför en smidig 
möjlighet att efter genomförd tävling gå rakt in i projektet och med hjälp av vinnande 
arkitekt realisera detsamma utan att behöva tillgripa ny upphandlingsprocedur. 

 

Andra typer av upphandling
På marknaden finns ett upphandlingsförfarande som kallas parallella uppdrag. För-
farandet innebär att flera arkitekter parallellt, men i öppen dialog med beställaren, 
samtidigt arbetar med samma uppgift. De förutsättningar som getts deltagarna kan 
vara lika eller skilja sig åt. 

Parallella uppdrag är dock inte något enligt LOU tillgängligt upphandlingsförfarande. 
Inom den offentliga sektorn finns därför inte begreppet parallella uppdrag. Den 
offentliga upphandlaren måste använda sig av något av de förfaranden som står till 
buds enligt LOU, vilket kan vara projekttävling eller något av de övriga upphandlings-
förfaranden som LOU föreskriver under respektive över tröskelvärdena. 

Inom det privata området är det annorlunda. Där har en beställare större frihet att 
välja form för upphandling och kan alltså arrangera parallella uppdrag. Hur en 
god process för parallella uppdrag kan läggas upp beskrivs i Sveriges Arkitekters 
informationsbroschyr om parallella uppdrag. Beställ från www.arkitekt.se/bestall.

Sveriges Arkitekters tävlings- och upphandlingsservice assisterar såväl i tävlingar som i 
andra upphandlingsförfaranden, bland annat parallella uppdrag. 



Sveriges Arkitekters tävlingsservice medverkade 2007 i femton tävlingar som avslutades under året. Överst vinnande förslag i 
tävlingen om Flottiljen i Järfälla – framtidens boende för äldre (Gjørtz Pank & Partners genom Niels Haugård, Hans-Jørn Borgen 
Paulsen och Fiona Rubens Hansen). Därunder vinnande förslag i tävlingen om Täby torg (Jonas Rune Sangberg, Polyform Arkitekter). 
Se mer av dessa och andra tävlingar på www.arkitekt.se/tavlingar.
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Sveriges Arkitekters 
tävlings- och upphandlingsservice 
Sveriges Arkitekters tävlings- och upphandlingsservice har en lång erfarenhet av att 
ge stöd till beställare i arkitekttävlingar och andra kvalitetspräglade upphandlingar 
av arkitekter. Genom mångårigt och kontinuerligt arbete med arkitekttävlingar har vi 
erfarenheter och kompetens som är till stor nytta i planeringen och genomförandet av 
en tävling. Detta gör tävlingsprocessen metodisk, trygg och ordnad med fokus på ett 
resultat med hög kvalitet. 

Genom samarbete med Sveriges Arkitekter garanteras arrangören ett väl balanserat 
program, erfarna ledamöter i juryn, att inbjudan till tävlingen når alla medlemmar i 
Sveriges Arkitekter och att resultatet exponeras och dokumenteras. 

Sveriges Arkitekters tävlingsnämnd är en grupp förtroendevalda arkitekter, 
representerande alla arkitektdiscipliner och med erfarenheter från såväl arrangörssidan 
som eget tävlande, som har till uppgift att godkänna program och utse organisationens 
sakkunniga juryrepresentanter. 

Sveriges Arkitekter erbjuder också tävlingsarrangörer tävlingsservice, som kan omfatta 
programskrivning och sekreterarskap i tävlingsjury. Sveriges Arkitekter kan bistå 
arrangörer i tävlingsprocessen, både i mindre och större omfattning beroende på 
arrangörens behov. 

Sveriges Arkitekters tävlingsservice arbetar alltid för att tävlingen ska få ett resultat 
som blir ett bra underlag för arrangörens fortsatta process. 

Det finns flera sätt att upphandla arkitekter och organisera projekt så att resultatet får 
hög kvalitet. Sveriges Arkitekters upphandlingsservice hjälper dig som beställare att 
genomföra också andra arkitektupphandlingar under goda former. 

Kontakta oss om du önskar hjälp av vår tävlingsservice och tävlingsnämnd. Vi diskute-
rar gärna förutsättningar och uppläggning för en tävling varefter vi ger dig en offert på 
den service du önskar få.

Mer information
Information om tävlingar ges av arkitekt SAR/MSA Claes Larsson, 
claes.larsson@arkitekt.se och av arkitekt SAR/MSA Katarina Nilsson, 
katarina.nilsson@arkitekt.se. Båda nås på telefon 08 5055 7700. 

På Sveriges Arkitekters webbplats, www.arkitekt.se/tavlingar, finns mer information 
om tävlingar och Sveriges Arkitekters tävlingsservice.



Processen sammanfattad
PROGRAM / iNLEdANdE sKEdE

• Arrangören överväger lämplig tävlingsform, budget och tidplan för tävlingen, med fördel i samråd 
med Sveriges Arkitekters tävlingsservice. 

• Tävlingsfunktionär och en jurysekreterare utses.

• Tävlingsfunktionären är en av arrangören utsedd person som har som uppgift att ta emot och 
registrera tävlingsförslagen och se till att de inkomna förslagen är anonyma. Tävlingsfunktionären 
är den person som de tävlande kan ta kontakt med för att ställa frågor. Tiden för både inlämning 
och frågor är reglerad i tävlingsprogrammet. Tävlingsfunktionären deltar inte i juryarbetet.

• Juryns sekreterare kan vara en av arrangören utsedd person eller Sveriges Arkitekters 
tävlingssekreterare. Sekreteraren deltar i alla juryns möten och för anteckningar och ställer 
samman juryns bedömning i ett utlåtande.

• En jury utses.

• Tävlingsprogrammet, med allt erforderligt tävlingsunderlag som bilagor, utarbetas. Materialet ska 
godkännas av juryn innan tävlingen startar. 

• Tävlingsunderlaget kopieras, trycks eller läggs upp i digital form.

• Tävlingen annonseras, alternativt tävlingsunderlaget sänds ut till utvalda arkitektföretag. Vid en 
inbjuden tävling väljs först vilka arkitektföretag, oftast mellan tre och fem, som ska delta.

• Tävlingen (särskilt inbjuden tävling) inleds ofta med ett startseminarium och gemensam visning av 
tävlingsområdet. 

När tävlingen genomförs i samverkan med Sveriges Arkitekter:

• Samråd med Sveriges Arkitekters tävlingsservice om tävlingsform, budget och tidplan. Sveriges 
Arkitekters tävlingsservice kan anlitas för sammanställning av tävlingsprogrammet och även för att 
vara juryns sekreterare.

• Sveriges Arkitekter utser två sakkunniga juryledamöter. 

• Programmet utarbetas i samråd med Sveriges Arkitekter och ska godkännas, förutom av juryn, av 
Sveriges Arkitekters tävlingsnämnd innan tävlingen startar.

TÄVLING

• Tävlingsdeltagarna arbetar med uppgiften. Eventuella frågor från de tävlande ställs skriftligen 
till tävlingsfunktionären, som skickar alla frågor med juryns svar till samtliga tävlande. Förslagen, 
anonyma och försedda med motto, lämnas in senast på utsatt dag.

 

BEDÖMNING

• Juryn bedömer tävlingsförslagen, utser vinnare och övriga pristagare samt lämnar en rekommendation 
om fortsatt handläggning till arrangören. Först då juryutlåtandet formulerats och undertecknats av 
samtliga jurymedlemmar bryts de tävlandes bifogade namnsedelskuvert och därmed anonymiteten. 

AVSLUTNING

• Resultatet publiceras och dokumenteras.

• I avslutningsskedet ingår normalt en prisceremoni och en utställning av tävlingsbidragen.

• När tävlingen genomförts i samverkan med Sveriges Arkitekter gör organisationen en webbaserad 
dokumentation av tävlingsbidragen.

• Avtal om det fortsatta arkitektuppdraget bör slutas med vinnaren så snart som möjligt efter avslutad 
tävling. Först vidtar vanligtvis ett skede då vinnaren får bearbeta sitt förslag utifrån de synpunkter 
som framkommit under bedömningen och i dialog med beställare, brukare och kommun. Efter 
vederbörliga beslut om genomförande följer projekteringsfasen.
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Tävlingsregler 
Det ligger i såväl tävlingsarrangörers som tävlandes långsiktiga intresse att arkitekt-
tävlingar följer ett givet regelsystem. Genom regelsystemet definieras begreppet arki-
tekttävling och knyts till de för svenska och nordiska arkitekttävlingar grundläggande 
principerna om program, professionell bedömning, anonymitet, pris och fortsatt 
uppdrag efter tävling. 

Tävlingsreglerna uppfyller Lagen om offentlig upphandling, LOU, och anknyter till de 
internationella regler som fastställts av UNESCO. 

Genom att tillämpa de nationellt överenskomna tävlingsreglerna skapas goda möjlig-
heter för en eftersträvad belysning av uppgiften och ett bra underlag för arrangörens 
ställningstaganden. Reglerna syftar till att ge de tävlande entydiga förutsättningar för 
sin tävlingsinsats och att garantera en saklig bedömning. 

Tävlingsreglerna är partsgemensamma, det vill säga gemensamt överenskomna mellan 
arrangörernas och de tävlandes organisationer och företrädare. Det gör dem trygga att 
använda för alla inblandade parter. 

Reglerna baseras på mångårig erfarenhet av vilka förutsättningar och villkor som bör 
gälla för att arrangörens syfte med tävlingen ska uppnås och för att de tävlande ska 
kunna vara förvissade om att de deltar i en väl övervägd tävlingsprocess. 

Reglerna är utformade så att de kan användas både vid tävlingar där arrangören är en 
privat byggherre och vid tävlingar där arrangören är en offentlig myndighet. 



1§ Arrangör
En tävling kan arrangeras av 
enskild eller juridisk person. 

Tävlingen bör arrangeras 
och genomföras i samråd 
med – beroende på uppgif-
tens art – en eller flera av de 
organisationer som represen-
terar de tävlande.

2§ Art
En tävling kan, med hänsyn 
till dess syfte, ges karaktä-
ren av

projekttävling, när syftet 
är att få fram ett förslag 
som grund för förverkligande, 
med anlitande av upphovs-
mannen för genomförande

eller
idétävling, när syftet i 

första hand är att få belyst 
olika principer för lösning av 
en uppgift eller ett problem 
utan uttalad avsikt att täv-
lingen skall resultera i ett 
förverkligande eller uppdrag 
till vinnaren.

3§ Former
Beroende på tävlingens art 
och uppgiftens omfattning 
kan en tävling arrangeras 
exempelvis i följande former:

allmän tävling, vilken är 
öppen för alla.

inbjuden tävling, vilken är 
öppen endast för namngivna 
inbjudna.

tvåstegstävling, där 
första steget är en allmän 
tävling som följs av en inbju-
den tävling med utvalda från 
första steget.

4§ deltagare 
Av tävlingsprogrammet skall 
framgå vilka som har rätt att 
deltaga.
Utesluten från deltagande är
•  juryledamot samt av juryn 

anlitade medhjälpare och 
sakkunniga

•  den som är kompanjon med 
eller på sätt som anges i 
11§, 1, 2 eller 5 p. i förvalt-
ningslagen (1986:223) står 
i nära förhållande till jury-
ledamot

Vid tveksamhet om deltagar-
rätt skall, om organisation 
som företräder de tävlande 

medverkar, yttrande inhäm-
tas från denna. 

Anm.
För tävlingar över tröskelvär-
det gäller enligt LOU: En form-
givningstävling får begränsas 
till visst antal tävlande. Valet 
av tävlande skall göras utan 
ovidkommande hänsyn. Valet 
får inte i något fall göras med 
utgångspunkt i ett visst geo-
grafiskt område.

5§ Jury
För en tävling skall utses en 
jury, som ansvarar för täv-
lingens genomförande. Med 
beaktande av nedanstående 
bestämmelser har arrangören 
att fastställa antalet ledamö-
ter, vilket bör vara ojämnt.

När organisation som före-
träder de tävlande medverkar 
skall denna utse minst två av 
juryledamöterna. Om flera 
organisationer medverkar ut-
ser var och en av dessa minst 
en ledamot. Övriga ledamöter 
utses av arrangören.

Juryn skall ha en ordfö-
rande. Ordföranden utses av 
arrangören eller väljs inom 
juryn.

Varje ledamot har en röst. 
För beslut erfordras att 
minst hälften av ledamöterna 
är ense. Vid lika röstetal skall 
ordförandens röst fälla avgö-
randet.

Arrangören ställer sekre-
terare till juryns förfogande. 
Juryn kan engagera sakkun-
nig som rådgivare.

Anm. Om det krävs särskilda 
yrkesmässiga kvalifikationer 
av de tävlande skall enligt LOU 
minst en tredjedel av medlem-
marna i juryn ha samma eller 
likvärdiga kvalifikationer.

6§ Funktionär
För en tävling skall utses 
en tävlingsfunktionär, som 
under tystnadsplikt handhar 
kontakten med de tävlande.

7§ Program
För en tävling skall arrangö-
ren utarbeta program, vilket 
beskriver tävlingsuppgiften, 

redovisar utvärderings-
kriterier och reglerar rät-
tigheter och skyldigheter för 
arrangör, jury, tävlande och 
eventuell medverkande orga-
nisation.

Programmet indelas lämp-
ligen i följande huvudavsnitt:

inbjudan, där arrangörens 
namn, tävlingens form och 
syfte anges;

tävlingsuppgiften, som 
ger allsidig inblick i uppgiften 
och gällande förutsättningar;

tävlingstekniska bestäm-
melser, vari anges gällande 
programhandlingar, omfatt-
ning och utförande av täv-
lingshandlingar, inlämnings-
datum, prissumma, utställ-
ning, vidare bearbetning m.m. 

Redovisningen skall ha en 
omfattning som är relevant 
med hänsyn till tävlingens 
syfte och uppgiftens kom-
plexitet.

Programmet skall utfor-
mas så att samma krav ställs 
på varje tävlande.

Programmet skall godkän-
nas av juryns ledamöter och 
i förekommande fall – från 
organisatorisk synpunkt – av 
organisation som företräder 
de tävlande.

Anm.
För offentlig upphandlande 
enhet gäller krav på annon-
sering vid upphandling över 
tröskelvärdet.

8§ Anonymitet
Tävling skall under bedöm-
ningstiden genomföras med 
full anonymitet för de täv-
lande. Detta sker genom att 
förslagen förses med motto 
samt att en förseglad namn-
sedel biläggs.

Ett tävlingsbidrag får pre-
senteras för juryn endast på 
ett sådant sätt att det inte 
framgår vem som har lämnat 
ett enskilt bidrag.

Av namnsedel skall framgå 
vem som har upphovsrätt till 
tävlingsförslaget.

Om särskilda skäl förelig-
ger kan inbjuden tävling 
genomföras utan krav på 
anonymitet.

Anm. 
För formgivningstävling enligt 
LOU krävs alltid anonymitet.

9§ Utgifter
Arrangören bekostar alla 
utgifter för tävlingens ge-
nomförande.

Prissumma och tävlingsar-
voden fastställs med hänsyn 
till uppgiftens art, omfång 
och svårighetsgrad samt om 
tävlingen förutsätter efter-
följande uppdrag och, om 
sådan medverkar, efter sam-
råd med organisation som 
företräder de tävlande.

I en allmän tävling fast-
ställs en prissumma att an-
vändas till priser och övriga 
belöningar av tävlingsförslag. 
Juryn beslutar om fördelning 
av prissumman.

I en inbjuden tävling fast-
ställs ett lika stort tävlings-
arvode till var och en av de 
inbjudna deltagarna. Dessut-
om kan finnas en prissumma 
som juryn skall fördela. Om 
så anges i programmet kan 
ersättning, fast eller rörlig, 
utgå till de tävlande för mo-
ment enligt ABK 96 §9.4

Tävlingsförslag skall för-
säkras av arrangören om så 
anges i programmet. Sådan 
försäkring skall gälla under 
bedömningstiden samt 
under tid för transport av 
obelönade tävlingsförslag till 
respektive tävlingsdeltagare 
efter avslutad tävling. 

I de fall organisation 
medverkar äger denna rätt 
att erhålla ersättning från 
arrangören enligt överens-
kommelse som träffas före 
tävlingens utlysande.

10§ Bedömning
Juryns uppgift är att utse 
vinnande tävlingsbidrag med 
utgångspunkt i de förutsätt-
ningar som framgår av pro-
grammet.

Endast juryns ledamöter, 
sekreterare och sakkunniga 
får närvara under bedöm-
ningen och skall arbeta under 
tystnadsplikt.

Alla beslut och eventuella 
reservationer protokollförs.

Tävlingsreglerna



Juryn skall utesluta från 
bedömning förslag som
•  inte är inlämnat inom fast-

ställd tid
•  inte uppfyller program-

mets krav på anonymitet
•  saknar betydande delar av 

begärd redovisning
Redovisning i tävlingsförslag 
utöver vad som begärs i 
programmet upptas inte till 
bedömning.

Förslag som på betydel-
sefulla punkter avviker från 
väsentliga krav i programmet 
kan tilldömas belöning utan-
för prissumman.

11§ Juryns utlåtande
Juryn skall avge ett skriftligt 
utlåtande som skall innehålla 
följande:

allmänt omdöme, med 
angivande av riktlinjer för 
bedömningen, generella syn-
punkter beträffande funktio-
nella, tekniska, ekonomiska 
och estetiska frågor, miljö 
m.m.;

individuell bedömning 
som i inbjuden tävling ges till 
samtliga förslag och i allmän 
tävling får begränsas till 
samtliga belönade förslag;

beslut beträffande fördel-
ning av prissumman. Juryns 
beslut skall motiveras. Juryn 
kan genom hedersomnämn-
ande framhäva förslag som 
inte belönas men som förtjä-
nar erkännande;

rekommendation till 
arrangören om tävlings-
uppgiftens vidare hand-
läggning.

Juryn skall rekommendera 
ett förslag till utförande 
eller vidare bearbetning 
om detta inte är uppenbart 
olämpligt. Till utförande 
eller vidare bearbetning kan 
samtliga belönade förslag 
ifrågakomma.

12§ Omtävling
Om juryn inte kan avsluta sitt 
arbete genom att utse en vin-
nare kan den rekommendera 
ytterligare ett tävlingssteg 

– en omtävling – mellan ett ut-
valt antal tävlingsdeltagare.

13§ Brytande av namnsedel
Vid tävling med anonymitets-
skydd får namnsedlarna inte 

brytas förrän bedömningen 
är avslutad och juryn har 
undertecknat sitt utlåtande.

Omtävling enligt 12§ skall 
genomföras med bibehållen 
anonymitet.

Om namnsedeln visar att 
den som avgivit förslag inte 
haft rätt att delta i tävlingen, 
skall denne frånkännas till-
dömd bedömning.

14§ Offentlighet
Arrangören bör informera 
och stimulera till debatt 
rörande tävlingsuppgiften.

Efter offentliggörande 
av tävlingsresultatet skall 
arrangören hålla samtliga 
förslag offentligt utställda 
eller tillgängliga i minst 8 
dagar. Vid denna utställning 
skall juryns utlåtande med 
tillhörande bilagor vara till-
gängligt. Om organisation 
som företräder de tävlande 
medverkar har denna rätt 
att på egen bekostnad låta 
utställa förslagen.

15§ Publicering
Rätten till publicering av 
tävlingsförslagen är fri. 
Upphovsmannens namn skall 
anges när detta är känt.

16§ Äganderätt
Arrangören innehar den 
materiella äganderätten till 
belönade och arvoderade 
tävlingsförslag. Förslagsstäl-
lare äger dock rätt att utbyta 
originalförslag mot kopia 
eller annan avbildning.

Övriga tävlingsförslag skall 
fraktfritt återsändas till res-
pektive förslagsställare efter 
avslutande utställning.

17§ Upphovsrätt och nytt-
janderätt
De tävlande innehar 
upphovsrätten och behåller 
nyttjanderätten till sina för-
slag. Arrangören äger dock 
under en tid av sex månader 
efter tävlingens avgörande 
eller annan i programmet 
fastställd tid option på 
nyttjanderätten till belönade 
och arvoderade förslag. Om 
inte inom denna tid avtal 
träffats, äger förslagsstäl-
laren fritt förfoga över sitt 
förslag.

Arrangören äger rätt att 
använda det samlade tävlings-
resultatet vid det fortsatta 
arbetet med tävlingsuppgif-
ten, förutsatt att detta inte 
strider mot gällande svensk 
lag om upphovsrätt.

Anm.
Det samlade tävlingsresul-
tatet ger ibland arrangören 
anledning att ge vinnaren 
kompletterande direktiv eller 
på annat sätt uppmana vin-
naren att bearbeta sitt förslag. 
Det ligger i tävlingsförfaran-
dets natur att det samlade 
tävlingsresultatet ska kunna 
utgöra del i arrangörens un-
derlag för det vidare arbetet. 
Önskar däremot arrangören 
direkt utnyttja enskild tävlan-
des förslag, helt eller delvis, 
måste sådant nyttjande 
uttryckligen avtalas mellan 
arrangören och berörd(a) 
tävlande.

18§ Uppdrag efter tävling
Upphovsrättsinnehavare till 
förslag, som juryn rekom-
menderat till vidare bear-
betning eller utförande bör i 
första hand ifrågakomma för 
uppdrag i anslutning till det 
aktuella tävlingsförslaget. 

I det fall förutsättning för 
tävlingen enligt programmet 
varit att ge vinnaren fortsatt 
uppdrag skall, om förslaget 
ej kommer till utförande, 
utöver tävlingsarvode eller 
prissumma, ersättning utgå 
till upphovsrättsinnehavaren 
i enlighet med vad som angi-
vits i programmet.

Om upphovsrättsinneha-
varen inte har erforderliga 
resurser att handha uppdra-
get bör det lämnas honom 
i samarbete med annan 
fackman, vald i samråd med 
arrangören.

Finner arrangören skäl 
att frångå juryns rekommen-
dation, skall, i de fall sådan 
medverkar, samråd ske med 
organisation som företräder 
de tävlande

Ledamot av jury eller juri-
disk person hos vilken denne 
är anställd eller över vilken 
han har ett bestämmande 
inflytande får inte åta sig 
uppdraget.

Anm.
En upphandling som enligt 
tävlingsreglerna ansluter till 
en tävling och skall tilldelas 
vinnaren får enligt LOU fö-
regås av förhandlingar utan 
föregående annonsering. Om 
tävlingen avslutats med att 
juryn bedömt att fler utföran-
den än endast ett kan komma 
ifråga skall förhandlingarna 
avse samtliga dessa bidrag.

19§ Tvist
Om ej annat anges i tävlings-
programmet skall tvist avgö-
ras av allmän domstol.

Arrangörer och tävlande
Tävlingsreglerna är utarbeta-
de och godkända av följande 
företrädare för arrangörer 
och organisationer som re-
presenterar de tävlande.

Arrangörer
Byggandets KontraktsKom-
mitté (BKK)
Statens Konstråd

BKK:s medlemmar är:
Byggherrarna, Sveriges Kom-
muner och Landsting, Fastig-
hetsägarna Sverige AB, HSB:s 
Riksförbund, Riksbyggen, 
SABO, Sveriges Byggindustrier, 
Elektriska Installatörsorgani-
sationen EIO, Svensk Ventila-
tion, Isolerfirmornas Förening, 
Kylentreprenörernas Förening, 
VVS Företagen, Staten genom 
Banverket, Fortifikationsver-
ket, Luftfartsverket, Vägver-
ket och Statens Fastighets-
verk.

Tävlande
Sveriges Arkitekter
STD Svensk Teknik och Design
Sveriges designer
Konstnärernas Riksorganisa-
tion (KRO)
Svenska Byggingenjörers 
Riksförbund (SBR)
Svenska Väg- och vattenbyg-
gares Riksförbund (SVR)



Sveriges Arkitekter, tel 08-�0����00, kansli@arkitekt.se, www.arkitekt.se

Sveriges Arkitekters tävlings- och upphandlingsservice 
ger råd i alla typer av upphandlingsfrågor till dig som 
är beställare av arkitekttjänster. Vi åtar oss också att 
biträda i planering, administration och genomförande 
av såväl tävlingar som parallella uppdrag.

Tveka inte att kontakta oss tidigt inför en förestående 
upphandlingsprocess. Ju förr desto bättre. Du behöver 
inte alls ha någon färdig bild av vilken process du vill 
ha när du kontaktar oss. En förutsättningslös, tidig 
diskussion kan vara en god hjälp till att bestämma den 
fortsatta processen.  
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Svar på motion - låt oss utveckla en flexibel 
kollektivtrafik 
Dnr 2015/226 
 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige 2013-04-26 föreslår Mattias Josefsson (S) att 
Ulricehamns kommun tillsammans med lokala intressenter, går in i projektet kreativa och 
flexibla lösningar för ökad tillgänglighet på landsbygden. Förslaget utgår ifrån de medel som 
Västra Götalandsregionen avsatt för ändamålet.  
 
Projektet som tidigare har funnits i Västra Götalandsregionen är avslutat och det är därför 
inte längre möjligt att söka pengar för att starta upp ett projekt.  
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2017-12-05 från samhällsbyggnadschef 
2 Motion - Låt oss utveckla en flexibel kollektivtrafik 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att projektet är avslutat i regionen.  
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning 
 

  

2017-12-05 

Tjänsteskrivelse Svar på motion - låt oss utveckla en 
flexibel kollektivtrafik 
Diarienummer 2015/226, löpnummer 976/2016 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Mattias Josefsson (S) att Ulricehamns kommun 
tillsammans med lokala intressenter, går in i projektet kreativa och flexibla lösningar för 
ökad tillgänglighet på landsbygden. Förslaget utgår ifrån de medel som Västra 
Götalandsregionen avsatt för ändamålet.  
 
Projektet som tidigare har funnits i Västra Götalandsregionen är avslutat och det är därför 
inte längre möjligt att söka pengar för att starta upp ett projekt.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att projektet är avslutat i regionen.  
 
 
Ärendet 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Mattias Josefsson (S) att Ulricehamns kommun 
tillsammans med lokala intressenter, går in i projektet kreativa och flexibla lösningar för 
ökad tillgänglighet på landsbygden. Förslaget utgår ifrån de medel som Västra 
Götalandsregionen avsatt för ändamålet. 
 
Projektet som tidigare har funnits i Västra Götalandsregionen är avslutat och det är därför 
inte längre möjligt att söka pengar för att starta upp ett projekt. Hur servicenivån inom 
kollektivtrafiken ska se ut på landsbygden beskrivs i landsbygdsutredningen som är ett 
komplement till trafikförsörjningsprogrammet. Landsbygdsutredningen har tagits fram och 
beslutats av kollektivtrafiknämnden i samråd med Västra Götalands kommuner. Det 
regionala trafikförsörjningsprogrammet för Västra Götaland beskriver den långsiktiga 
utvecklingen för kollektivtrafiken i länet. Det övergripande målet är att öka kollektivtrafikens 
marknadsandel, underordnade finns fyra delmål. Ett av delmålen handlar om att öka 
nöjdheten bland resenärerna. En av strategierna för att uppnå detta handlar om att erbjuda 
ett grundläggande utbud av resmöjligheter på landsbygden och i mindre tätorter.  
 
I budget 2018 för Ulricehamns kommun framgår att majoriteten ser det som en viktig del i 
miljöarbetet att fler resor görs kollektivt och att tillgängligheten ökar för resor i hela 
kommunen. Förvaltningen kommer därför följa arbetet med det regionala 
trafikförsörjningsprogrammet och landsbygdsutredningen för att försöka påverka regionen 
till en positiv utveckling för kollektivtrafiken.    
 
Beslutsunderlag 

1 Motion - Låt oss utveckla en flexibel kollektivtrafik 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef   
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Sebastian Olofsson  
Samhällsbyggnadschef  
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Ulricehamn är regionens största kommun till ytan. Kommunen har med sina 12 tätorter och en

befolkning kring 23 000 invånare landsbygdskommunens alla karaktäristiska drag. En av våra

viktigaste utmaningar för att Linder-lätta boende på landsbygden är att förbättra

kommunikationen.

l år har kommunen avsatt medel för att bygga ut bredband. Kommunens pengar möts upp av

lika mycket medel från Västra Götalandsregionen. Vi vet genom de samtal och de möten som

kommunen arrangerat att intresset är stort för denna satsning.

Men en minst lika viktig fråga för att kunna bo, leva och verka på landsbygden är tillgången

till kollektivtrafik. Samtidigt är det inte rimligt att ha stora bussar som åker mer eller mindre

tomma. Det är inte ekonomiskt försvarbart.

Men frågan är alldeles för viktig för att avfärdas med endast det argumentet. Redan idag finns

det i Sverige lösningar med byabuss där invånare sj älva kör en mindre buss, detta är något vi

skulle kunna utveckla i Ulricehamn. Regionen beslutade nyligen att avsätta 3 miljoner kronor

under perioden 2013-2015 till ett projekt för kreativa och flexibla lösningar för ökad

tillgänglighet på landsbygden. Det välkomnar vi.

För att utveckla tillgängligheten på landsbygd behövs det annorlunda lösningar som är mer

behovsanpassade än vad dagens linjelagda kollektivtrafik klarar av att erbjuda. Det är inte

självklart att kollektivtrafiken alltid ska utföras av Västtrafik eller ens vara kollektivtrafik i

traditionell mening.

Lösningar med samåkning med egen bil kan också vara ett alternativ för områden med lägre

befolkningstäthet. Invånare, byalag och samhällsföreningar har säkert många olika lösningar

på deras specifika behov. En grundläggande tanke från regionens sida i att stödja sådana här

projekt bygger på att det finns ett lokalt engagemang.

Vi menar att konnnunen, tillsammans med exempelvis Landsbygdsalliansen, enskilda byalag

eller andra intresserade, bör pröva om Ulricehamns kommun ska vara med i detta projekt.

Vi behöver utveckla nya metoder för att underlätta och göra boendet attraktivt i hela

kommunen. Det måste vara ambitionen om vi vill att hela kommunen ska leva. Och den

ambitionen har Socialdclnokraterna.

Med anledning av ovan föreslås fullmäktige att besluta

Att arbeta för att Ulricehamns konrmun, tillsammans med lokala intressenter, går in projektet

kreativa och flexibla lösningar för ökad tillgänglighet på landsbygden

Mattias Josefsson
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Svar på Motion - Mikroplast en miljöfara 
Dnr 2016/60 
 
 
Sammanfattning 
Med anledning av en motion inlämnad 2016-01-27 från Hanna Brunnegård och Roland 
Karlsson (C) med förslag på minskning av spridning av mikroplaster har en utredning 
genomförts av förvaltningen. Utredningen sammanfattar kunskapsläget i Sverige och 
konstaterar att mikroplaster kommer från ett stort antal källor. Mikroplasterna sprids på 
många olika sätt i både land- och vattenmiljöer. Genom att de ackumuleras i näringskedjorna 
konstaterar utredningen att mikroplaster utgör ett potentiellt hot mot människors hälsa. Med 
anledning av detta föreslås att förvaltningen får i uppdrag att göra en mer detaljerad 
kartläggning av mikroplastkällorna i kommunen samt en handlingsplan med konkreta 
åtgärder (inkl. uppföljning) för att minska spridningen av mikroplaster i Ulricehamns 
kommun. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2017-12-19 från kanslichef 
2 Utredning Mikroplaster 
3 Motion - mikroplast en miljöfara 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen antas genom att förvaltningen ges i uppdrag att beskriva förutsättningarna med 
kostnader och tidsramar för kartläggning och handlingsplan för att minska mikroplasterna.  

 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning 
 

  

2017-12-19 

Tjänsteskrivelse Svar på Motion - Mikroplast en 
miljöfara 
Diarienummer 2016/60, löpnummer 4902/2017 
 
Sammanfattning 
Med anledning av en motion inlämnad 2016-01-27 med förslag på minskning av spridning av 
mikroplaster har en utredning genomförts av förvaltningen. Utredningen sammanfattar 
kunskapsläget i Sverige och konstaterar att mikroplaster kommer från ett stort antal källor. 
Mikroplasterna sprids på många olika sätt i både land- och vattenmiljöer. Genom att de 
ackumuleras i näringskedjorna konstaterar utredningen att mikroplaster utgör ett potentiellt 
hot mot människors hälsa. Med anledning av detta föreslås att förvaltningen får i uppdrag att 
göra en mer detaljerad kartläggning av mikroplastkällorna i kommunen samt en 
handlingsplan med konkreta åtgärder (inkl. uppföljning) för att minska spridningen av 
mikroplaster i Ulricehamns kommun. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen antas genom att förvaltningen ges i uppdrag att beskriva förutsättningarna med 
kostnader och tidsramar för kartläggning och handlingsplan för att minska mikroplasterna.  

 
 
Ärendet 
I en motion till kommunfullmäktige 2016-01-27 föreslår Roland Karlsson (C) och Hanna 
Brunnegård (C) att (1) förvaltningen får uppdraget att utreda alla inköp med tillsatser av 
mikroplaster, (2) minska alla inköp av produkter med tillsats av mikroplaster, (3) 
återkommande redovisa hur en utfasning av produkter med tillsatt mikroplast har fortskridit 
och (4) utreda eventuella andra möjliga åtgärder för att för hindra spridning av mikroplaster 
i naturen. Kommunfullmäktige behandlade motionen 2016-05-26, § 104, och beslutade att 
återremittera ärendet till förvaltningen för utredning. 
 
Kunskapsläget för mikroplaster är idag annorlunda än när motionen skrevs. Bland annat har 
resultat från nationellt arbete med mikroplaster publicerats. Förvaltningen gjorde därför 
bedömningen att det fanns behov av en övergripande utredning för att belysa 
problemområdets storlek och omfång, utredning bifogas tjänsteskrivelsen (se bilaga 1). 
Utredningen redogör för den nationella sammanställning som gjorts och kunskap som finns 
om spridningskällor och spridningsvägar för mikroplaster samt hur mycket av 
mikroplasterna som når recipient från olika utsläppskällor. Besök på konferenser har 
möjliggjort berikande av utredningen med mycket färsk kunskap. En kartläggning och 
handlingsplan för åtgärder för att minska spridningen av mikroplaster i Ulricehamns 
kommun motiveras. Ambition har varit att skapa ett bättre beslutsunderlag.  
 
Utredningen visar att mikroplaster är ett miljöproblem som potentiellt kan hota människors 
hälsa genom att mikroplasterna sprids och ackumuleras uppåt i näringskedjorna i både land- 
och vattenmiljöer. Därmed finns mikroplasterna i organismer som är kommersiell föda för 
människor.  
 
Källorna för mikroplaster är många varav de nationellt största utgörs av väg- och däckslitage, 
konstgräsplaner, tvättvatten, nedskräpning, båtbottenfärg och industriell produktion 
inklusive hantering av primärplast. Andra källor utgörs av målarfärg från byggnader, bojar 
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och fiskeutrustning, organiskt avfall, plaståtervinning, deponier, mm. Spridningsvägarna till 
recipient varierar, t.ex. mikroplaster från bojar och fiskeutrustning sprids direkt i recipient 
medan mikroplaster i tvättvatten som till stor del sprids via avloppsvatten till mycket hög 
grad avlägsnas i reningsverk. Hur viktig en källa är för problematiken kring mikroplast beror 
alltså dels på hur stor källan är, hur spridningsvägen ser ut och hur mycket som avlägsnas 
och omhändertas innan mikroplasterna når recipienten. Detta innebär att åtgärder för att 
minska spridningen av mikroplaster noga behöver utredas innan de konkretiseras. De 
åtgärder som vidtas behöver vara kostnadseffektiva, dvs. största möjliga minskning av 
mikroplastutsläpp kombinerat med största miljönytta för varje investerad krona. 
 
Med detta som bakgrund föreslås att förvaltningen ges i uppdrag att mera detaljerat 
kartlägga spridningskällor och spridningsvägar för mikroplaster och där det är möjligt 
beräkna/skatta hur mycket som når recipient. Att med detta underlag som grund utarbeta en 
handlingsplan med åtgärder som på ett kostnadseffektivt sätt minskar utsläpp av 
mikroplaster. Arbetet med kartläggning och handlingsplan bör ledas av förvaltningen. För att 
utnyttja kommunens samlade kompetens bildas en bred, tvärsektoriell projektgrupp med de 
verksamheter som är relevanta i sammanhanget och som främst berörs av handlingsplanens 
genomförande. För ett effektivt arbete bör specifika medel avsättas för kartläggning av 
mikroplaster och upprättande av handlingsplan.  
 
En handlingsplan för minskad spridning av mikroplaster i Ulricehamns kommun föreslås 
fokusera på åtgärder inom områdena konstgräsplaner, båttvättar, plastindustrier, väg- och 
däckslitage, avlopp och rening, nedskräpning och återvinning, information till medborgarna 
och upphandling. Arbetet med denna handlingsplan bör anpassas till eventuell 
handlingsplan för lokala miljömål. 
 
Beslutsunderlag 

1 Motion - mikroplast en miljöfara 
2 Utredning Mikroplaster 

 
Beslut lämnas till 
Roland Karlsson C 
Hanna Brunnegård C 
Max Rademacher 
   
 

Pehr Johansson 
Kanslichef 
 

Max Rademacher 
Enhetschef 
Strategi- och utvecklingsenheten 
 
Ola Alinvi 
Miljöstrateg 
Strategi och utvecklingsenheten 
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1 Sammanfattning 
Frågan om Mikroplaster har väckts genom två motioner till Kommunfullmäktige i 
Ulricehamn. Syftet med denna utredning är att sammanställa kunskapsläget vad gäller 
mikroplaster i Sverige och som är av betydelse för Ulricehamns kommun. Utredningen 
sammanfattar resultaten från IVL:s kartläggning av källor och spridningsvägar för 
mikroplast samt den utredning av mikroplaster med åtgärdsförslag som publicerades av 
Naturvårdsverket sommaren 2017. Under utredningens gång har också konferenser besökts 
för att få dagsaktuell kunskap. Mikroplastkällorna är många och varierande. De nationellt 
största källorna är väg- och däckslitage, konstgräsplaner, tvättvatten, nedskräpning, 
båtbottenfärg och industriell produktion inklusive hantering av primärplast. 
Spridningsvägarna från olika källor skiljer sig åt. Vissa källor släpper ut mikroplasterna 
direkt i recipient medan mikroplasterna från andra källor renas på vägen och mycket lite når 
recipient. Ett arbete pågår att enas om gemensam definition av mikroplast och gemensamma 
mätmetoder då det visat sig mycket svårt att jämföra resultaten från olika studier. Entydiga 
studier visar att mikroplasterna ackumuleras uppåt i näringskedjorna både på land och i 
vatten. Detta innebär att organismerna högst upp i näringskedjorna har de högsta halterna av 
mikroplast. Därmed utgör mikroplasterna ett potentiellt hot mot människors hälsa då 
organismerna högst upp i näringskedjorna i många fall utnyttjas kommersiellt och är föda för 
människor. 

2 Inledning 
Med anledning av två motioner som lämnats in till Kommunfullmäktige i Ulricehamn 
angående minskad spridning av mikroplaster har en utredning genomförts av Strategi och 
utvecklingsenheten. Syftet med utredningen är att göra en kunskapssammanställning samt 
att producera ett underlag för beslut i frågor om mikroplast.  

3 Kunskapen om mikroplast i Sverige 

3.1 Vad är en mikroplast? 
Mikroplaster definieras av Naturvårdsverket som små plastfragment med storlek 1 
nanometer till 5 millimeter, dvs. vissa fraktioner av mikroplaster är synliga för ett mänskligt 
öga medan andra fraktioner kräver avancerad utrustning för att påvisas. Definitionen är 
problematisk på flera sätt, t.ex. avses bredden, längden eller diametern på plastpartikeln? Det 
stora storlekspannet innebär att olika mätmetodik måste användas för att mäta olika 
fraktioner av mikroplaster. Det pågår en diskussion om hur man ska definiera mikroplast så 
att en gemensam definition kan användas över hela Europa. Denna diskussion försöker ta 
hänsyn till många olika aspekter, t.ex. problemet med att olika mätmetoder behövs för olika 
fraktioner, att källan för mikroplasten varierar och att olika typer av mikroplaster kan orsaka 
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olika typer av problem och därmed ha olika effekt. Någon sammanställning av problematiken 
och hur man försöker lösa den finns inte tillgänglig idag. Detta utgör ett problem när man 
ska börja arbeta med problematiken kring mikroplaster. 

3.2 Hur mäta mikroplaster? 
Så som nämndes ovan behövs olika mättekniker för mätning av olika fraktioner av 
mikroplaster. Större partikelstorlekar kan mätas okulärt i stereomikroskåp. När 
partikelstorlekarna närmar sig mikrometerstorlek används infraröd metodologi. Detta 
innebär att en infraröd stråle skickas genom provet och fångas upp på andra sidan provet. 
Andelen infrarött ljus som filtreras bort av provet ger ett mått på mängden plastpartiklar. 
Olika mättekniker kan också behöva användas för att fastställa vilken typ av plast det rör sig 
om, t.ex. vilka plastämnen som plastpartikeln består av och vilket plastämne som är det 
dominerande. Detta kan ha betydelse eftersom olika plastämnen kan ha olika effekter i 
ekosystemen och på organismerna. Det finns också en variation mellan olika studier i hur 
man presenterar resultaten, t.ex. antalet partiklar och/eller massan av partiklarna. Detta 
beror delvis vilken metodik som använts.  

Naturligtvis bör eftersträvas att många prov tas, dels ute i naturen men också flera delprov 
från ett och samma ursprungsprov. Med tanke på att det tar ca 150 arbetstimmar för att 
bearbeta och få vederhäftiga resultat från ett delprov är det naturligt att det finns kraftiga 
begränsningar såväl ekonomiska som arbetskraftsmässiga.  

Det har visat sig i studier där man mätt både antal och massan av plastpartiklar att det inte 
finns något självklart samband mellan antal och massa. Ett exempel på detta är en studie 
som jämförde förekomst av mikroplast i 8 stycken dagvattendammar intill vägar. Det 
dagvatten som hade flest mikroplastpartiklar var också det dagvatten som hade lägst massa. 
Två dammar som i stort sett hade samma antal mikroplastpartiklar per vattenvolym skilde 
sig åt avsevärt med avseende på resultatet för massan av plastpartiklar per vatten volym. Att 
en recipient får motta mycket partiklar innebär alltså inte automatiskt att den mottar hög 
vikt (massa) av plastpartiklar och omvänt.  

Det pågår för närvarande en diskussion vars avsikt är att leda fram till gemensamma 
standardiserade metoder så att resultat från olika studier, platser och miljöer kan jämföras, 
att utsläppsnivåer till recipienter kan jämföras, mm. I många fall är de studier som 
genomförts hittills inte jämförbara eftersom man tagit prover i miljön på olika sätt, tagit 
delprover på olika sätt, använt olika metoder för att mäta mikroplasthalten, analyserat och 
presenterat resultat på olika sätt, mm. Dessutom har vi inga referensramar att sätta in 
resultaten i. Vad betyder t.ex. resultatet från en provtagning att det finns 1 000 
mikroplastpartiklar per liter i en recipient – är det hög eller låg halt av mikroplastpartiklar, 
hur skadligt är det för miljön, etc.? Ett sådant resultat säger ingenting om 
storleksfördelningen, dvs. antalet plastpartiklar i olika fraktioner, i recipienten eftersom man 
bara mätt antalet partiklar, osv. Idag är det alltså också mycket svårt att tolka resultat från 
olika mätningar.  
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3.3 Mikroplasternas effekter i miljön 
Frågan om mikroplast och dess effekter på miljön och organismerna har ganska nyligen 
uppmärksammats genom groteska bilder på bland annat måsfåglar med magarna fyllda med 
mikroplastföremål. Detta är en av effekterna, dvs. att fåglar och även andra organismer får i 
sig mikroplastföremål via födointag. Eftersom nedbrytningen av dessa mikroplaster är 
långsam ackumuleras mikroplasterna och så småningom kommer individens magsäck att 
vara så pass fylld med plastföremål att vanlig föda inte får plats och individen svälter ihjäl. 
Omfattningen av detta är inte känd och det är därför svårt att bedöma hur starkt denna effekt 
påverkar populationsstorleken, dvs. hur många individer dör, och om detta är en viktig 
mortalitetsfaktor eller om effekter drabbar ett relativt begränsat antal individer. 

Det pågår flera forskningsprojekt som studerar mikroplastpartiklarnas effekter på miljön, 
bl.a. genom att studera hur mikroplastpartiklar sprider sig i näringskedjor mellan olika 
trofiska nivåer t.ex. från växtplankton via djurplankton (som äter växtplankton) upp till 
fiskar (som äter djurplanktonen). Från genomförda studier kan det konstateras att 
mikroplaster förekommer i organismer både på land och i vatten, eventuella effekter av 
mikroplaster är alltså inte begränsade till vattenmiljöer vilka uppmärksammats mest hittills. 
Mikroplastpartiklarna tas upp av organismer på lägre trofiska nivåer genom födo- och 
vattenintag och högre trofiska nivåer får i sig mikroplasterna genom att de äter och lever av 
de lägre trofiska nivåerna. Många studier har visat att mikroplasterna ackumuleras uppåt i 
näringskedjan, precis samma effekt som med t.ex. metylkvicksilver, dvs. att halten är högre i 
individer och arter högt upp i näringskedjan jämfört med individer och arter längre ner i 
näringskedjan.  

Mindre organismer och organismer längst ner i näringskedjan har många gånger en högre 
ämnesomsättning. Ofta är matsmältningsvolymen hos dessa organismer mindre och 
eftersom mikroplasterna ackumuleras i matsmältningsapparaten, precis som hos fåglar som 
äter större mikroplaster, fylls matsmältningsapparaten med mikroplaster med följdresultatet 
att individen inte kan inta mer föda, svälter och dör.  

Det finns studier som visar att effekten av mikroplaster på högre nivåer i näringskedjan 
skulle kunna vara annorlunda. Studier i laboratoriemiljö, dock med mikroplasthalter i vattnet 
som är mycket högre än halter som finns i naturmiljöer, har visat att fiskar (hög trofisk nivå, 
se ovan) får en beteendeförändring när de exponeras för miljöer med höga mikroplasthalter. 
Fiskarna fick i sig mikroplasterna genom att deras bytesdjur hade intagit mikroplaster.  
Fiskarna som var exponerade för högre mikroplasthalter blev slöare, rörde sig långsammare 
och simmade kortare sträckor samt tog längre tid på sig att inta tillräcklig födomängd jämfört 
med kontrollfiskar som levde i en miljö utan mikroplaster. En ökad dödlighet kunde också 
konstateras hos fiskarna som var exponerade för mikroplastmiljön. Troligen är slöare fiskar 
(med högre mikroplasthalt) också ett lättare byte för organismer högre upp i näringskedjan 
vilket gör att organismer högre upp i näringskedjan lättare får i sig mikroplaster. 
Anledningen till att fiskarna blev slöare är inte helt och hållet klarlagd men man kunde 
konstatera en ackumulation av mikroplaster i hjärnan vilket kan påverka nervsignaler och 
därmed orsaka beteendeförändringar. Mikroplaster har också hittats i vattenlevande djur i 
naturen men i de flesta fall innehåller dessa djur lägre halter av mikroplaster än de i 
laboratoriestudierna. 
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Studier från landmiljöer har visat att plastflaskor kan vara en källa till spridning av 
mikroplaster upp i näringskedjan. Studien utfördes i en miljö där människor som bodde i 
området samlade använda plastflaskor i högar som senare brändes. Redan innan 
plastflaskorna brändes släppte de ut mikroplaster till marken. Bränningen av plastflaskorna 
resulterade i utsläpp av mikroplaster i marken. I marken lever daggmaskar som gräver 
gångar och äter jord ur vilken de drar ut näringsämnen, och maskarna fick på så sätt i sig 
mikroplasterna. Daggmaskarna var i sin tur föda för höns som föddes upp för föda i området. 
Forskarna kunde visa att mikroplasterna i jorden togs upp av daggmaskarna och hönsen fick 
i sig mikroplasterna genom att de åt daggmaskarna. Mängden av mikroplaster ökade uppåt i 
näringskedjan. 

Det finns också farhågor att mikroplaster kan överföra kemikalier till djur. Själva plasten kan 
innehålla hormonstörande ämnen. PCB:er, PAH:er, DDT och andra långlivade 
bioackumulerande och toxiska ämnen ackumuleras på plastpartiklarna. Genom att de lagras i 
fettvävnad kan vissa av dessa ämnen spridas i näringskedjorna och näringsvävarna, och 
koncentrationen ökar då ju högre upp i näringskedjan/näringsväven man kommer. Detta 
leder till att även människor kan exponeras genom att vi konsumerar djur i de översta 
trofinivåerna i näringskedjor och näringsvävarna, t.ex. fisk. 

En översikt av vetenskapliga artiklar som studerat exponering och effekter av mikroplaster på 
djurliv visar att intag och ackumulering av både makro- och mikroplaster har påvisats för ett 
brett spektrum av djur, från filtrerande djur till fiskar, däggdjur och fåglar. Mikroplaster har 
också hittats i kommersiellt viktiga fiskar, räkor, musslor, honung, socker, salt och öl, dvs. 
föda som är relevant för människa. 

3.4 Miljömål och lagstiftning 
FN har tagit fram 17 globala mål för hållbar utveckling. Förekomsten av mikroplaster i vår 
miljö berör flera av dessa mål. Mål nummer 14 omfattar hav och marina resurser, bevara och 
nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå hållbar utveckling. 
Del 14.1 lyder: till 2025 förebygga och avsevärt minska alla slags föroreningar i havet, i 
synnerhet från landbaserad verksamhet, inklusive marint skräp och tillförsel av 
näringsämnen. Mål nummer 15 omfattar ekosystem och biologisk mångfald. Den biologiska 
mångfalden och samspelet mellan arterna bygger upp jordens livsuppehållande ekosystemen. 
Ekosystemen levererar gratis ett antal tjänster, s.k. ekosystemtjänster, som är grundläggande 
för vår nuvarande och framtida välfärd. En långsiktigt hållbar användning av naturresurser 
och ekosystemtjänster är därför viktigt. Sett till de effekter av mikroplaster vi hittills känner 
till utgör de en riskfaktor för ekosystemens funktion och ekosystemtjänsterna genom att de 
sprids i näringskedjorna både på land och i vatten. Effekterna skulle kunna bli att 
näringskedjorna och därmed såväl ekosystemfunktioner som ekosystemtjänster kan påverkas 
kraftigt. Delmål 15.1 lyder: till 2020 bevara, återställa och hållbart använda ekosystem på 
land och i sötvatten och deras ekosystemtjänster, särskilt skogar, våtmarker, berg och torra 
områden, i enlighet med de skyldigheter som anges i internationella överenskommelser. 
Delmål 15.5 lyder: vidta omedelbara och betydande åtgärder för att minska förstörelsen av 
naturliga livsmiljöer, hejda förlust av biologisk mångfald och senast 2020 skydda och 
förebygga utrotning av hotade arter. Del 15.9 lyder: senast 2020 integrera ekosystems och 
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den biologiska mångfaldens värden i nationella och lokala planerings- och 
utvecklingsprocesser, strategier för fattigdomsminskning samt räkenskaper. 

I maj 2016 hölls det andra mötet med UNEA (United Nations Environment Assembly, FN:s 
miljöbyrå). Detta är ett forum för globala myndigheter att diskutera miljömål och hållbar 
utveckling i marin miljö och plastskräp i marin miljö var ett viktigt ämne. Mötet uppmanade 
myndigheter på alla nivåer att utveckla partnerskap med näringslivet och det civila samhället 
och organisera och delta i årliga kampanjer för att öka medvetenheten, att förebygga och att 
miljövänligt städa bort marint skräp. 

OSPAR är en sammanslagning av Oslo- och Pariskonventionen som antogs 1992 samt trädde 
ikraft 1998 och omfattar nordöstra Atlanten samt Nordsjön. Den inkluderar förhindrande 
och eliminering av föroreningar från landbaserade källor, genom dumpning eller förbränning 
och från havsbaserade källor samt bedömning av den marina miljöns kvalitet. 2014 beslutade 
OSPAR om en regional åtgärdsplan för att ta hand om skräp i haven och minska 
nedskräpning från land- och havsbaserade källor. Sverige driver två av planens regionala 
åtgärder. I ett av projekten arbetar myndigheter tillsammans med fiskerinäringen för att 
utveckla och främja hållbara rutiner för hur fisket genererar och hanterar marint skräp. Det 
andra projektet handlar om att tillsammans med industrin undersöka och främja 
användandet av bästa tillgängliga teknik för att förhindra att avloppsrelaterat skräp från 
avlopps- och dagvatten når den marina miljön. 

EU:s Havsmiljödirektiv har marint skräp som en av elva deskriptorer som är implementerat i 
svensk lagstiftning genom Havsmiljöförordningen. I de nationella miljökvalitetsnormerna 
ingår bland annat marint avfall, Miljökvalitetsnorm D.4: Havsmiljö ska så långt som möjligt 
vara fri från avfall. God miljöstatus med avseende på marint avfall kännetecknas av att 
mängden avfall, inklusive dess nedbrytningsprodukter, förorsakar inte skada på havsmiljön 
samt avfall som påverkar eller kan antas påverka marina organismer negativt ska minska. 
Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram ett åtgärdsprogram för God havsmiljö. En av 
fem åtgärdspunkter som rör marint avfall riktar sig särskilt till kommuner: att vid revidering 
av de kommunala avfallsplanerna identifiera och belysa hur avfallshanteringen kan bidra till 
att minska uppkomsten av marint skräp samt sätta upp målsättningar för sådant arbete. 

Syftet med Miljöbalken är att främja hållbar utveckling så att nuvarande och kommande 
generationer kan leva i en hälsosam och god miljö. Enligt försiktighetsprincipen, 2 kap 3 § 
MB, ska alla som bedriver verksamhet vidta de skyddsåtgärder som behövs för att förebygga 
skada eller olägenhet för människors hälsa och miljön, så snart det finns skäl att anta att en 
verksamhet eller åtgärd kan medföra sådan.  

3.5 Förbud och förslag till förbud 
Flera länder bl.a. USA, Kanada och Storbritannien har deklarerat att de kommer att införa 
förbud mot tillsatser av mikroplaster i kosmetika och/eller hygienprodukter. Vissa delstater i 
USA har beslutat att förbjuda tillsatser av mikroplaster i kosmetika produkter. Nordiska 
ministerrådet för miljö (MR-M) har utfärdat ett uttalande om plastskräp och mikroplast i 
marin miljö där en stark oro uttrycks för mängden plastskräp och de risker det medför. 



Mikroplaster

 
 
 
 
9

Vidare betonas handling för att motverka ytterligare tillförsel samt översyn av hur effektivt 
dagens regelverk är. 

Kemikalieinspektionen (KEMI) har i utredning lagt fram förslag på att förbjuda försäljning 
av kosmetiska produkter innehållande mikroplaster. Detta förbud skulle gälla produkter som 
sköljs av direkt och innehåller mikrokorn av plast som duschgel, kroppsskrub och 
ansiktsrengöring. Förbudet ska enligt förslaget börja gälla från 1 januari 2018.  

 

4 Mikroplaster i Ulricehamn 

4.1 Potentiella källor och spridningsvägar i 
Ulricehamn 

Detta utgör en mycket preliminär sammanställning av sannolika källor och spridningsvägar 
för mikroplaster i Ulricehamn. Varje avsnitt inleds med uppgifter för uppskattad storlek på 
källan nationellt, där sådana skattningar finns, hur mikroplasten sprids från källan ut i 
vattendragen och havet samt om det finns uppgifter på hur stort utsläppet är i recipient. 
Därefter diskuteras hur viktig spridningskällan kan vara i Ulricehamns kommun.  

4.1.1 Väg- och däckslitage 
Nationellt skattas utsläppet att vara 8 190 ton per år. I Göteborg har man gjort en mycket 
grov uppskattning och kom fram till att väg- och däckslitage stod för ca 540 ton utsläpp av 
mikroplaster. Mikroplast från vägar och däck transporteras huvudsakligen med dagvatten 
direkt till recipient. Mikroplaster kan också fångas upp i vägkanterna där de filtreras genom 
jorden för att så småningom nå vattendragen. Mikroplastfragment kan också transporteras 
till recipient med vinden. Det finns inga skattningar på hur stor andel av mikroplast från väg- 
och däckslitage som når recipient.  

Asfalterade cykelvägar bidrar också till spridningen av mikroplaster. En del av 
mikroplastslitaget sopas upp när vägar och cykelvägar rengörs. Under vintern grusas 
och/eller saltas vägar och cykelvägar, och gruset blandas med mikroplasten. Detta sopas upp 
på våren och bidrar därför till att minska utsläpp till dagvatten, under förutsättning att de 
uppsopade massorna hanteras på ett sätt som inte tillåter mikroplasten att nå recipient. 

Mikroplaster från väg- och däckslitage är sannolikt en stor källa även i Ulricehamns 
kommun. Även cykelvägar bidrar till utsläpp. Riksväg 40 och 46 går genom kommunen och 
utgör, med tanke på trafikbelastning, en stor källa för spridning av mikroplaster. 
Trafikbelastningen är också hög längs större vägar i centralorten, t.ex. väg 157, gamla riksväg 
40, Jönköpingsvägen och Tre Rosors väg. Genom att väg- och däckslitage utgör en stor källa 
för spridning av mikroplaster skulle åtgärder som minskar spridning till recipient kunna ha 
stor effekt. Studier av filter för dagvatten från vägar pågår bl.a. i Tyskland. Hur uppsopade 
halkbekämpningsmedel handhas är i dagsläget oklart likaväl som hur ofta städning av gator, 
cykel och gångvägar sker. Även snöskottning innebär ett avlägsnande av mikroplast från 
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transportvägar och mikroplasterna kan spridas från snödumpningar. Dumpning direkt i 
recipient sker i vissa städer. 

4.1.2 konstgräsplaner 
Nationellt skattas utsläppet av mikroplaster vara 1 640 till 2 460 ton per år. I 
konstgräsplanerna finns mikroplastgranulat som genom slitage och vid snöskottning hamnar 
vid sidan av planen. Detta granulat sköljs sedan bort med dagvatten och når via 
dagvattensystemet recipienten. Det finns inga nationella skattningar av hur mycket av 
utsläppen som når recipient. 

Ulricehamns kommun har konstgräsplan men det är i dagsläget okänt hur stor 
spridningskälla det är. I Göteborg har man undersökt dagvatten från tre konstgräsplaner. 
Partiklar från några mikrometer upp till 2 mm fångades upp i provtagningen som visade att 
utsläppet från en konstgräsplan i medeltal var ca 294 miljoner partiklar per år. Även andra 
ytor som t.ex. trafikrondeller kan innehålla konstgräs. Det finns idag inga uppgifter på hur 
stor yta konstgräs det finns i kommunen. Vidare finns det inga uppgifter på hur stor 
bortförsel som sker av granulat från konstgräsytor samt hur stor del som hamnar i 
naturen/recipient. 

4.1.3 Mikroplaster i tvättvatten 
Mikroplaster i tvättvatten härstammar från mikrofibrer som lossnar från kläder vid tvätt. 
Nationellt beräknas detta producera mellan 8 och 950 ton. För hushåll anslutna till 
kommunalt avloppsnät går tvättvattnet går via avloppssystemet till reningsverket. Beroende 
på vilken grad av rening som reningsverket har kan utsläpp till recipient variera. I Sverige 
skattas att mellan 3,5 och 40 ton mikroplaster från tvättvatten går ut till recipient.  

Befintligt reningsverk i centralorten har mekanisk, kemisk och biologisk rening. Med dessa 
reningssteg tas ca 99 % av mikroplaster större än ett par hundra mikrometer normalt sett 
bort. Tillägg av skivfilter skulle kunna rena ytterligare beroende på filterstorlek. Någon 
skattning av hur mycket utsläpp av mikroplaster som hushållstvättvatten bidrar med i 
Ulricehamns kommun har inte genomförts inom ramen för denna utredning. En grov 
bedömning är att reduktionen och utsläppen motsvarar genomsnittet i Sverige. 

4.1.4 Båtbottenfärg 
Bottenfärg till båtar innehåller mikroplaster och när färgen faller av sker det direkt i 
recipient. Tvättning av båtar bidrar också. I Sverige beräknar man denna källa producerar 
mellan 160 till 740 ton mikroplaster från denna källa som går direkt ut i vattnet. 

Ulricehamn har många sjöar som utnyttjas för rekreation bl.a. med båtar och sannolikt kan 
detta vara en relativt stor spridningskälla för mikroplaster i kommunen. Båttvätt finns 
åtminstone i centralorten. 

4.1.5 Industriell produktion och hantering av primärplast 
Nationellt skattas denna spridningskälla stå för mellan 310 och 530 ton mikroplaster men det 
finns inga skattningar av hur stor del som når recipient. Ulricehamns kommun har ett flertal 
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plastindustrier. Någon skattning av hur stor spridningskälla för mikroplaster dessa industrier 
är har inte gjorts inom ramen för denna utredning. Verksamhet som är miljöfarlig regleras 
bl.a. av Miljöbalken. 

4.1.6 Målning på byggnader 
Målning av byggnader står nationellt för en relativt stor spridningskälla som skattas vara 
mellan 130 till 250 ton mikroplaster per år. Målarfärg innehåller mikroplaster och genom att 
färgen bryts ned frigörs mikroplasterna för att sedan följa med dagvatten ut i recipient. Det 
finns inga skattningar av hur stor andel av källans mikroplaster som når recipient. Denna typ 
av källa torde vara en ganska stor spridningskälla för mikroplaster i Ulricehamns kommun. 

4.1.7 Bojar och fiskeutrustning 
Mikroplaster från fiskeutrustning sprids både vid fritids- och yrkesmässigt fiske. Även bojar 
och annan utrustning som används i vatten slits ut och bryts ned. Nationellt skattas bojar och 
annan utrustning stå för mellan 2 och 180 ton mikroplaster per år medan utsläppen från 
fiskeredskap skattas till mellan 4 och 46 ton per år. Mikroplaster från dessa källor sprids 
direkt i recipienten och uppgår tillsammans alltså till mellan 6 och 226 ton. Ulricehamns 
kommun har många sjöar och attraktiva fiskevatten varför denna källa för mikroplaster kan 
vara relativt stor i kommunen. 

4.1.8 Hygienprodukter och kosmetika 
I Sverige använder vi relativt mycket kosmetiska produkter. Duschgel, ansiktstvätt, mm., 
innehåller mikroplaster för att öka effektiviteten. Dessa mikroplaster sprids i avloppsvattnet 
när de sköljs av. Nationellt beräknas denna källa stå för 66 ton mikroplaster. Är hushållens 
avloppsvatten ansluten till reningsverk med normal standard (som i Ulricehamn) är det dock 
en relativt liten del av de 66 tonnen som når recipient. Nationellt skattas endast 1,3 ton gå ut 
med utloppsvatten från reningsverk. En hel del av dessa mikroplaster fångas alltså upp i 
reningsverkets slam. Någon nationell skattning av hur mycket mikroplaster som sprids via 
slam från reningsverk finns inte. I Ulricehamn bedöms denna källa ge en relativt liten 
spridning av mikroplaster till våra vattendrag.  

4.1.9 Behandling av organiskt avfall 
Många kommuner samlar in matavfall som bl.a. omvandlas till biogas för uppvärmning och 
som gödningsmedel i jordbruket. Det återvunna matavfallet är kontaminerat med bl.a. plast. 
Studier gjorda av Avfall Sverige har visat att matavfallet innehåller ca 5 % inblandning av icke 
önskvärda ämnen, t.ex. plast. Nationellt beräknas att ca 26 ton mikroplaster per år (över 2 
mm storlek) spridas på åkermark genom att använda matavfall som gödningsmedel. Hur stor 
denna spridningskälla kan vara i Ulricehamn beror bl.a. på hur mycket matavfall som samlas 
in samt hur stor andel av matavfallet som används som gödningsmedel jämfört med andelen 
som blir biogas. 

4.1.10 Hushållsdamm 
Runt omkring oss i våra hem finns många produkter som innehåller mikroplaster och som 
bryts ned. Därför innehåller också hushållsdamm mikroplaster. Nationellt har denna källa 
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skattats till mellan 1 och 19 ton. Mikroplasterna i hushållsdammet går via avloppsvattnet till 
reningsverk där en stor del tas bort. Mellan 0,02 till 0,38 ton av mikroplasterna som finns i 
hushållsdamm når recipient. I Ulricehamn bedöms därför denna källa ge en relativt liten 
spridning av mikroplaster till våra vattendrag.  

4.1.11 Nedskräpning 
Nedskräpning med större och mindre plastföremål är en källa till sekundär mikroplast. 
Nationellt har man ännu inte kunnat skatta hur stor denna källa är, men den antas bidra med 
stora mängder mikroplast. Nedskräpning förekommer både i land- och vattenmiljöer. 
Beroende på var skräpet hamnar bryts det ner till mindre bitar olika fort. 
Nedbrytningshastigheten beror på olika faktorer, som t.ex. solljus, temperatur och/eller 
mekanisk nötning. Speciellt stränder är en plats där skräp utsätts för nötning, solljus och 
periodvis höga temperaturer, och sannolikt bryts mikroplaster ner snabbt här. 

Sannolikt är nedskräpning en stor källa för spridning av mikroplaster i Ulricehamn. Hur stor 
den är beror bland annat på hur väl återvinningssystemen är och hur återvinningsstationerna 
fungerar. Hantering vid transport till och vid återvinningscentralen har också stor betydelse. 
Människors benägenhet att använda papperskorgar beror bland annat på hur de sköts varför 
underhåll är väsentligt i sammanhanget. Regelbunden städning av vissa lokaler kan också 
bidra väsentligt till att minska utsläppen. 

4.1.12 Andra mikroplastkällor 
I IVL:s sammanställning av spridningskällor för mikroplast tas flera andra spridningskällor 
för mikroplast upp. Man har dock, på grund av avsaknad av data inte kunnat beräkna hur 
mycket mikroplaster som spridningskällan ger upphov till. En sådan spridningskälla är 
plaståtervinning där det sker svinn och överbliven plast sprids med vinden direkt ut i land- 
och/eller vattenmiljön. Deponier av olika slag kan också bidra med spridning av 
mikroplaster, bl.a. deponier vid reningsverk. Täckplaster används inom jordbruket och då 
dessa blåser iväg alternativt kasseras blir de en spridningskälla. Fortfarande deponeras 
plastskräp (och andra typer av skräp) direkt från båtar och fartyg direkt ut i vattnet. Blästring 
kan i olika sammanhang ge upphov till spridning av mikroplaster. Läkemedel har 
uppmärksammats i andra sammanhang, bl.a. som källa för spridning av toxiska och 
hormonstörande ämnen. De innehåller även mikroplaster. I sin inventering av 
spridningskällor för mikroplaster ansåg dock IVL att läkemedel troligen var en liten källa för 
spridning av mikroplaster. 
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5 Sammanfattning av externa 
utredningar, kartläggningar, mm.  

5.1 IVL Svenska Miljöinstitutet 
IVL Svenska Miljöinstitutet som hade fått i uppdrag att kartlägga möjliga källor till och 
spridningsvägar av mikroplast i havet, publicerade sin rapport mars 2017. 

Ett brett spann av potentiella mikroplastkällor och transportvägar för mikroplast valdes ut 
för studien. Studerade källor består av avsiktligt producerade plastpellets samt källor där 
stora plastobjekt fragmenteras till mikroskopiska partiklar. Aktuella transportvägar från 
landbaserade källor är framförallt dagvatten, avloppsvatten och deposition från luft. Från 
havsbaserade källor sker utsläpp direkt i havet. Studien baseras på vetenskapliga artiklar, 
rapporter och muntlig kommunikation med experter.  

När data har tillåtit har det gjorts beräkningar av vilka kvantiteter av mikroplast det rör sig 
om. Då tillgång på data var ofta begränsad, ibland obefintlig, går det inte att ge någon siffra 
på den totala mängden mikroplast som släpps ut i havet från svenska källor. Havsbaserade 
källor är bl.a. slitage fiskeutrustning, flytbryggor eller båtskrov. För att kvantifiera 
landbaserade källor behövs data både från utsläpp och från vad som transporteras från 
utsläppskällan till havet.  

Ett av få områden där data finns från både källa och från tillförselväg till havet är utsläpp från 
svenska hushåll. Årlig tillförsel av plastartiklar från hygienartiklar, syntetiska fibrer från 
tvättmaskiner och hushållsdamm till kommunala avloppsvatten beräknades 2012 uppgå till 
67-927 ton. Huvuddelen av detta hålls dock kvar i avloppsreningsverken och utsläpp till 
recipient var ca 1,4 - 19 ton/år. De flesta av dessa partiklar är större än 300 mikrometer, 
medan osäkerheten är stor för mindre partiklar framför allt de under 20 mikrometer. 

De största källorna för mikroplast kom från slitage av vägbanor och däck, ca 7 670 ton 
plastpartiklar avgår från däck. Det saknas information om mikroplastinnehållet i dagvatten 
varför det är svårt att avgöra hur stor del av dessa mikropartiklar som transporteras till 
vattenrecipienter och hur stor del som deponeras i marken. Plastpartiklar från konstgräs 
beräknas uppgå till 1 640-2 460 ton per år. Förlust av industriellt framställda pellets uppgick 
till 300-530 ton per år, men det är okänt hur mycket som hamnar i havet. 

Andra förväntat stora källor där det finns så litet data att det inte går att beräkna är 
avfallshantering, återvinning och nedskräpning. Avsevärda mängder mikroplaster tas emot 
av havet både från land- och havsbaserade källor men kvantitativ data är så bristfällig att det 
inte går att skatta den totala mängden från svenska källor. En rangordning av källorna har 
gjorts men denna är mycket osäker och kompletterande undersökningar behövs av 
mikroplast i dagvatten härstammande från olika ytor och källor. 
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5.2 Naturvårdsverkets utredning av mikroplaster 
På regeringens uppdrag har Naturvårdsverket identifierat källor i Sverige för utsläpp av 
mikroplaster till havet samt förslag på hur utsläppen från dessa källor ska reduceras.  

Mikroplast definieras som små plastfragment med storlek 1 nm (nano-meter, dvs. 10-9 meter) 
till 5 mm. Mikroplasterna som hittas i haven och i sötvattensystem har olika ursprung. 
Mikroplasten bildas när plastföremål slits och partiklar frigörs, när vi inte återanvänder, 
återvinner eller slänger plastmaterial på rätt sätt. Plasten blir skräp som succesivt bryts ned 
till mindre och mindre bitar i naturen, samt plast som från början tillverkats som små pellets 
eller korn. 

5.2.1 Resultat 

Kartläggning av källor och spridningsvägar 
IVL Svenska miljöinstitutet har kartlagt möjliga källor till och spridningsvägar för 
mikroplaster med fokus på landbaserade källor. Det finns idag mycket begränsad kunskap 
om hur mikroplaster sprids från källa till hav, sjöar och vattendrag. Möjliga spridningsvägar 
är via luft, dagvatten och snödumpning samt via avloppsreningsverk och slamspridning. För 
majoriteten av identifierade källor har det inte gått att skatta hur stor andel som 
transporteras till hav, sjöar och vattendrag. Volymer har gått att beräkna från källor där 
utsläppet sker direkt i vatten som t.ex. tvätt av båtbottnar samt spridning via 
avloppsreningsverk. Det har inte gått att beräkna/uppskatta hur stora mängder mikroplast 
totalt från olika källor som när svenska kustvatten. 

Viktigaste källor 
Följande källor bör enligt Naturvårdsverkets bedömning primärt åtgärdas: Väg- och däck, 
konstgräsplaner, industriell produktion och hantering av primärplast, tvätt av syntetfibrer, 
båtbottenfärg och nedskräpning. Dessa källor står sammantaget för de största utsläppen. 

Bedömning av möjligheterna att styra mot minskande utsläpp av mikroplaster i 
Sverige 

Idag finns inte tillräcklig, vetenskaplig kunskap för att kunna dra säkra slutsatser om hur 
mikroplaster från väg- och däck, konstgräsplaner, industriell produktion och hantering av 
primärplast, textiltvätt, båtbottenfärg och nedskräpning i Sverige sprids till hav, sjöar och 
vattendrag och vilken miljöpåverkan de har. Möjligheterna att förebygga utsläpp och minska 
spridning av mikroplaster bedöms därför som begränsade på kort sikt. Med hänvisning till 
försiktighetsprincipen uppmanar Naturvårdsverket till åtgärder som kan genomföras till 
rimliga kostnader och konsekvenser för berörda aktörer, trots de osäkerheter som finns. 

Indirekt finns det redan idag styrmedel som styr mot minskande utsläpp av mikroplast. 
Många av de beteenden som orsakar utsläpp och spridning av mikroplast är de samma som 
orsakar partikelutsläpp i allmänhet. Det finns styrmedel som syftar till att minska 
partikelutsläpp till luft och vatten, synergieffekterna bör tas tillvara. 
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5.2.2 Förslag till åtgärder 
För att på lång sikt hindra utsläpp och att reducera spridning identifieras 
kunskapsuppbyggnad som central, liksom dialog och information för att medvetandegöra 
aktörer om mikroplastproblematiken. Naturvårdsverket har därför tagit fram förslag som 
primärt syftar till att höja kunskapen och medvetenheten om mikroplaster genom forskning 
och utveckling, vägledning, dialog och information. Det fodras också att de nationella 
åtgärderna kombineras med arbete i EU och internationellt för att tillförseln ska minska. 

Kunskapsuppbyggnad 
Identifierade kunskapsluckor och metodologiska svårigheter utgör ett viktigt bidrag till 
fortsatt arbete.  

o VTI (statens väg- och transportinstitut) föreslås få i uppdrag att ta fram kunskap om 
utsläpp från vägtrafiken. 

o Inom följande områden behövs forsknings- och utbildningsåtgärder: 

o Utvärdering av reningstekniker vägdagvatten 

o Kunskapssammanställning om åtgärder för minskat svinn och spridning av granulat 
från konstgräsplaner 

o Screening av mikroplaster 

o Mätning av plastpartiklar vid båtbottentvättar. 

Naturvårdsverket kommer att investera i kunskapsbehovet om mikropartiklar, inklusive 
mikropartiklar från plast. 

Beställargrupper 
Upphandlande myndigheter har ett samarbete genom en beställargrupp. Naturvårdsverket 
menar att beställargruppen är ett effektivt sätt att samla och bygga kunskap samt 
åstadkomma nya lösningar för utveckling av i första hand konstgräsplaner samt utveckling av 
tekniker för avancerad rening av avloppsreningsverk och dagvatten. Under 2017 kommer 
Naturvårdsverket att initiera en beställargrupp om minskad miljöpåverkan från 
konstgräsplaner under 2017 och undersöka möjligheterna att initiera beställargrupp för 
avancerad avloppsrening. 

Vägledning 
Naturvårdsverket kommer att ta fram vägledning inom följande områden: 

För ökad kontroll av bräddning (orenat och ofullständigt renat utsläpp av vatten från 
avloppsledningar eller avloppsreningsverk). 

Om hur lagstiftningen ska tillämpas för användning av gummigranulat i konstgräsplaner 

Om åtgärder för att minimera materialförluster i produktion och hantering av primärplast. 

Information 
Informationsinsatser inom: 
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Textiltvätt, t.ex. informera konsumenter om vilka åtgärder de kan vidta för att minska 
utsläpp av mikroplast från användning och tvätt av textil av syntetfibrer men även för 
minskad nedskräpning. 

Tillsammans med Kemikalieinspektionen planerar Naturvårdsverket att hålla en workshop 
om mikroplaster som orsakas av syntetfibrer. 

Verka i EU och internationellt 
Sverige ska fortsatt verka i relevanta EU och internationella sammanhang för att dra nytta av 
kunskap samt för att delta i och påverka utvecklingen av åtgärder som har bäring på såväl 
nationella som globala miljö- och hållbarhetsmål. Mest relevant på EU-nivå bedöms åtgärder 
för att minska däckslitage och för att minska mikroplaster som bildas vid användning av 
textil. Exempelvis att undersöka möjligheten att inkludera slitstyrka i energimärkningen av 
däck och att arbeta för att utveckla ekodesignreglerna för tvättmaskiner. Vidare att verka för 
att underlag om utsläpp av mikroplaster från produktionsprocesser inom textilindustrin tas 
fram i samband med revision av referensdokumentet för textilproduktion inom EU:s 
industriutsläppsdirektiv. 

Den kunskap som tas tillvara i internationella processer används till att öka kunskapsbasen 
och utveckla nationella åtgärder.  

Naturvårdsverket ser det också som viktigt att utveckla och bygga fungerande 
avfallshantering, eftersom bristande avfallshantering och nedskräpning på land globalt sett 
är den största källan till marint skräp och mikroplast i världshaven, och här är arbetet inom 
havkonventionerna HELCOM och OSPAR viktiga arenor. 

5.2.3 Naturvårdsverkets slutsatser 
Befintlig kunskap har sammanställts [och sammanställningen visar på stor okunskap] om 
mikroplasters ursprung och transport till hav, sjöar och vattendrag. 

Rapporten visar vilka steg som behöver tas för att förebygga utsläpp och minska spridningen 
av mikroplaster från landbaserade källor. 

Kunskapen som sammanställts utgör en plattform för vidare arbete. 

Åtgärdsförslagen är ett första steg på vägen som behöver utvecklas och kompletteras i takt 
med att kunskapen växer. 

Miljöproblemet med mikroplaster går tvärs över samhällssektorer och det finns ingen enkel 
lösning. Det finns många åtgärder som syftar till att minska utsläpp generellt som också 
potentiellt minskar utsläpp av mikroplaster och det är viktigt att ta tillvara synergieffekter 
och att eventuella målkonflikter utreds. 

5.3 Länsstyrelsen Västra Götaland 
Länsstyrelsen i Västra Götaland har information på sin hemsida om de mätningar av 
mikroplaster de gör i Vänern och Vättern samt upplysningar om marin nedskräpning som 
bidrar till mikroplastspridningen längs kusten.  
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5.4 Göteborgs stad 
I Göteborgs stad genomförde man ett utredningsarbete angående mikroplaster under 2016.  

I Göteborg beräknade man att slitage från däck och vägar producerade 540 ton mikroplaster 
per år. En del av dessa mikroplaster sopas upp då man efter vintersäsongen sopar upp 
halkbekämpningsmedel. Dumpning av snömassor sker till viss del direkt i Göta älv. Detta ger 
en direkt spridning av mikroplaster till vattendraget.  

Mätningar vid konstgräsplaner visade att det fanns upp till 123 olika typer av partiklar av 
olika form och färg i avrinningsvattnet från planerna i storleksintervallet från några 
mikrometer upp till 2 mm. Den genomsnittliga mängden partiklar som fördes bort med 
dagvattnet från konstgräsplan uppskattades till ca 294 miljoner partiklar per år. Totalt 
tillförs 35 ton granulat per år till konstgräsplanerna i Göteborgs stad, denna beräkning har 
tagit hänsyn till att man samlar upp och återvinner granulat som hamnat utanför plan. Man 
gör dock bedömningen att merparten av det granulat som sprids på konstgräsplanerna 
hamnar i miljön. Utöver konstgräsplanerna används konstgräs på trafikytor, lekplatser och 
skolgårdar. Studier visar att urlakningen av kemiska ämnen från konstgräsplaner av gifter 
och kolväten är låga. Dräneringen av konstgräsplaner kan förbättras. 

Nedskräpning är utpekat som en av de stora källorna till spridning av mikroplast. I Göteborg 
samlar renhållningsverksamheten ihop i genomsnitt 130 ton skräp per månad. I detta ingår 
förutom plockning av skräp på mark även tömning av sopkärl. Flera arrangemang med 
städning hålls kontinuerligt i Göteborg. 

Upphandlingsbolaget i Göteborg har börjat arbeta med att minska inköp av produkter med 
mikroplaster. Följande områden bedömdes som aktuella, färger, lack och lim, 
järnhandelsvaror inkl. personliga skydd, kemitekniska produkter, sjukvårdsmaterial, 
skolmaterial, pyssel, bild och form, trä- och metalslöjdsmaterial. Under arbetets gång har det 
bland annat visat sig att leverantörerna har svårt att redogöra för vilka av deras produkter 
som innehåller tillsatser av mikroplast. I fråga om avgränsning av produkter behövs 
bedömning och avväga produktens/tjänstens funktion och nytta mot den egentliga positiva 
miljöeffekten av eventuella åtgärder, t.ex. nyttan av att stoppa inköp av sådana produkter 
som innehåller mikroplast men som inte antas spolas ut i avloppet. 

Utredningen identifierade verksamheter i Göteborg som använder plastgranulat för sin 
tillverkning samt verksamheter som mekaniskt bearbetar plastmaterial som källor för 
mikroplaster. Spill från verksamheterna kan ske via transporter, spill i produktionen, 
tvättvatten/golvrengöring, vid hantering och sortering av plastavfall utomhus eller via 
slipdamm i luft. 

Färgflagor från båtar identifieras som en källa till spridning av mikroplaster. I Göteborgs stad 
finns det 17 000 båtplatser men man har inte skattat källans storlek. Krav finns på att 
slipning av båtskrov ska göras på sådan sätt att slipdammet samlas upp och hanteras som 
farligt avfall. Alla större småbåtshamnar som har upptag av småbåtar har också spolplattor 
med efterföljande rening av vatten för att förhindra spridning av färgflagor från båt bottnar. 

I Göteborgs stad går 24 miljoner kubikmeter dagvatten direkt ut till recipient medan 9 
miljoner kubikmeter passerar avloppsreningsverket. Utöver detta bräddas ca 3,7 miljoner 
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kubikmeter från det kombinerade systemet. På 50 platser finns dammar och andra 
anläggningar för lokal dagvattenrening. Det är dock inte möjligt i nuläget att avgöra hur stor 
del av de mikroplastpartiklar som frigörs som transporteras till vattenrecipienter och hur stor 
del som permanent deponeras i marken nära utsläppspunkten. 

En annan spridningsväg för mikroplaster är via avlopp. Miljön tillförs mikroplaster från 
svenska hushåll i form av hygienartiklar, kosmetiska produkter, syntetiska fibrer från kläder 
via tvättmaskiner och hushållsdamm. Bara från flytande tvål beräknas 5,1 ton mikroplaster 
per år komma till reningsverket. Beräkningar visar att det kommer mellan 8,76 * 106 till 8,76 
* 107 partiklar per år större än 300 nanometer ut från reningsverket. För mikroplastpartiklar 
större än 20 nanometer är motsvarande siffra 2,6 - 6,1 * 1011 partiklar. Bräddning tillför 
ytterligare mikroplaster till recipienten. Mikroplaster kan också finnas i det slam som 
produceras vid reningsverket och en grov uppskattning är att slammet innehåller 0,3 procent 
mikroplaster.  

KS beslutat om utfasning av mikroplast vid inköp samt förslag på åtgärder för att stoppa 
spridningen av mikroplast. 

Upphandlingsbolaget startat arbete men funnit att det är svårt eftersom producenterna har 
dålig kunskap om mikroplaster i sina produkter.  

Miljö- och klimatnämnden har utrett och redovisat möjliga åtgärder för att förhindra 
spridning av mikroplaster. 

Konstateras i tjänsteskrivelse vad gäller de ekonomiska konsekvenserna att det inte är 
klarlagt vilka effekter mikroplasterna ger på populationsnivå och vilka ekologiska och 
ekonomiska konsekvenser detta ger därför har ingen kostnadsanalys gjorts. 

Barnperspektivet, barn har rätt till rent vatten. Åtgärd som har direkt inverkan på barns 
miljö är en utökad strandstädning då stranden är viktig för bad och lek. 

Ur jämställdhets- och mångfaldsperspektivet inga särskilda aspekter. 

Ur miljöperspektivet effekter på ekosystemnivå ännu inte kända och kartlagda, men eftersom 
plastpartiklarna blir kvar i naturen under lång tid bör tillförsel stoppas. 

Omvärldsperspektiv: Frågan aktuell både nationellt och internationellt. Flera länder 
inför förbud mot mikroplaster i kosmetika. Kemikalieinspektionen förslag till förbud mot 
försäljning av kosmetiska produkter som sköljs av direkt efter användning och som 
innehåller mikroplast, men detta utgör en liten andel av spridningen (under 0,1 % av totala 
spridningen). Naturvårdsverket regeringsuppdrag att identifiera viktigaste källor, verka för 
att reducera uppkomst och utsläpp, göra en prioritering vad gäller åtgärder nationellt och vad 
Sverige bör driva internationellt. 

Kunskapsläge (2016): IVL har tagit fram en kunskapssammanställning över källor och 
spridningsvägar på uppdrag av NVV som dock inte är heltäckande. För flera källor som 
förväntas bidra med stora mängder finns det så litet data att det inte går att kvantifiera, t.ex. 
relaterade till avfallshantering, återvinning och nedskräpning. Största källorna bedöms vara 
slitagepartiklar från däck och väg samt konstgräsplaner. 
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Definition av mikroplast: Små partiklar av plast, men ingen vedertagen definition. IVL:s 
definition är – av människan producerade polymerer från petrolium eller 
petroliumrelaterade biprodukter, inkluderande icke-syntetiska polymerer som naturgummi 
och polymermodifierad bitumen, i storleken partiklar 0,001 och 5 mm, där partiklar 
innefattar fibrer, fragment, flagor mm. 

Erfarenhet från Upphandlingsbolaget: Identifierat följande områden där det kan finnas 
produkter som innehåller mikroplaster, färger, lack och lim, järnhandelsvaror, kemiska 
produkter, sjukvårdsmateriel, skolmateriel samt trä- och metalslöjdsmateriel. Producenter 
vet inte om deras produkter innehåller mikroplaster (frågan är ny för dem). Även om IVL:s 
definition använt i arbetet har det varit svårt att i det enskilda fallet avgöra om en produkt 
innehåller mikroplast. Vad som räknas som en mikroplast måste tydliggöras. Konsekvensen 
av att förbjuda alla typer av produkter med tillsatser av mikroplaster utan hänsyn till 
användningsområde och miljöpåverkan kan få konsekvensen att produkten köps utanför 
ramavtalet utan att någon positiv effekt uppnås. Skall det få effekt måste förbud omfatta alla 
upphandlingar, även utanför ramavtal. Produkternas funktionalitet vägs mot den egentliga 
positiva miljöeffekten. Mycket arbete behövs för att ta fram nödvändig information för att 
göra de bedömningar som behövs.  

Åtgärdsförslag för att minska spridningen har lämnats i Miljöprogrammets handlingsplan. 
Tre typer av åtgärder – direkta, kunskapshöjande och utbildande, totalt 13 förslag. Ytterligare 
åtgärder relaterade till konstgräsplaner. 

Slusatser: Under 2017 kommer NVV att föreslå åtgärder. Frågan är komplex och viktigt att 
inte suboptimera. Viktigt med helhetssyn och att åtgärder prioriteras efter vilken miljönytta 
de gör. Tas produkter bort från avtal utan ersättningsprodukter måste detta föreberedas i god 
tid. Upphandling måste kunna erbjuda kompetens och stöd till förvaltningar och bolag. 

5.5 Närliggande kommuner 
 

Vi har inte kunnat hitta någon information om mikroplaster på följande kommuners 
hemsida: Borås, Tranemo, Mark, Falköping, Herrljunga, Vaggeryd, Kungsbacka och Mölndal. 

På Mullsjö kommuns hemsida finns information om vad medborgaren kan göra för att 
minska sitt eget utsläpp av mikroplaster, t.ex. genom att minska användningen av 
kaffekapslar, tandkräm som innehåller plastkorn. Jönköpings kommun har en hemsida som 
upplyser om mikroplaster med bl.a. en förteckning över engelska namn på föreningar som 
räknas som mikroplaster, detta för att medborgaren ska kunna läsa innehållsförteckningar 
och se om en produkt innehåller mikroplaster. 
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5.6 Microplastics, IWA Swedish Conference 2017, 
Malmö 

Sammanfattning: 

Anna Maria Sundin, Naturvårdsverket, gav en sammanfattning av Naturvårdsverkets 
utredning om mikroplaster. Regeringsuppdraget fortsätter med bl.a. att finna gemensam 
terminologi och metodik.  
 
Satu Reijonen, Nordic Council of Ministers, berättade att mikroplaster finns på 
nordiska ministerrådets agenda. Ministerrådet kommer att starta ett nordiskt program för att 
minska miljöpåverkan från mikroplaster. Ett gemensamt nordiskt program motiveras av att 
det finns stora synergieffekter och att länder kan, beroende på hur långt de kommit inom 
olika område, ta ansvar för olika områden. Ministerrådet fokuserar bl.a. på de problem som 
finns med kemikalier vid återvinning av mikroplast. Det finns publikationer på 
ministerrådets hemsida som beskriver effekter på marina organismer, människors hälsa, etc. 
 
Jes Vollertsen, Aalborg University, höll ett mycket bra föredrag med översikt av 
metodologi och de utmaningar som finns med analys av mikroplaster. Han pekade bland 
annat på problem med definitionen av mikroplaster, dvs. plastföremål från 5 mm och neråt, 
och ställde frågan hur skall det mätas, läng, bredd, tjocklek, diameter....? Vissa 
mobiltelefoner är 5 mm tjocka, ska de räknas som mikroplaster? Vidare menade han att det 
finns en stor variation mellan olika studier i hur man dels mätt mängden/halterna av 
mikroplaster och hur man rapporterat resultaten. Han menade att detta gör det svårt att 
jämföra resultaten från olika studier. Metodologin som använts för att samla in prover skiljer 
sig vilket försvårar jämförelser. Prover från naturen hämtas in till laboratorium. På 
laboratoriet tas delprover av de ursprungliga proverna för att komma ner i hanterbara prover 
som går att analysera. Här finns ingen standardisering vilket också försvårar jämförelser 
mellan olika studier. Eftersom storleken på mikroplaster har betydelse för vilken påverkan 
mikroplasten kommer att ha är det viktigt att studier rapporterar både antalet partiklar och 
storleken på partiklarna. Även formen på partikeln kan ha betydelse för vilken påverkan 
mikroplasten har. Att använda vikt som ett gemensamt mått skulle kunna möjliggöra 
jämförelser mellan studier men det är mycket svårt att mäta. Den stora storleksvariationen 
som ligger i definitionen av mikroplast innebär också att olika metodik måste användas för 
att mäta mikroplastpartiklar av olika storlek. Detta försvårar ytterligare jämförelser mellan 
studier samt vilken information man kan få ut av olika fraktioner av mikroplaster. Vanligaste 
metoder är uFT-IR imaging och Gaskromatografisk mätning. Större fraktioner av 
mikroplaster mäts visuellt i stereomikroskåp och mikroskåp. Mindre fraktioner mäts med 
uFT-IR imaging, dvs. en stråle med infrarött ljus skickas genom provet och fångas upp när 
det gått genom provet. Strålens förändring innan och efter strålen gått genom provet ger 
mätresultatet. Gaskromatografisk mätning är ett sätt att ta reda på vilken typ av plast det är 
frågan om. Provets gaskromatografiska avtryck jämförs med ett referensbibliotek med 
avtryck av kända plastmaterial. Gaskromatografisk mätning kan inte visa storlek och 
dessutom kan inte alla plastmaterial som finns mätas. 
Denna genomgång visar tydligt att vi idag inte har teknik för att på ett bra sätt mäta 
mikroplaster i naturen. Det är mycket tveksamt att jämföra genomförda studier. Man kan 
ifrågasätta vad genomförda studier egentligen talar om för oss, t.ex. vad är höga respektive 
låga halter av mikroplaster. Jes avslutande ord ger dock visst hopp för framtiden ”We do not 
know how to measure, (however) science know what direction to go (to find out)”. 
 
Alvise Vianello, Aalborg University, gav en teknisk föreläsning om den metodologi som 
används vid Aalborgs Universitet för att mäta mikroplaster. Analysis with FT-IR and image 
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software: IR-ljus träffar provet som tar upp energi och energiminskningen kan mätas. När 
IR-ljuset träffar en molekyl vibrerar den vilket kan mätas och olika ämnen kan skiljas åt. 
 
Fan Lui, Aalborg University, har studerat förekomst av mikroplaster i dagvattendammar 
intill vägar. Hon har studerat mikropartiklar från 10 mikrometer upp till 1 mm. Totalt 
studerades 9 dammar. Typen av mikroplast varierar väldigt mycket mellan de studerade 
dagvattendammarna. Inom en dagvattendamm är det ofta en typ av mikroplast som 
dominerar. En jämförelse mellan lokalerna visar stor variation med avseende på antalet 
partiklar per volymenhet samt massan av plastpartiklar per vattenvolym. Resultaten visar 
också tydligt svårigheten att jämföra lokaler (dagvattendammar) eftersom mönstret blir olika 
beroende på om massan eller antalet partiklar används. Detta exemplifieras av att 
dagvattendammen med mest partiklar hade den lägsta massan och att två dagvattendammar 
med samma antal partiklar per vattenvolym skilde sig åt med avseende på massa. 
 
Daniel Venghaus, Technical University Berlin, Dept. of Urban Water 
Management, har studerat effekten av filter för att rena dagvatten från vägar. Det filter han 
använder i sina avskiljer tar bort partiklar större än 100 mikrometer. Filtren har testats i 
laboratoriemiljö för att ha kontroll på alla parametrar. Filtret är ett granulatfilter. 100 
mikrometer har också valts för att vatten ska rinna genom snabbt och inte stanna kvar på 
vägen. I lätt till moderat regn tar filtret bort 95 % av partiklarna medan effektiviteten går ner 
vid kraftigt och mycket kraftigt regn. 
 
Julia Talvitie, Aalto University, Helsinki, har studerat utsläpp av mikroplaster från 
reningsverk och olika metoder för att öka effektiviteten i reningsverk, dvs. minska utsläppet 
av mikroplaster, genom att lägga till steg i reningsprocessen jämfört med konventionella 
reningssteg. Konventionella reningssteg i reningsverk tar bort ca 99 % av mikroplaster som 
är 20-100 mikrometer i storlek och som kommer in i reningsverket via avloppsvatten. För att 
ytterligare effektivisera reningen och reducera den sista procenten som går ut till recipient 
studerades effekterna av att lägga till ytterligare reningssteg i form av diskfilter, bioreaktivt 
filter, upplösning med hjälp av luftflotation respektive snabbsandfilter. Det visade sig att 
bioreaktivt filter var mest effektivt med en reduktion på 99,9 %, följt av snabbsandfilter med 
reduktion 97 %, upplösning med hjälp av luftflotation med reduktion 95 %, medan diskfilter 
hade mycket varierande reduktion från 40 % till 98,5 %. Studien visar att det med extra 
reningssteg är möjligt att avsevärt reducera utsläpp av mikroplaster med storleken 20-100 
mikrometer till recipient i reningsverk med konventionella reningssteg. 
 
Esperanza Huerta, Wageningen University & Research, har studerat hur 
mikroplaster under 150 mikrometer sprider sig i en näringskedja på land. Uppkomsten av 
mikroplaster är dålig renhållning av plastflaskor som bränns upp och mikroplaster från detta 
sprids i jorden. Mikroplasten som hamnar i jorden äts av daggmaskar som i sin tur äts av 
höns vilka sedan blir mat åt människor. Koncentrationen av mikroplaster ökade från jorden 
(0,07 partiklar per gram) via daggmaskar (14,8 partiklar per gram) till kycklingavföring (130 
partiklar per gram). Kycklingarnas muskelmage innehöll 10 mikroplastpartiklar per gram.  
 

 



 

 

Motion - Mikroplast en miljöfara 

 

De senaste åren har problemen och faran med mikroplaster uppmärksammats. Mätningar visar att vi 
har mikroplaster spritt i alla våra vattendrag och i havet. Mikroplaster definieras som plastpartiklar 
mindre än 5 mm och delas in i två grupper. De primära är tillverkade att vara små och används i 
diverse hud och rengöringsprodukter. Sekundära mikroplaster är partiklar kommer från fleece mm.  

Rapporter visar att ca 130 ton mikroplast hamnar i våra avlopp, av dessa hamnar cirka 40 ton i 
Östersjön.  

Mikroplasterna i sig är inte farliga men de binder till sig miljögifter som i sin tur skadar genom hela 
näringskedjan. De smiter på grund av sin litenhet enkelt genom reningsverken och tas upp i de 
minsta djuren i hav och vattendrag. På detta sätt ökar de ju högre upp i näringskedjan vi kommer. 
Halterna av mikroskopiska plastpartiklar i plankton ökar stadigt och kommer sannolikt öka under en 
lång tid framöver. Våra vattendrag mynnar i havet och havet är en viktig källa för livsmedel, 
människan befinner sig högt upp i näringskedjan och kommer sannolikt att få i sig dessa partiklar 
och/eller de gifter de bär med sig och så småningom påverka vår hälsa. 

Mikroplasterna är ett globalt problem och det behövs åtgärder på flera nivåer och där spelar 
kommunen en viktig roll i samhället. Den 15 januari släppte Kemikalieinspektionen (KemI) en ny 
rapport där man rekommenderar ett svenskt förbud mot mikroplaster, vi anser därför att Ulricehamn 
ska föregå med gott exempel inom miljöområdet och påbörja detta arbete. 

 

Förslaget är att ge förvaltningen uppdraget att utreda och minska alla inköp av produkter med 
tillsatser av mikroplaster. Att återkommande redovisa hur en utfasning av produkter med tillsatt 
mikroplast har fortskridit. Samt att utreda eventuella andra möjliga åtgärder för att förhindra 
spridning av mikroplaster i naturen.   

 

Hanna Brunnegård (C) 

Roland Karlsson (C) 
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Svar på motion om att förhindra spridning av 
mikroplaster i Ulricehamns kommun 
Dnr 2017/489 
 
 
Sammanfattning 
Med anledning av motion inlämnad 2017-06-15 från Arne Fransson (MP) med förslag på att 
undersöka vilka de största utsläppskällorna av mikroplast är i Ulricehamns kommun 
inklusive konstgräs samt att lämna förslag på en plan för åtgärder för att minska utsläpp av 
mikroplaster i kommunen har en utredning genomförts av förvaltningen. Utredningen 
sammanfattar kunskapsläget i Sverige och konstaterar att mikroplaster kommer från ett stort 
antal källor. Mikroplasterna sprids på många olika sätt ut i både land- och vattenmiljöer. 
Genom att de ackumuleras i näringskedjorna konstaterar utredningen att mikroplasterna 
utgör ett potentiellt hot mot människors hälsa. Med anledning av detta föreslås att 
förvaltningen får i uppdrag att göra en detaljerad kartläggning av mikroplastkällorna i 
kommunen samt en handlingsplan med konkreta åtgärder (inkl. uppföljning) för att minska 
spridningen av mikroplaster i Ulricehamns kommun. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2017-12-19 från kanslichef 
2 Utredning Mikroplaster 
3 Motion om att förhindra spridning av mikroplaster i Ulricehamns kommun 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen antas genom att förvaltningen ges i uppdrag att beskriva förutsättningarna med 
kostnader och tidsramar för kartläggning och handlingsplan för att minska mikroplasterna. 

 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning 
 

  

2017-12-19 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om att förhindra 
spridning av mikroplaster i Ulricehamns kommun 
Diarienummer 2017/489, löpnummer 4919/2017 
 
Sammanfattning 
Med anledning av motion inlämnad 2017-06-15 med förslag på att undersöka vilka de största 
utsläppskällorna av mikroplast är i Ulricehamns kommun inklusive konstgräs samt att lämna 
förslag på en plan för åtgärder för att minska utsläpp av mikroplaster i kommunen har en 
utredning genomförts av förvaltningen. Utredningen sammanfattar kunskapsläget i Sverige 
och konstaterar att mikroplaster kommer från ett stort antal källor. Mikroplasterna sprids på 
många olika sätt ut i både land- och vattenmiljöer. Genom att de ackumuleras i 
näringskedjorna konstaterar utredningen att mikroplasterna utgör ett potentiellt hot mot 
människors hälsa. Med anledning av detta föreslås att förvaltningen får i uppdrag att göra en 
detaljerad kartläggning av mikroplastkällorna i kommunen samt en handlingsplan med 
konkreta åtgärder (inkl. uppföljning) för att minska spridningen av mikroplaster i 
Ulricehamns kommun. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen antas genom att förvaltningen ges i uppdrag att beskriva förutsättningarna med 
kostnader och tidsramar för kartläggning och handlingsplan för att minska mikroplasterna. 

 
 
Ärendet 
I en motion till kommunfullmäktige 2017-06-15 föreslår Arne Fransson (MP) att (1) 
förvaltningen ges i uppdrag att undersöka vilka de största utsläppskällorna av mikroplaster 
är i Ulricehamns kommun inklusive användningen av konstgräs samt (2) lämna förslag på en 
plan för åtgärder för att minska sådana utsläpp av mikroplaster i kommunen. 
Kommunfullmäktige behandlade motionen 2017-06-21, § 104, och beslutade att remittera 
ärendet till förvaltningen för utredning. 
 
Förvaltningen gjorde bedömningen att det fanns behov av en övergripande utredning för att 
belysa problemområdets storlek och omfång, utredning bifogas tjänsteskrivelsen (se bilaga 
1). Utredningen redogör för den nationella sammanställning som gjorts, kunskap om 
spridningskällor och spridningsvägar för mikroplaster samt hur mycket av mikroplasterna 
som når recipient från olika utsläppskällor. Besök på konferenser har möjliggjort berikande 
av utredningen med mycket färsk kunskap. En kartläggning och handlingsplan för åtgärder 
för att minska spridningen av mikroplaster i Ulricehamns kommun motiveras. Ambition har 
varit att skapa ett bättre beslutsunderlag.  
 
Utredningen visar att mikroplaster är ett miljöproblem som potentiellt kan hota människors 
hälsa genom att mikroplasterna sprids och ackumuleras uppåt i näringskedjorna i både land- 
och vattenmiljöer. Därmed finns mikroplasterna i organismer som är kommersiell föda för 
människor.  
 
Källorna för mikroplaster är många varav de nationellt största utgörs av väg- och däckslitage, 
konstgräsplaner, tvättvatten, nedskräpning, båtbottenfärg och industriell produktion 
inklusive hantering av primärplast. Andra källor utgörs av målarfärg från byggnader, bojar 
och fiskeutrustning, organiskt avfall, plaståtervinning, deponier, mm. Spridningsvägarna till 
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recipient varierar, t.ex. mikroplaster från bojar och fiskeutrustning sprids direkt i recipient 
medan mikroplaster i tvättvatten som till stor del sprids via avloppsvatten till mycket hög 
grad avlägsnas i reningsverk. Hur viktig en källa är för problematiken kring mikroplast beror 
alltså på hur stor källan är, hur spridningsvägen ser ut och hur mycket som avlägsnas och 
omhändertas innan mikroplasterna når recipienten. Detta innebär att åtgärder för att minska 
spridningen av mikroplaster noga behöver utredas innan de konkretiseras. De åtgärder som 
vidtas behöver vara kostnadseffektiva, dvs. största möjliga minskning av mikroplastutsläpp 
kombinerat med största miljönytta för varje investerad krona. 
 
Med detta som bakgrund föreslår utredningen att förvaltningen ges i uppdrag att mera 
detaljerat kartlägga spridningskällor och spridningsvägar för mikroplaster, och, där det är 
möjligt, beräkna/skatta hur mycket som når recipient. Att med detta underlag som grund 
utarbeta en handlingsplan med åtgärder som på ett kostnadseffektivt sätt minskar utsläpp av 
mikroplaster. Arbetet med kartläggning och handlingsplan bör ledas av förvaltningen. För att 
utnyttja kommunens samlade kompetens bildas en bred, tvärsektoriell projektgrupp med de 
verksamheter som är relevanta i sammanhanget och som främst berörs av handlingsplanens 
genomförande. För ett effektivt arbete bör specifika medel avsättas för kartläggning 
mikroplaster och upprättande av handlingsplan.  
 
En handlingsplan för minskad spridning av mikroplaster i Ulricehamns kommun föreslås 
fokusera på åtgärder inom områdena konstgräsplaner, båttvättar, plastindustrier, väg- och 
däckslitage, avlopp och rening, nedskräpning och återvinning, information till medborgarna 
och upphandling. Arbetet med denna handlingsplan bör anpassas till en eventuell 
handlingsplan för lokala miljömål. 
 
Beslutsunderlag 

1 Motion om att förhindra spridning av mikroplaster i Ulricehamns kommun 
2 Utredning Mikroplaster 

 
 
Beslut lämnas till 
Max Rademacher 
 
 

Pehr Johansson 
Kanslichef  
 

Ola Alinvi 
Miljöstrateg 
Strategi- och utvecklingsenheten 
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1 Sammanfattning 
Frågan om Mikroplaster har väckts genom två motioner till Kommunfullmäktige i 
Ulricehamn. Syftet med denna utredning är att sammanställa kunskapsläget vad gäller 
mikroplaster i Sverige och som är av betydelse för Ulricehamns kommun. Utredningen 
sammanfattar resultaten från IVL:s kartläggning av källor och spridningsvägar för 
mikroplast samt den utredning av mikroplaster med åtgärdsförslag som publicerades av 
Naturvårdsverket sommaren 2017. Under utredningens gång har också konferenser besökts 
för att få dagsaktuell kunskap. Mikroplastkällorna är många och varierande. De nationellt 
största källorna är väg- och däckslitage, konstgräsplaner, tvättvatten, nedskräpning, 
båtbottenfärg och industriell produktion inklusive hantering av primärplast. 
Spridningsvägarna från olika källor skiljer sig åt. Vissa källor släpper ut mikroplasterna 
direkt i recipient medan mikroplasterna från andra källor renas på vägen och mycket lite når 
recipient. Ett arbete pågår att enas om gemensam definition av mikroplast och gemensamma 
mätmetoder då det visat sig mycket svårt att jämföra resultaten från olika studier. Entydiga 
studier visar att mikroplasterna ackumuleras uppåt i näringskedjorna både på land och i 
vatten. Detta innebär att organismerna högst upp i näringskedjorna har de högsta halterna av 
mikroplast. Därmed utgör mikroplasterna ett potentiellt hot mot människors hälsa då 
organismerna högst upp i näringskedjorna i många fall utnyttjas kommersiellt och är föda för 
människor. 

2 Inledning 
Med anledning av två motioner som lämnats in till Kommunfullmäktige i Ulricehamn 
angående minskad spridning av mikroplaster har en utredning genomförts av Strategi och 
utvecklingsenheten. Syftet med utredningen är att göra en kunskapssammanställning samt 
att producera ett underlag för beslut i frågor om mikroplast.  

3 Kunskapen om mikroplast i Sverige 

3.1 Vad är en mikroplast? 
Mikroplaster definieras av Naturvårdsverket som små plastfragment med storlek 1 
nanometer till 5 millimeter, dvs. vissa fraktioner av mikroplaster är synliga för ett mänskligt 
öga medan andra fraktioner kräver avancerad utrustning för att påvisas. Definitionen är 
problematisk på flera sätt, t.ex. avses bredden, längden eller diametern på plastpartikeln? Det 
stora storlekspannet innebär att olika mätmetodik måste användas för att mäta olika 
fraktioner av mikroplaster. Det pågår en diskussion om hur man ska definiera mikroplast så 
att en gemensam definition kan användas över hela Europa. Denna diskussion försöker ta 
hänsyn till många olika aspekter, t.ex. problemet med att olika mätmetoder behövs för olika 
fraktioner, att källan för mikroplasten varierar och att olika typer av mikroplaster kan orsaka 
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olika typer av problem och därmed ha olika effekt. Någon sammanställning av problematiken 
och hur man försöker lösa den finns inte tillgänglig idag. Detta utgör ett problem när man 
ska börja arbeta med problematiken kring mikroplaster. 

3.2 Hur mäta mikroplaster? 
Så som nämndes ovan behövs olika mättekniker för mätning av olika fraktioner av 
mikroplaster. Större partikelstorlekar kan mätas okulärt i stereomikroskåp. När 
partikelstorlekarna närmar sig mikrometerstorlek används infraröd metodologi. Detta 
innebär att en infraröd stråle skickas genom provet och fångas upp på andra sidan provet. 
Andelen infrarött ljus som filtreras bort av provet ger ett mått på mängden plastpartiklar. 
Olika mättekniker kan också behöva användas för att fastställa vilken typ av plast det rör sig 
om, t.ex. vilka plastämnen som plastpartikeln består av och vilket plastämne som är det 
dominerande. Detta kan ha betydelse eftersom olika plastämnen kan ha olika effekter i 
ekosystemen och på organismerna. Det finns också en variation mellan olika studier i hur 
man presenterar resultaten, t.ex. antalet partiklar och/eller massan av partiklarna. Detta 
beror delvis vilken metodik som använts.  

Naturligtvis bör eftersträvas att många prov tas, dels ute i naturen men också flera delprov 
från ett och samma ursprungsprov. Med tanke på att det tar ca 150 arbetstimmar för att 
bearbeta och få vederhäftiga resultat från ett delprov är det naturligt att det finns kraftiga 
begränsningar såväl ekonomiska som arbetskraftsmässiga.  

Det har visat sig i studier där man mätt både antal och massan av plastpartiklar att det inte 
finns något självklart samband mellan antal och massa. Ett exempel på detta är en studie 
som jämförde förekomst av mikroplast i 8 stycken dagvattendammar intill vägar. Det 
dagvatten som hade flest mikroplastpartiklar var också det dagvatten som hade lägst massa. 
Två dammar som i stort sett hade samma antal mikroplastpartiklar per vattenvolym skilde 
sig åt avsevärt med avseende på resultatet för massan av plastpartiklar per vatten volym. Att 
en recipient får motta mycket partiklar innebär alltså inte automatiskt att den mottar hög 
vikt (massa) av plastpartiklar och omvänt.  

Det pågår för närvarande en diskussion vars avsikt är att leda fram till gemensamma 
standardiserade metoder så att resultat från olika studier, platser och miljöer kan jämföras, 
att utsläppsnivåer till recipienter kan jämföras, mm. I många fall är de studier som 
genomförts hittills inte jämförbara eftersom man tagit prover i miljön på olika sätt, tagit 
delprover på olika sätt, använt olika metoder för att mäta mikroplasthalten, analyserat och 
presenterat resultat på olika sätt, mm. Dessutom har vi inga referensramar att sätta in 
resultaten i. Vad betyder t.ex. resultatet från en provtagning att det finns 1 000 
mikroplastpartiklar per liter i en recipient – är det hög eller låg halt av mikroplastpartiklar, 
hur skadligt är det för miljön, etc.? Ett sådant resultat säger ingenting om 
storleksfördelningen, dvs. antalet plastpartiklar i olika fraktioner, i recipienten eftersom man 
bara mätt antalet partiklar, osv. Idag är det alltså också mycket svårt att tolka resultat från 
olika mätningar.  
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3.3 Mikroplasternas effekter i miljön 
Frågan om mikroplast och dess effekter på miljön och organismerna har ganska nyligen 
uppmärksammats genom groteska bilder på bland annat måsfåglar med magarna fyllda med 
mikroplastföremål. Detta är en av effekterna, dvs. att fåglar och även andra organismer får i 
sig mikroplastföremål via födointag. Eftersom nedbrytningen av dessa mikroplaster är 
långsam ackumuleras mikroplasterna och så småningom kommer individens magsäck att 
vara så pass fylld med plastföremål att vanlig föda inte får plats och individen svälter ihjäl. 
Omfattningen av detta är inte känd och det är därför svårt att bedöma hur starkt denna effekt 
påverkar populationsstorleken, dvs. hur många individer dör, och om detta är en viktig 
mortalitetsfaktor eller om effekter drabbar ett relativt begränsat antal individer. 

Det pågår flera forskningsprojekt som studerar mikroplastpartiklarnas effekter på miljön, 
bl.a. genom att studera hur mikroplastpartiklar sprider sig i näringskedjor mellan olika 
trofiska nivåer t.ex. från växtplankton via djurplankton (som äter växtplankton) upp till 
fiskar (som äter djurplanktonen). Från genomförda studier kan det konstateras att 
mikroplaster förekommer i organismer både på land och i vatten, eventuella effekter av 
mikroplaster är alltså inte begränsade till vattenmiljöer vilka uppmärksammats mest hittills. 
Mikroplastpartiklarna tas upp av organismer på lägre trofiska nivåer genom födo- och 
vattenintag och högre trofiska nivåer får i sig mikroplasterna genom att de äter och lever av 
de lägre trofiska nivåerna. Många studier har visat att mikroplasterna ackumuleras uppåt i 
näringskedjan, precis samma effekt som med t.ex. metylkvicksilver, dvs. att halten är högre i 
individer och arter högt upp i näringskedjan jämfört med individer och arter längre ner i 
näringskedjan.  

Mindre organismer och organismer längst ner i näringskedjan har många gånger en högre 
ämnesomsättning. Ofta är matsmältningsvolymen hos dessa organismer mindre och 
eftersom mikroplasterna ackumuleras i matsmältningsapparaten, precis som hos fåglar som 
äter större mikroplaster, fylls matsmältningsapparaten med mikroplaster med följdresultatet 
att individen inte kan inta mer föda, svälter och dör.  

Det finns studier som visar att effekten av mikroplaster på högre nivåer i näringskedjan 
skulle kunna vara annorlunda. Studier i laboratoriemiljö, dock med mikroplasthalter i vattnet 
som är mycket högre än halter som finns i naturmiljöer, har visat att fiskar (hög trofisk nivå, 
se ovan) får en beteendeförändring när de exponeras för miljöer med höga mikroplasthalter. 
Fiskarna fick i sig mikroplasterna genom att deras bytesdjur hade intagit mikroplaster.  
Fiskarna som var exponerade för högre mikroplasthalter blev slöare, rörde sig långsammare 
och simmade kortare sträckor samt tog längre tid på sig att inta tillräcklig födomängd jämfört 
med kontrollfiskar som levde i en miljö utan mikroplaster. En ökad dödlighet kunde också 
konstateras hos fiskarna som var exponerade för mikroplastmiljön. Troligen är slöare fiskar 
(med högre mikroplasthalt) också ett lättare byte för organismer högre upp i näringskedjan 
vilket gör att organismer högre upp i näringskedjan lättare får i sig mikroplaster. 
Anledningen till att fiskarna blev slöare är inte helt och hållet klarlagd men man kunde 
konstatera en ackumulation av mikroplaster i hjärnan vilket kan påverka nervsignaler och 
därmed orsaka beteendeförändringar. Mikroplaster har också hittats i vattenlevande djur i 
naturen men i de flesta fall innehåller dessa djur lägre halter av mikroplaster än de i 
laboratoriestudierna. 
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Studier från landmiljöer har visat att plastflaskor kan vara en källa till spridning av 
mikroplaster upp i näringskedjan. Studien utfördes i en miljö där människor som bodde i 
området samlade använda plastflaskor i högar som senare brändes. Redan innan 
plastflaskorna brändes släppte de ut mikroplaster till marken. Bränningen av plastflaskorna 
resulterade i utsläpp av mikroplaster i marken. I marken lever daggmaskar som gräver 
gångar och äter jord ur vilken de drar ut näringsämnen, och maskarna fick på så sätt i sig 
mikroplasterna. Daggmaskarna var i sin tur föda för höns som föddes upp för föda i området. 
Forskarna kunde visa att mikroplasterna i jorden togs upp av daggmaskarna och hönsen fick 
i sig mikroplasterna genom att de åt daggmaskarna. Mängden av mikroplaster ökade uppåt i 
näringskedjan. 

Det finns också farhågor att mikroplaster kan överföra kemikalier till djur. Själva plasten kan 
innehålla hormonstörande ämnen. PCB:er, PAH:er, DDT och andra långlivade 
bioackumulerande och toxiska ämnen ackumuleras på plastpartiklarna. Genom att de lagras i 
fettvävnad kan vissa av dessa ämnen spridas i näringskedjorna och näringsvävarna, och 
koncentrationen ökar då ju högre upp i näringskedjan/näringsväven man kommer. Detta 
leder till att även människor kan exponeras genom att vi konsumerar djur i de översta 
trofinivåerna i näringskedjor och näringsvävarna, t.ex. fisk. 

En översikt av vetenskapliga artiklar som studerat exponering och effekter av mikroplaster på 
djurliv visar att intag och ackumulering av både makro- och mikroplaster har påvisats för ett 
brett spektrum av djur, från filtrerande djur till fiskar, däggdjur och fåglar. Mikroplaster har 
också hittats i kommersiellt viktiga fiskar, räkor, musslor, honung, socker, salt och öl, dvs. 
föda som är relevant för människa. 

3.4 Miljömål och lagstiftning 
FN har tagit fram 17 globala mål för hållbar utveckling. Förekomsten av mikroplaster i vår 
miljö berör flera av dessa mål. Mål nummer 14 omfattar hav och marina resurser, bevara och 
nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå hållbar utveckling. 
Del 14.1 lyder: till 2025 förebygga och avsevärt minska alla slags föroreningar i havet, i 
synnerhet från landbaserad verksamhet, inklusive marint skräp och tillförsel av 
näringsämnen. Mål nummer 15 omfattar ekosystem och biologisk mångfald. Den biologiska 
mångfalden och samspelet mellan arterna bygger upp jordens livsuppehållande ekosystemen. 
Ekosystemen levererar gratis ett antal tjänster, s.k. ekosystemtjänster, som är grundläggande 
för vår nuvarande och framtida välfärd. En långsiktigt hållbar användning av naturresurser 
och ekosystemtjänster är därför viktigt. Sett till de effekter av mikroplaster vi hittills känner 
till utgör de en riskfaktor för ekosystemens funktion och ekosystemtjänsterna genom att de 
sprids i näringskedjorna både på land och i vatten. Effekterna skulle kunna bli att 
näringskedjorna och därmed såväl ekosystemfunktioner som ekosystemtjänster kan påverkas 
kraftigt. Delmål 15.1 lyder: till 2020 bevara, återställa och hållbart använda ekosystem på 
land och i sötvatten och deras ekosystemtjänster, särskilt skogar, våtmarker, berg och torra 
områden, i enlighet med de skyldigheter som anges i internationella överenskommelser. 
Delmål 15.5 lyder: vidta omedelbara och betydande åtgärder för att minska förstörelsen av 
naturliga livsmiljöer, hejda förlust av biologisk mångfald och senast 2020 skydda och 
förebygga utrotning av hotade arter. Del 15.9 lyder: senast 2020 integrera ekosystems och 
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den biologiska mångfaldens värden i nationella och lokala planerings- och 
utvecklingsprocesser, strategier för fattigdomsminskning samt räkenskaper. 

I maj 2016 hölls det andra mötet med UNEA (United Nations Environment Assembly, FN:s 
miljöbyrå). Detta är ett forum för globala myndigheter att diskutera miljömål och hållbar 
utveckling i marin miljö och plastskräp i marin miljö var ett viktigt ämne. Mötet uppmanade 
myndigheter på alla nivåer att utveckla partnerskap med näringslivet och det civila samhället 
och organisera och delta i årliga kampanjer för att öka medvetenheten, att förebygga och att 
miljövänligt städa bort marint skräp. 

OSPAR är en sammanslagning av Oslo- och Pariskonventionen som antogs 1992 samt trädde 
ikraft 1998 och omfattar nordöstra Atlanten samt Nordsjön. Den inkluderar förhindrande 
och eliminering av föroreningar från landbaserade källor, genom dumpning eller förbränning 
och från havsbaserade källor samt bedömning av den marina miljöns kvalitet. 2014 beslutade 
OSPAR om en regional åtgärdsplan för att ta hand om skräp i haven och minska 
nedskräpning från land- och havsbaserade källor. Sverige driver två av planens regionala 
åtgärder. I ett av projekten arbetar myndigheter tillsammans med fiskerinäringen för att 
utveckla och främja hållbara rutiner för hur fisket genererar och hanterar marint skräp. Det 
andra projektet handlar om att tillsammans med industrin undersöka och främja 
användandet av bästa tillgängliga teknik för att förhindra att avloppsrelaterat skräp från 
avlopps- och dagvatten når den marina miljön. 

EU:s Havsmiljödirektiv har marint skräp som en av elva deskriptorer som är implementerat i 
svensk lagstiftning genom Havsmiljöförordningen. I de nationella miljökvalitetsnormerna 
ingår bland annat marint avfall, Miljökvalitetsnorm D.4: Havsmiljö ska så långt som möjligt 
vara fri från avfall. God miljöstatus med avseende på marint avfall kännetecknas av att 
mängden avfall, inklusive dess nedbrytningsprodukter, förorsakar inte skada på havsmiljön 
samt avfall som påverkar eller kan antas påverka marina organismer negativt ska minska. 
Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram ett åtgärdsprogram för God havsmiljö. En av 
fem åtgärdspunkter som rör marint avfall riktar sig särskilt till kommuner: att vid revidering 
av de kommunala avfallsplanerna identifiera och belysa hur avfallshanteringen kan bidra till 
att minska uppkomsten av marint skräp samt sätta upp målsättningar för sådant arbete. 

Syftet med Miljöbalken är att främja hållbar utveckling så att nuvarande och kommande 
generationer kan leva i en hälsosam och god miljö. Enligt försiktighetsprincipen, 2 kap 3 § 
MB, ska alla som bedriver verksamhet vidta de skyddsåtgärder som behövs för att förebygga 
skada eller olägenhet för människors hälsa och miljön, så snart det finns skäl att anta att en 
verksamhet eller åtgärd kan medföra sådan.  

3.5 Förbud och förslag till förbud 
Flera länder bl.a. USA, Kanada och Storbritannien har deklarerat att de kommer att införa 
förbud mot tillsatser av mikroplaster i kosmetika och/eller hygienprodukter. Vissa delstater i 
USA har beslutat att förbjuda tillsatser av mikroplaster i kosmetika produkter. Nordiska 
ministerrådet för miljö (MR-M) har utfärdat ett uttalande om plastskräp och mikroplast i 
marin miljö där en stark oro uttrycks för mängden plastskräp och de risker det medför. 
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Vidare betonas handling för att motverka ytterligare tillförsel samt översyn av hur effektivt 
dagens regelverk är. 

Kemikalieinspektionen (KEMI) har i utredning lagt fram förslag på att förbjuda försäljning 
av kosmetiska produkter innehållande mikroplaster. Detta förbud skulle gälla produkter som 
sköljs av direkt och innehåller mikrokorn av plast som duschgel, kroppsskrub och 
ansiktsrengöring. Förbudet ska enligt förslaget börja gälla från 1 januari 2018.  

 

4 Mikroplaster i Ulricehamn 

4.1 Potentiella källor och spridningsvägar i 
Ulricehamn 

Detta utgör en mycket preliminär sammanställning av sannolika källor och spridningsvägar 
för mikroplaster i Ulricehamn. Varje avsnitt inleds med uppgifter för uppskattad storlek på 
källan nationellt, där sådana skattningar finns, hur mikroplasten sprids från källan ut i 
vattendragen och havet samt om det finns uppgifter på hur stort utsläppet är i recipient. 
Därefter diskuteras hur viktig spridningskällan kan vara i Ulricehamns kommun.  

4.1.1 Väg- och däckslitage 
Nationellt skattas utsläppet att vara 8 190 ton per år. I Göteborg har man gjort en mycket 
grov uppskattning och kom fram till att väg- och däckslitage stod för ca 540 ton utsläpp av 
mikroplaster. Mikroplast från vägar och däck transporteras huvudsakligen med dagvatten 
direkt till recipient. Mikroplaster kan också fångas upp i vägkanterna där de filtreras genom 
jorden för att så småningom nå vattendragen. Mikroplastfragment kan också transporteras 
till recipient med vinden. Det finns inga skattningar på hur stor andel av mikroplast från väg- 
och däckslitage som når recipient.  

Asfalterade cykelvägar bidrar också till spridningen av mikroplaster. En del av 
mikroplastslitaget sopas upp när vägar och cykelvägar rengörs. Under vintern grusas 
och/eller saltas vägar och cykelvägar, och gruset blandas med mikroplasten. Detta sopas upp 
på våren och bidrar därför till att minska utsläpp till dagvatten, under förutsättning att de 
uppsopade massorna hanteras på ett sätt som inte tillåter mikroplasten att nå recipient. 

Mikroplaster från väg- och däckslitage är sannolikt en stor källa även i Ulricehamns 
kommun. Även cykelvägar bidrar till utsläpp. Riksväg 40 och 46 går genom kommunen och 
utgör, med tanke på trafikbelastning, en stor källa för spridning av mikroplaster. 
Trafikbelastningen är också hög längs större vägar i centralorten, t.ex. väg 157, gamla riksväg 
40, Jönköpingsvägen och Tre Rosors väg. Genom att väg- och däckslitage utgör en stor källa 
för spridning av mikroplaster skulle åtgärder som minskar spridning till recipient kunna ha 
stor effekt. Studier av filter för dagvatten från vägar pågår bl.a. i Tyskland. Hur uppsopade 
halkbekämpningsmedel handhas är i dagsläget oklart likaväl som hur ofta städning av gator, 
cykel och gångvägar sker. Även snöskottning innebär ett avlägsnande av mikroplast från 
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transportvägar och mikroplasterna kan spridas från snödumpningar. Dumpning direkt i 
recipient sker i vissa städer. 

4.1.2 konstgräsplaner 
Nationellt skattas utsläppet av mikroplaster vara 1 640 till 2 460 ton per år. I 
konstgräsplanerna finns mikroplastgranulat som genom slitage och vid snöskottning hamnar 
vid sidan av planen. Detta granulat sköljs sedan bort med dagvatten och når via 
dagvattensystemet recipienten. Det finns inga nationella skattningar av hur mycket av 
utsläppen som når recipient. 

Ulricehamns kommun har konstgräsplan men det är i dagsläget okänt hur stor 
spridningskälla det är. I Göteborg har man undersökt dagvatten från tre konstgräsplaner. 
Partiklar från några mikrometer upp till 2 mm fångades upp i provtagningen som visade att 
utsläppet från en konstgräsplan i medeltal var ca 294 miljoner partiklar per år. Även andra 
ytor som t.ex. trafikrondeller kan innehålla konstgräs. Det finns idag inga uppgifter på hur 
stor yta konstgräs det finns i kommunen. Vidare finns det inga uppgifter på hur stor 
bortförsel som sker av granulat från konstgräsytor samt hur stor del som hamnar i 
naturen/recipient. 

4.1.3 Mikroplaster i tvättvatten 
Mikroplaster i tvättvatten härstammar från mikrofibrer som lossnar från kläder vid tvätt. 
Nationellt beräknas detta producera mellan 8 och 950 ton. För hushåll anslutna till 
kommunalt avloppsnät går tvättvattnet går via avloppssystemet till reningsverket. Beroende 
på vilken grad av rening som reningsverket har kan utsläpp till recipient variera. I Sverige 
skattas att mellan 3,5 och 40 ton mikroplaster från tvättvatten går ut till recipient.  

Befintligt reningsverk i centralorten har mekanisk, kemisk och biologisk rening. Med dessa 
reningssteg tas ca 99 % av mikroplaster större än ett par hundra mikrometer normalt sett 
bort. Tillägg av skivfilter skulle kunna rena ytterligare beroende på filterstorlek. Någon 
skattning av hur mycket utsläpp av mikroplaster som hushållstvättvatten bidrar med i 
Ulricehamns kommun har inte genomförts inom ramen för denna utredning. En grov 
bedömning är att reduktionen och utsläppen motsvarar genomsnittet i Sverige. 

4.1.4 Båtbottenfärg 
Bottenfärg till båtar innehåller mikroplaster och när färgen faller av sker det direkt i 
recipient. Tvättning av båtar bidrar också. I Sverige beräknar man denna källa producerar 
mellan 160 till 740 ton mikroplaster från denna källa som går direkt ut i vattnet. 

Ulricehamn har många sjöar som utnyttjas för rekreation bl.a. med båtar och sannolikt kan 
detta vara en relativt stor spridningskälla för mikroplaster i kommunen. Båttvätt finns 
åtminstone i centralorten. 

4.1.5 Industriell produktion och hantering av primärplast 
Nationellt skattas denna spridningskälla stå för mellan 310 och 530 ton mikroplaster men det 
finns inga skattningar av hur stor del som når recipient. Ulricehamns kommun har ett flertal 
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plastindustrier. Någon skattning av hur stor spridningskälla för mikroplaster dessa industrier 
är har inte gjorts inom ramen för denna utredning. Verksamhet som är miljöfarlig regleras 
bl.a. av Miljöbalken. 

4.1.6 Målning på byggnader 
Målning av byggnader står nationellt för en relativt stor spridningskälla som skattas vara 
mellan 130 till 250 ton mikroplaster per år. Målarfärg innehåller mikroplaster och genom att 
färgen bryts ned frigörs mikroplasterna för att sedan följa med dagvatten ut i recipient. Det 
finns inga skattningar av hur stor andel av källans mikroplaster som når recipient. Denna typ 
av källa torde vara en ganska stor spridningskälla för mikroplaster i Ulricehamns kommun. 

4.1.7 Bojar och fiskeutrustning 
Mikroplaster från fiskeutrustning sprids både vid fritids- och yrkesmässigt fiske. Även bojar 
och annan utrustning som används i vatten slits ut och bryts ned. Nationellt skattas bojar och 
annan utrustning stå för mellan 2 och 180 ton mikroplaster per år medan utsläppen från 
fiskeredskap skattas till mellan 4 och 46 ton per år. Mikroplaster från dessa källor sprids 
direkt i recipienten och uppgår tillsammans alltså till mellan 6 och 226 ton. Ulricehamns 
kommun har många sjöar och attraktiva fiskevatten varför denna källa för mikroplaster kan 
vara relativt stor i kommunen. 

4.1.8 Hygienprodukter och kosmetika 
I Sverige använder vi relativt mycket kosmetiska produkter. Duschgel, ansiktstvätt, mm., 
innehåller mikroplaster för att öka effektiviteten. Dessa mikroplaster sprids i avloppsvattnet 
när de sköljs av. Nationellt beräknas denna källa stå för 66 ton mikroplaster. Är hushållens 
avloppsvatten ansluten till reningsverk med normal standard (som i Ulricehamn) är det dock 
en relativt liten del av de 66 tonnen som når recipient. Nationellt skattas endast 1,3 ton gå ut 
med utloppsvatten från reningsverk. En hel del av dessa mikroplaster fångas alltså upp i 
reningsverkets slam. Någon nationell skattning av hur mycket mikroplaster som sprids via 
slam från reningsverk finns inte. I Ulricehamn bedöms denna källa ge en relativt liten 
spridning av mikroplaster till våra vattendrag.  

4.1.9 Behandling av organiskt avfall 
Många kommuner samlar in matavfall som bl.a. omvandlas till biogas för uppvärmning och 
som gödningsmedel i jordbruket. Det återvunna matavfallet är kontaminerat med bl.a. plast. 
Studier gjorda av Avfall Sverige har visat att matavfallet innehåller ca 5 % inblandning av icke 
önskvärda ämnen, t.ex. plast. Nationellt beräknas att ca 26 ton mikroplaster per år (över 2 
mm storlek) spridas på åkermark genom att använda matavfall som gödningsmedel. Hur stor 
denna spridningskälla kan vara i Ulricehamn beror bl.a. på hur mycket matavfall som samlas 
in samt hur stor andel av matavfallet som används som gödningsmedel jämfört med andelen 
som blir biogas. 

4.1.10 Hushållsdamm 
Runt omkring oss i våra hem finns många produkter som innehåller mikroplaster och som 
bryts ned. Därför innehåller också hushållsdamm mikroplaster. Nationellt har denna källa 
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skattats till mellan 1 och 19 ton. Mikroplasterna i hushållsdammet går via avloppsvattnet till 
reningsverk där en stor del tas bort. Mellan 0,02 till 0,38 ton av mikroplasterna som finns i 
hushållsdamm når recipient. I Ulricehamn bedöms därför denna källa ge en relativt liten 
spridning av mikroplaster till våra vattendrag.  

4.1.11 Nedskräpning 
Nedskräpning med större och mindre plastföremål är en källa till sekundär mikroplast. 
Nationellt har man ännu inte kunnat skatta hur stor denna källa är, men den antas bidra med 
stora mängder mikroplast. Nedskräpning förekommer både i land- och vattenmiljöer. 
Beroende på var skräpet hamnar bryts det ner till mindre bitar olika fort. 
Nedbrytningshastigheten beror på olika faktorer, som t.ex. solljus, temperatur och/eller 
mekanisk nötning. Speciellt stränder är en plats där skräp utsätts för nötning, solljus och 
periodvis höga temperaturer, och sannolikt bryts mikroplaster ner snabbt här. 

Sannolikt är nedskräpning en stor källa för spridning av mikroplaster i Ulricehamn. Hur stor 
den är beror bland annat på hur väl återvinningssystemen är och hur återvinningsstationerna 
fungerar. Hantering vid transport till och vid återvinningscentralen har också stor betydelse. 
Människors benägenhet att använda papperskorgar beror bland annat på hur de sköts varför 
underhåll är väsentligt i sammanhanget. Regelbunden städning av vissa lokaler kan också 
bidra väsentligt till att minska utsläppen. 

4.1.12 Andra mikroplastkällor 
I IVL:s sammanställning av spridningskällor för mikroplast tas flera andra spridningskällor 
för mikroplast upp. Man har dock, på grund av avsaknad av data inte kunnat beräkna hur 
mycket mikroplaster som spridningskällan ger upphov till. En sådan spridningskälla är 
plaståtervinning där det sker svinn och överbliven plast sprids med vinden direkt ut i land- 
och/eller vattenmiljön. Deponier av olika slag kan också bidra med spridning av 
mikroplaster, bl.a. deponier vid reningsverk. Täckplaster används inom jordbruket och då 
dessa blåser iväg alternativt kasseras blir de en spridningskälla. Fortfarande deponeras 
plastskräp (och andra typer av skräp) direkt från båtar och fartyg direkt ut i vattnet. Blästring 
kan i olika sammanhang ge upphov till spridning av mikroplaster. Läkemedel har 
uppmärksammats i andra sammanhang, bl.a. som källa för spridning av toxiska och 
hormonstörande ämnen. De innehåller även mikroplaster. I sin inventering av 
spridningskällor för mikroplaster ansåg dock IVL att läkemedel troligen var en liten källa för 
spridning av mikroplaster. 
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5 Sammanfattning av externa 
utredningar, kartläggningar, mm.  

5.1 IVL Svenska Miljöinstitutet 
IVL Svenska Miljöinstitutet som hade fått i uppdrag att kartlägga möjliga källor till och 
spridningsvägar av mikroplast i havet, publicerade sin rapport mars 2017. 

Ett brett spann av potentiella mikroplastkällor och transportvägar för mikroplast valdes ut 
för studien. Studerade källor består av avsiktligt producerade plastpellets samt källor där 
stora plastobjekt fragmenteras till mikroskopiska partiklar. Aktuella transportvägar från 
landbaserade källor är framförallt dagvatten, avloppsvatten och deposition från luft. Från 
havsbaserade källor sker utsläpp direkt i havet. Studien baseras på vetenskapliga artiklar, 
rapporter och muntlig kommunikation med experter.  

När data har tillåtit har det gjorts beräkningar av vilka kvantiteter av mikroplast det rör sig 
om. Då tillgång på data var ofta begränsad, ibland obefintlig, går det inte att ge någon siffra 
på den totala mängden mikroplast som släpps ut i havet från svenska källor. Havsbaserade 
källor är bl.a. slitage fiskeutrustning, flytbryggor eller båtskrov. För att kvantifiera 
landbaserade källor behövs data både från utsläpp och från vad som transporteras från 
utsläppskällan till havet.  

Ett av få områden där data finns från både källa och från tillförselväg till havet är utsläpp från 
svenska hushåll. Årlig tillförsel av plastartiklar från hygienartiklar, syntetiska fibrer från 
tvättmaskiner och hushållsdamm till kommunala avloppsvatten beräknades 2012 uppgå till 
67-927 ton. Huvuddelen av detta hålls dock kvar i avloppsreningsverken och utsläpp till 
recipient var ca 1,4 - 19 ton/år. De flesta av dessa partiklar är större än 300 mikrometer, 
medan osäkerheten är stor för mindre partiklar framför allt de under 20 mikrometer. 

De största källorna för mikroplast kom från slitage av vägbanor och däck, ca 7 670 ton 
plastpartiklar avgår från däck. Det saknas information om mikroplastinnehållet i dagvatten 
varför det är svårt att avgöra hur stor del av dessa mikropartiklar som transporteras till 
vattenrecipienter och hur stor del som deponeras i marken. Plastpartiklar från konstgräs 
beräknas uppgå till 1 640-2 460 ton per år. Förlust av industriellt framställda pellets uppgick 
till 300-530 ton per år, men det är okänt hur mycket som hamnar i havet. 

Andra förväntat stora källor där det finns så litet data att det inte går att beräkna är 
avfallshantering, återvinning och nedskräpning. Avsevärda mängder mikroplaster tas emot 
av havet både från land- och havsbaserade källor men kvantitativ data är så bristfällig att det 
inte går att skatta den totala mängden från svenska källor. En rangordning av källorna har 
gjorts men denna är mycket osäker och kompletterande undersökningar behövs av 
mikroplast i dagvatten härstammande från olika ytor och källor. 
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5.2 Naturvårdsverkets utredning av mikroplaster 
På regeringens uppdrag har Naturvårdsverket identifierat källor i Sverige för utsläpp av 
mikroplaster till havet samt förslag på hur utsläppen från dessa källor ska reduceras.  

Mikroplast definieras som små plastfragment med storlek 1 nm (nano-meter, dvs. 10-9 meter) 
till 5 mm. Mikroplasterna som hittas i haven och i sötvattensystem har olika ursprung. 
Mikroplasten bildas när plastföremål slits och partiklar frigörs, när vi inte återanvänder, 
återvinner eller slänger plastmaterial på rätt sätt. Plasten blir skräp som succesivt bryts ned 
till mindre och mindre bitar i naturen, samt plast som från början tillverkats som små pellets 
eller korn. 

5.2.1 Resultat 

Kartläggning av källor och spridningsvägar 
IVL Svenska miljöinstitutet har kartlagt möjliga källor till och spridningsvägar för 
mikroplaster med fokus på landbaserade källor. Det finns idag mycket begränsad kunskap 
om hur mikroplaster sprids från källa till hav, sjöar och vattendrag. Möjliga spridningsvägar 
är via luft, dagvatten och snödumpning samt via avloppsreningsverk och slamspridning. För 
majoriteten av identifierade källor har det inte gått att skatta hur stor andel som 
transporteras till hav, sjöar och vattendrag. Volymer har gått att beräkna från källor där 
utsläppet sker direkt i vatten som t.ex. tvätt av båtbottnar samt spridning via 
avloppsreningsverk. Det har inte gått att beräkna/uppskatta hur stora mängder mikroplast 
totalt från olika källor som när svenska kustvatten. 

Viktigaste källor 
Följande källor bör enligt Naturvårdsverkets bedömning primärt åtgärdas: Väg- och däck, 
konstgräsplaner, industriell produktion och hantering av primärplast, tvätt av syntetfibrer, 
båtbottenfärg och nedskräpning. Dessa källor står sammantaget för de största utsläppen. 

Bedömning av möjligheterna att styra mot minskande utsläpp av mikroplaster i 
Sverige 

Idag finns inte tillräcklig, vetenskaplig kunskap för att kunna dra säkra slutsatser om hur 
mikroplaster från väg- och däck, konstgräsplaner, industriell produktion och hantering av 
primärplast, textiltvätt, båtbottenfärg och nedskräpning i Sverige sprids till hav, sjöar och 
vattendrag och vilken miljöpåverkan de har. Möjligheterna att förebygga utsläpp och minska 
spridning av mikroplaster bedöms därför som begränsade på kort sikt. Med hänvisning till 
försiktighetsprincipen uppmanar Naturvårdsverket till åtgärder som kan genomföras till 
rimliga kostnader och konsekvenser för berörda aktörer, trots de osäkerheter som finns. 

Indirekt finns det redan idag styrmedel som styr mot minskande utsläpp av mikroplast. 
Många av de beteenden som orsakar utsläpp och spridning av mikroplast är de samma som 
orsakar partikelutsläpp i allmänhet. Det finns styrmedel som syftar till att minska 
partikelutsläpp till luft och vatten, synergieffekterna bör tas tillvara. 
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5.2.2 Förslag till åtgärder 
För att på lång sikt hindra utsläpp och att reducera spridning identifieras 
kunskapsuppbyggnad som central, liksom dialog och information för att medvetandegöra 
aktörer om mikroplastproblematiken. Naturvårdsverket har därför tagit fram förslag som 
primärt syftar till att höja kunskapen och medvetenheten om mikroplaster genom forskning 
och utveckling, vägledning, dialog och information. Det fodras också att de nationella 
åtgärderna kombineras med arbete i EU och internationellt för att tillförseln ska minska. 

Kunskapsuppbyggnad 
Identifierade kunskapsluckor och metodologiska svårigheter utgör ett viktigt bidrag till 
fortsatt arbete.  

o VTI (statens väg- och transportinstitut) föreslås få i uppdrag att ta fram kunskap om 
utsläpp från vägtrafiken. 

o Inom följande områden behövs forsknings- och utbildningsåtgärder: 

o Utvärdering av reningstekniker vägdagvatten 

o Kunskapssammanställning om åtgärder för minskat svinn och spridning av granulat 
från konstgräsplaner 

o Screening av mikroplaster 

o Mätning av plastpartiklar vid båtbottentvättar. 

Naturvårdsverket kommer att investera i kunskapsbehovet om mikropartiklar, inklusive 
mikropartiklar från plast. 

Beställargrupper 
Upphandlande myndigheter har ett samarbete genom en beställargrupp. Naturvårdsverket 
menar att beställargruppen är ett effektivt sätt att samla och bygga kunskap samt 
åstadkomma nya lösningar för utveckling av i första hand konstgräsplaner samt utveckling av 
tekniker för avancerad rening av avloppsreningsverk och dagvatten. Under 2017 kommer 
Naturvårdsverket att initiera en beställargrupp om minskad miljöpåverkan från 
konstgräsplaner under 2017 och undersöka möjligheterna att initiera beställargrupp för 
avancerad avloppsrening. 

Vägledning 
Naturvårdsverket kommer att ta fram vägledning inom följande områden: 

För ökad kontroll av bräddning (orenat och ofullständigt renat utsläpp av vatten från 
avloppsledningar eller avloppsreningsverk). 

Om hur lagstiftningen ska tillämpas för användning av gummigranulat i konstgräsplaner 

Om åtgärder för att minimera materialförluster i produktion och hantering av primärplast. 

Information 
Informationsinsatser inom: 



Mikroplaster

 
 
 
 

16

Textiltvätt, t.ex. informera konsumenter om vilka åtgärder de kan vidta för att minska 
utsläpp av mikroplast från användning och tvätt av textil av syntetfibrer men även för 
minskad nedskräpning. 

Tillsammans med Kemikalieinspektionen planerar Naturvårdsverket att hålla en workshop 
om mikroplaster som orsakas av syntetfibrer. 

Verka i EU och internationellt 
Sverige ska fortsatt verka i relevanta EU och internationella sammanhang för att dra nytta av 
kunskap samt för att delta i och påverka utvecklingen av åtgärder som har bäring på såväl 
nationella som globala miljö- och hållbarhetsmål. Mest relevant på EU-nivå bedöms åtgärder 
för att minska däckslitage och för att minska mikroplaster som bildas vid användning av 
textil. Exempelvis att undersöka möjligheten att inkludera slitstyrka i energimärkningen av 
däck och att arbeta för att utveckla ekodesignreglerna för tvättmaskiner. Vidare att verka för 
att underlag om utsläpp av mikroplaster från produktionsprocesser inom textilindustrin tas 
fram i samband med revision av referensdokumentet för textilproduktion inom EU:s 
industriutsläppsdirektiv. 

Den kunskap som tas tillvara i internationella processer används till att öka kunskapsbasen 
och utveckla nationella åtgärder.  

Naturvårdsverket ser det också som viktigt att utveckla och bygga fungerande 
avfallshantering, eftersom bristande avfallshantering och nedskräpning på land globalt sett 
är den största källan till marint skräp och mikroplast i världshaven, och här är arbetet inom 
havkonventionerna HELCOM och OSPAR viktiga arenor. 

5.2.3 Naturvårdsverkets slutsatser 
Befintlig kunskap har sammanställts [och sammanställningen visar på stor okunskap] om 
mikroplasters ursprung och transport till hav, sjöar och vattendrag. 

Rapporten visar vilka steg som behöver tas för att förebygga utsläpp och minska spridningen 
av mikroplaster från landbaserade källor. 

Kunskapen som sammanställts utgör en plattform för vidare arbete. 

Åtgärdsförslagen är ett första steg på vägen som behöver utvecklas och kompletteras i takt 
med att kunskapen växer. 

Miljöproblemet med mikroplaster går tvärs över samhällssektorer och det finns ingen enkel 
lösning. Det finns många åtgärder som syftar till att minska utsläpp generellt som också 
potentiellt minskar utsläpp av mikroplaster och det är viktigt att ta tillvara synergieffekter 
och att eventuella målkonflikter utreds. 

5.3 Länsstyrelsen Västra Götaland 
Länsstyrelsen i Västra Götaland har information på sin hemsida om de mätningar av 
mikroplaster de gör i Vänern och Vättern samt upplysningar om marin nedskräpning som 
bidrar till mikroplastspridningen längs kusten.  
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5.4 Göteborgs stad 
I Göteborgs stad genomförde man ett utredningsarbete angående mikroplaster under 2016.  

I Göteborg beräknade man att slitage från däck och vägar producerade 540 ton mikroplaster 
per år. En del av dessa mikroplaster sopas upp då man efter vintersäsongen sopar upp 
halkbekämpningsmedel. Dumpning av snömassor sker till viss del direkt i Göta älv. Detta ger 
en direkt spridning av mikroplaster till vattendraget.  

Mätningar vid konstgräsplaner visade att det fanns upp till 123 olika typer av partiklar av 
olika form och färg i avrinningsvattnet från planerna i storleksintervallet från några 
mikrometer upp till 2 mm. Den genomsnittliga mängden partiklar som fördes bort med 
dagvattnet från konstgräsplan uppskattades till ca 294 miljoner partiklar per år. Totalt 
tillförs 35 ton granulat per år till konstgräsplanerna i Göteborgs stad, denna beräkning har 
tagit hänsyn till att man samlar upp och återvinner granulat som hamnat utanför plan. Man 
gör dock bedömningen att merparten av det granulat som sprids på konstgräsplanerna 
hamnar i miljön. Utöver konstgräsplanerna används konstgräs på trafikytor, lekplatser och 
skolgårdar. Studier visar att urlakningen av kemiska ämnen från konstgräsplaner av gifter 
och kolväten är låga. Dräneringen av konstgräsplaner kan förbättras. 

Nedskräpning är utpekat som en av de stora källorna till spridning av mikroplast. I Göteborg 
samlar renhållningsverksamheten ihop i genomsnitt 130 ton skräp per månad. I detta ingår 
förutom plockning av skräp på mark även tömning av sopkärl. Flera arrangemang med 
städning hålls kontinuerligt i Göteborg. 

Upphandlingsbolaget i Göteborg har börjat arbeta med att minska inköp av produkter med 
mikroplaster. Följande områden bedömdes som aktuella, färger, lack och lim, 
järnhandelsvaror inkl. personliga skydd, kemitekniska produkter, sjukvårdsmaterial, 
skolmaterial, pyssel, bild och form, trä- och metalslöjdsmaterial. Under arbetets gång har det 
bland annat visat sig att leverantörerna har svårt att redogöra för vilka av deras produkter 
som innehåller tillsatser av mikroplast. I fråga om avgränsning av produkter behövs 
bedömning och avväga produktens/tjänstens funktion och nytta mot den egentliga positiva 
miljöeffekten av eventuella åtgärder, t.ex. nyttan av att stoppa inköp av sådana produkter 
som innehåller mikroplast men som inte antas spolas ut i avloppet. 

Utredningen identifierade verksamheter i Göteborg som använder plastgranulat för sin 
tillverkning samt verksamheter som mekaniskt bearbetar plastmaterial som källor för 
mikroplaster. Spill från verksamheterna kan ske via transporter, spill i produktionen, 
tvättvatten/golvrengöring, vid hantering och sortering av plastavfall utomhus eller via 
slipdamm i luft. 

Färgflagor från båtar identifieras som en källa till spridning av mikroplaster. I Göteborgs stad 
finns det 17 000 båtplatser men man har inte skattat källans storlek. Krav finns på att 
slipning av båtskrov ska göras på sådan sätt att slipdammet samlas upp och hanteras som 
farligt avfall. Alla större småbåtshamnar som har upptag av småbåtar har också spolplattor 
med efterföljande rening av vatten för att förhindra spridning av färgflagor från båt bottnar. 

I Göteborgs stad går 24 miljoner kubikmeter dagvatten direkt ut till recipient medan 9 
miljoner kubikmeter passerar avloppsreningsverket. Utöver detta bräddas ca 3,7 miljoner 
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kubikmeter från det kombinerade systemet. På 50 platser finns dammar och andra 
anläggningar för lokal dagvattenrening. Det är dock inte möjligt i nuläget att avgöra hur stor 
del av de mikroplastpartiklar som frigörs som transporteras till vattenrecipienter och hur stor 
del som permanent deponeras i marken nära utsläppspunkten. 

En annan spridningsväg för mikroplaster är via avlopp. Miljön tillförs mikroplaster från 
svenska hushåll i form av hygienartiklar, kosmetiska produkter, syntetiska fibrer från kläder 
via tvättmaskiner och hushållsdamm. Bara från flytande tvål beräknas 5,1 ton mikroplaster 
per år komma till reningsverket. Beräkningar visar att det kommer mellan 8,76 * 106 till 8,76 
* 107 partiklar per år större än 300 nanometer ut från reningsverket. För mikroplastpartiklar 
större än 20 nanometer är motsvarande siffra 2,6 - 6,1 * 1011 partiklar. Bräddning tillför 
ytterligare mikroplaster till recipienten. Mikroplaster kan också finnas i det slam som 
produceras vid reningsverket och en grov uppskattning är att slammet innehåller 0,3 procent 
mikroplaster.  

KS beslutat om utfasning av mikroplast vid inköp samt förslag på åtgärder för att stoppa 
spridningen av mikroplast. 

Upphandlingsbolaget startat arbete men funnit att det är svårt eftersom producenterna har 
dålig kunskap om mikroplaster i sina produkter.  

Miljö- och klimatnämnden har utrett och redovisat möjliga åtgärder för att förhindra 
spridning av mikroplaster. 

Konstateras i tjänsteskrivelse vad gäller de ekonomiska konsekvenserna att det inte är 
klarlagt vilka effekter mikroplasterna ger på populationsnivå och vilka ekologiska och 
ekonomiska konsekvenser detta ger därför har ingen kostnadsanalys gjorts. 

Barnperspektivet, barn har rätt till rent vatten. Åtgärd som har direkt inverkan på barns 
miljö är en utökad strandstädning då stranden är viktig för bad och lek. 

Ur jämställdhets- och mångfaldsperspektivet inga särskilda aspekter. 

Ur miljöperspektivet effekter på ekosystemnivå ännu inte kända och kartlagda, men eftersom 
plastpartiklarna blir kvar i naturen under lång tid bör tillförsel stoppas. 

Omvärldsperspektiv: Frågan aktuell både nationellt och internationellt. Flera länder 
inför förbud mot mikroplaster i kosmetika. Kemikalieinspektionen förslag till förbud mot 
försäljning av kosmetiska produkter som sköljs av direkt efter användning och som 
innehåller mikroplast, men detta utgör en liten andel av spridningen (under 0,1 % av totala 
spridningen). Naturvårdsverket regeringsuppdrag att identifiera viktigaste källor, verka för 
att reducera uppkomst och utsläpp, göra en prioritering vad gäller åtgärder nationellt och vad 
Sverige bör driva internationellt. 

Kunskapsläge (2016): IVL har tagit fram en kunskapssammanställning över källor och 
spridningsvägar på uppdrag av NVV som dock inte är heltäckande. För flera källor som 
förväntas bidra med stora mängder finns det så litet data att det inte går att kvantifiera, t.ex. 
relaterade till avfallshantering, återvinning och nedskräpning. Största källorna bedöms vara 
slitagepartiklar från däck och väg samt konstgräsplaner. 
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Definition av mikroplast: Små partiklar av plast, men ingen vedertagen definition. IVL:s 
definition är – av människan producerade polymerer från petrolium eller 
petroliumrelaterade biprodukter, inkluderande icke-syntetiska polymerer som naturgummi 
och polymermodifierad bitumen, i storleken partiklar 0,001 och 5 mm, där partiklar 
innefattar fibrer, fragment, flagor mm. 

Erfarenhet från Upphandlingsbolaget: Identifierat följande områden där det kan finnas 
produkter som innehåller mikroplaster, färger, lack och lim, järnhandelsvaror, kemiska 
produkter, sjukvårdsmateriel, skolmateriel samt trä- och metalslöjdsmateriel. Producenter 
vet inte om deras produkter innehåller mikroplaster (frågan är ny för dem). Även om IVL:s 
definition använt i arbetet har det varit svårt att i det enskilda fallet avgöra om en produkt 
innehåller mikroplast. Vad som räknas som en mikroplast måste tydliggöras. Konsekvensen 
av att förbjuda alla typer av produkter med tillsatser av mikroplaster utan hänsyn till 
användningsområde och miljöpåverkan kan få konsekvensen att produkten köps utanför 
ramavtalet utan att någon positiv effekt uppnås. Skall det få effekt måste förbud omfatta alla 
upphandlingar, även utanför ramavtal. Produkternas funktionalitet vägs mot den egentliga 
positiva miljöeffekten. Mycket arbete behövs för att ta fram nödvändig information för att 
göra de bedömningar som behövs.  

Åtgärdsförslag för att minska spridningen har lämnats i Miljöprogrammets handlingsplan. 
Tre typer av åtgärder – direkta, kunskapshöjande och utbildande, totalt 13 förslag. Ytterligare 
åtgärder relaterade till konstgräsplaner. 

Slusatser: Under 2017 kommer NVV att föreslå åtgärder. Frågan är komplex och viktigt att 
inte suboptimera. Viktigt med helhetssyn och att åtgärder prioriteras efter vilken miljönytta 
de gör. Tas produkter bort från avtal utan ersättningsprodukter måste detta föreberedas i god 
tid. Upphandling måste kunna erbjuda kompetens och stöd till förvaltningar och bolag. 

5.5 Närliggande kommuner 
 

Vi har inte kunnat hitta någon information om mikroplaster på följande kommuners 
hemsida: Borås, Tranemo, Mark, Falköping, Herrljunga, Vaggeryd, Kungsbacka och Mölndal. 

På Mullsjö kommuns hemsida finns information om vad medborgaren kan göra för att 
minska sitt eget utsläpp av mikroplaster, t.ex. genom att minska användningen av 
kaffekapslar, tandkräm som innehåller plastkorn. Jönköpings kommun har en hemsida som 
upplyser om mikroplaster med bl.a. en förteckning över engelska namn på föreningar som 
räknas som mikroplaster, detta för att medborgaren ska kunna läsa innehållsförteckningar 
och se om en produkt innehåller mikroplaster. 
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5.6 Microplastics, IWA Swedish Conference 2017, 
Malmö 

Sammanfattning: 

Anna Maria Sundin, Naturvårdsverket, gav en sammanfattning av Naturvårdsverkets 
utredning om mikroplaster. Regeringsuppdraget fortsätter med bl.a. att finna gemensam 
terminologi och metodik.  
 
Satu Reijonen, Nordic Council of Ministers, berättade att mikroplaster finns på 
nordiska ministerrådets agenda. Ministerrådet kommer att starta ett nordiskt program för att 
minska miljöpåverkan från mikroplaster. Ett gemensamt nordiskt program motiveras av att 
det finns stora synergieffekter och att länder kan, beroende på hur långt de kommit inom 
olika område, ta ansvar för olika områden. Ministerrådet fokuserar bl.a. på de problem som 
finns med kemikalier vid återvinning av mikroplast. Det finns publikationer på 
ministerrådets hemsida som beskriver effekter på marina organismer, människors hälsa, etc. 
 
Jes Vollertsen, Aalborg University, höll ett mycket bra föredrag med översikt av 
metodologi och de utmaningar som finns med analys av mikroplaster. Han pekade bland 
annat på problem med definitionen av mikroplaster, dvs. plastföremål från 5 mm och neråt, 
och ställde frågan hur skall det mätas, läng, bredd, tjocklek, diameter....? Vissa 
mobiltelefoner är 5 mm tjocka, ska de räknas som mikroplaster? Vidare menade han att det 
finns en stor variation mellan olika studier i hur man dels mätt mängden/halterna av 
mikroplaster och hur man rapporterat resultaten. Han menade att detta gör det svårt att 
jämföra resultaten från olika studier. Metodologin som använts för att samla in prover skiljer 
sig vilket försvårar jämförelser. Prover från naturen hämtas in till laboratorium. På 
laboratoriet tas delprover av de ursprungliga proverna för att komma ner i hanterbara prover 
som går att analysera. Här finns ingen standardisering vilket också försvårar jämförelser 
mellan olika studier. Eftersom storleken på mikroplaster har betydelse för vilken påverkan 
mikroplasten kommer att ha är det viktigt att studier rapporterar både antalet partiklar och 
storleken på partiklarna. Även formen på partikeln kan ha betydelse för vilken påverkan 
mikroplasten har. Att använda vikt som ett gemensamt mått skulle kunna möjliggöra 
jämförelser mellan studier men det är mycket svårt att mäta. Den stora storleksvariationen 
som ligger i definitionen av mikroplast innebär också att olika metodik måste användas för 
att mäta mikroplastpartiklar av olika storlek. Detta försvårar ytterligare jämförelser mellan 
studier samt vilken information man kan få ut av olika fraktioner av mikroplaster. Vanligaste 
metoder är uFT-IR imaging och Gaskromatografisk mätning. Större fraktioner av 
mikroplaster mäts visuellt i stereomikroskåp och mikroskåp. Mindre fraktioner mäts med 
uFT-IR imaging, dvs. en stråle med infrarött ljus skickas genom provet och fångas upp när 
det gått genom provet. Strålens förändring innan och efter strålen gått genom provet ger 
mätresultatet. Gaskromatografisk mätning är ett sätt att ta reda på vilken typ av plast det är 
frågan om. Provets gaskromatografiska avtryck jämförs med ett referensbibliotek med 
avtryck av kända plastmaterial. Gaskromatografisk mätning kan inte visa storlek och 
dessutom kan inte alla plastmaterial som finns mätas. 
Denna genomgång visar tydligt att vi idag inte har teknik för att på ett bra sätt mäta 
mikroplaster i naturen. Det är mycket tveksamt att jämföra genomförda studier. Man kan 
ifrågasätta vad genomförda studier egentligen talar om för oss, t.ex. vad är höga respektive 
låga halter av mikroplaster. Jes avslutande ord ger dock visst hopp för framtiden ”We do not 
know how to measure, (however) science know what direction to go (to find out)”. 
 
Alvise Vianello, Aalborg University, gav en teknisk föreläsning om den metodologi som 
används vid Aalborgs Universitet för att mäta mikroplaster. Analysis with FT-IR and image 
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software: IR-ljus träffar provet som tar upp energi och energiminskningen kan mätas. När 
IR-ljuset träffar en molekyl vibrerar den vilket kan mätas och olika ämnen kan skiljas åt. 
 
Fan Lui, Aalborg University, har studerat förekomst av mikroplaster i dagvattendammar 
intill vägar. Hon har studerat mikropartiklar från 10 mikrometer upp till 1 mm. Totalt 
studerades 9 dammar. Typen av mikroplast varierar väldigt mycket mellan de studerade 
dagvattendammarna. Inom en dagvattendamm är det ofta en typ av mikroplast som 
dominerar. En jämförelse mellan lokalerna visar stor variation med avseende på antalet 
partiklar per volymenhet samt massan av plastpartiklar per vattenvolym. Resultaten visar 
också tydligt svårigheten att jämföra lokaler (dagvattendammar) eftersom mönstret blir olika 
beroende på om massan eller antalet partiklar används. Detta exemplifieras av att 
dagvattendammen med mest partiklar hade den lägsta massan och att två dagvattendammar 
med samma antal partiklar per vattenvolym skilde sig åt med avseende på massa. 
 
Daniel Venghaus, Technical University Berlin, Dept. of Urban Water 
Management, har studerat effekten av filter för att rena dagvatten från vägar. Det filter han 
använder i sina avskiljer tar bort partiklar större än 100 mikrometer. Filtren har testats i 
laboratoriemiljö för att ha kontroll på alla parametrar. Filtret är ett granulatfilter. 100 
mikrometer har också valts för att vatten ska rinna genom snabbt och inte stanna kvar på 
vägen. I lätt till moderat regn tar filtret bort 95 % av partiklarna medan effektiviteten går ner 
vid kraftigt och mycket kraftigt regn. 
 
Julia Talvitie, Aalto University, Helsinki, har studerat utsläpp av mikroplaster från 
reningsverk och olika metoder för att öka effektiviteten i reningsverk, dvs. minska utsläppet 
av mikroplaster, genom att lägga till steg i reningsprocessen jämfört med konventionella 
reningssteg. Konventionella reningssteg i reningsverk tar bort ca 99 % av mikroplaster som 
är 20-100 mikrometer i storlek och som kommer in i reningsverket via avloppsvatten. För att 
ytterligare effektivisera reningen och reducera den sista procenten som går ut till recipient 
studerades effekterna av att lägga till ytterligare reningssteg i form av diskfilter, bioreaktivt 
filter, upplösning med hjälp av luftflotation respektive snabbsandfilter. Det visade sig att 
bioreaktivt filter var mest effektivt med en reduktion på 99,9 %, följt av snabbsandfilter med 
reduktion 97 %, upplösning med hjälp av luftflotation med reduktion 95 %, medan diskfilter 
hade mycket varierande reduktion från 40 % till 98,5 %. Studien visar att det med extra 
reningssteg är möjligt att avsevärt reducera utsläpp av mikroplaster med storleken 20-100 
mikrometer till recipient i reningsverk med konventionella reningssteg. 
 
Esperanza Huerta, Wageningen University & Research, har studerat hur 
mikroplaster under 150 mikrometer sprider sig i en näringskedja på land. Uppkomsten av 
mikroplaster är dålig renhållning av plastflaskor som bränns upp och mikroplaster från detta 
sprids i jorden. Mikroplasten som hamnar i jorden äts av daggmaskar som i sin tur äts av 
höns vilka sedan blir mat åt människor. Koncentrationen av mikroplaster ökade från jorden 
(0,07 partiklar per gram) via daggmaskar (14,8 partiklar per gram) till kycklingavföring (130 
partiklar per gram). Kycklingarnas muskelmage innehöll 10 mikroplastpartiklar per gram.  
 

 



      
 
Motion om att förhindra spridning av mikroplaster i 
Ulricehamns kommun. 
 
 
Enligt Svenska Miljöinstitutets rapport är den största utsläppskällan till miljön 
av mikroplaster väg- och däckslitage från trafiken . Konstgräsplaner står dock 
också för en ansenlig mängd av utsläppen och rankas som den näst största 
källan.  
 
Larmrapporterna om mikroplasternas påverkan på ekosystem duggar nu tätt och 
det är angeläget att komma till rätta med detta problem till följd av människans 
livsstil och samhällsbyggnad . Våra sjöar och vattendrag är alltför viktiga för att 
förgiftas med sådana utsläpp. Vi ska kunna efterlämna ett ekosystem till nästa 
generation som fortsatt har kapacitet att leverera de så livsavgörande 
ekosystemtjänsterna.  
Svenska Fotbollsförbundet har t.ex. nyligen uppdaterat sina riktlinjer 
för konstgräsplaner. För att minska utsläpp av mikroplaster rekommenderar 
Svenska fotbollsförbundet att dränerande och yt-avvattnande system kring 
planer bör bli slutna, att dagvattenbrunnar bör förses med filter och att granulat 
som hamnar utanför planen i största möjliga mån bör återanvändas 
 
 Mot denna bakgrund yrkar jag : 
 
Att kommunens förvaltning  ges i uppdrag att undersöka vilka de största 
utsläppskällorna av mikroplaster är i Ulricehamns 
kommun, inklusive användningen av konstgräs, samt lämna föreslag på en 
plan för åtgärder för att minska sådana utsläpp av mikroplaster i 
kommunen. 
 
 
Ulricehamn 2017-06-15 
 
Arne Fransson,MP 
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Svar på motion om att införa rättvisa tillsynsavgifter 
för livsmedelskontroll 
Dnr 2016/62 
 
 
Sammanfattning 
I en motion föreslår Victor Sund och Börje Eckerlid (C) att Ulricehamns kommun inför den 
så kallade Rättviksmodellen för tillsynsavgifter vid livsmedelskontroll med start 2017. 
 
Enligt 9 § i förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter framgår att företagen ska betala en årlig avgift med ett helt avgiftsbelopp 
från och med det kalenderår som verksamheten påbörjas. Avgiften ska därefter betalas med 
helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår. Förvaltningen gör således samma 
bedömning som SKL och Livsmedelsverket att Rättviksmodellen strider mot gällande 
lagstiftning. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2017-12-01 från samhällsbyggnadschef 
2 Motion om att införa rättvisa tillsynsavgifter för livsmedelskontroll 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att förslaget strider mot gällande lagstiftning.  
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning 
 

  

2017-12-01 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om att införa rättvisa 
tillsynsavgifter för livsmedelskontroll 
Diarienummer 2016/62, löpnummer 3583/2016 
 
Sammanfattning 
I en motion föreslår Victor Sund och Börje Eckerlid (C) att Ulricehamns kommun inför den 
så kallade Rättviksmodellen för tillsynsavgifter vid livsmedelskontroll 
med start 2017. 
 
Enligt 9 § i förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter framgår att företagen ska betala en årlig avgift med ett helt avgiftsbelopp 
från och med det kalenderår som verksamheten påbörjas. Avgiften ska därefter betalas med 
helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår. Förvaltningen gör således samma 
bedömning som SKL och Livsmedelsverket att Rättviksmodellen strider mot gällande 
lagstiftning. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att förslaget strider mot gällande lagstiftning.  
 
 
Ärendet 
I en motion föreslår Victor Sund och Börje Eckerlid (C) att Ulricehamns kommun inför den 
så kallade Rättviksmodellen för tillsynsavgifter vid livsmedelskontroll med start 2017. 
 
Kommunfullmäktige har sedan motionen inkom beslutat om två taxor för 
livsmedelskontrollen, varav den senaste 2017-11-23 § 202 för år 2018. Motionärerna har 
föreslagit en ny avgiftsmodell med en rörlig respektive fast del enligt ett system från Rättviks 
kommun. 
 
Livsmedelsföretagen i Sverige ska betala för samhällets kontroll av att de uppfyller 
livsmedelslagstiftningen. Formerna för hur betalningen ska gå till framgår av beslut av 
regeringen i förordning 2006:1166, om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter. Enligt 9 § i förordningen ska företagen betala en årlig avgift med ett helt 
avgiftsbelopp från och med det kalenderår som verksamheten påbörjas. Avgiften ska därefter 
betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår. Rättviks kommun har 
konstruerat en egen taxa där företagen betalar efter genomfört kontrollbesök. Förvaltningen 
gör således samma bedömning som SKL och Livsmedelsverket att Rättviksmodellen strider 
mot gällande lagstiftning.  
 
Förvaltningar ser vidare att ifall förordningen ändras så bör ändå kommunen vara försiktiga 
med att förändra i konstruktionen av taxan. Frågan om avgifter har nämligen sedan tidigare 
utretts för kommunstyrelserna i Ulricehamns respektive Tranemo kommun. 
Kommunstyrelserna beslutade då att inte föreslå en justering av taxan eftersom 
kommunerna vill ha en enhetlighet inom hela avgiftsområdet för miljöenhetens tillsyn. Att 
justera till fast och rörlig avgiftsdebitering för hela miljöenheten har bedömts som för 
resurskrävande i förhållande till nyttan. Arbetsbördan för inspektörer och administrationen 
förväntas öka med ca 700 timmar och förvaltningen ifrågasätter därför de uppgifter som 
erhållits från Region Gotland.  
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Det är vidare en styrka att kommunerna har en likvärdig taxa som gäller i hela landet, det gör 
att det är mera förutsägbart vilka kostnader som företagen får för tillsyn oberoende av vilken 
eller vilka kommuner företaget är verksam i. Till detta ska man inte underskatta det arbete 
som krävs att utforma en taxa som är rättvis, förutsägbar och juridiskt tillförlitlig. Utifrån 
dessa sakskäl är det lämpligast att alltid utgå från SKL s taxeförslag särskilt för att få en 
samsyn i tillsynsarbetet inom Sjuhärad. Förvaltningen följer dock självklart utvecklingen 
inom området inför varje års revidering av taxan för att se om det finns anledning att göra 
justeringar.  
 
 
Beslutsunderlag 

1 Motion om att införa rättvisa tillsynsavgifter för livsmedelskontroll 
 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef   
 
 
 
 

 Sebastian Olofsson 
 Samhällsbyggnadschef 

 



 

 

 
 
 
 
Motion                                                    
  
Inför rättvisa tillsynsavgifter för livsmedelskontroll! 
  
Ulricehamn använder likt de allra flesta kommuner den traditionella avgiftsmodellen för 
livsmedelskontroll. Alla livsmedelsverksamheter betalar en årlig avgift baserad på den 
kontrolltid som verksamheten behöver, oavsett om kontrollen verkligen utförs eller inte. 
 
Ett nytt avgiftssystem för livsmedelskontroll har tagits fram och  införts i Rättviks kommun. 
Rättviksmodellen bygger dels på en fast del (administrativ) som tas ut lika från samtliga 
livsmedelsverksamheter, och dels på en rörlig del (kontrollavgift) vars storlek beror på antalet 
utförda kontrolltimmar per livsmedelsanläggning och år. Avgiften debiteras i efterhand efter 
genomförd kontroll. Avgiftsmodellen är byggd för att ge kommunen 100 procents kostnadstäckning 
för utförd tillsyn. Den fasta avgiften ska täcka kommunens overhead-kostnader för 
tillsynsorganisationen. 
 
Den rörliga kostnaden beräknas utifrån snittlönen för en inspektör och det antal kontrolltimmar en 
inspektör förväntas utföra på ett år. De verksamheter som inte har varit föremål för någon kontroll 
betalar endast den administrativa avgiften. Region Gotland som är näst på tur att införa modellen 
anger följande fördelar: 
· Rättvisare, företagare betalar inte för kontroll som aldrig utförts. 
· Förbättrad transparens, det blir tydligare för företagarna vad de betalar för. 
· Särprägel gentemot övriga kommuner. 
· Minskad administrativ börda för inspektörerna. 
· Kontrollskuldsproblematiken kommer med tiden att försvinna. 
· Livsmedelsinspektörerna slipper det arbetskrävande jobbet att underhålla systemet 
så att det blir rättvist för företagarna. 
 
Rättviks arbete har fått stor uppmärksamhet och är en av anledningarna till att kommunen 
klättrat i rankingen av kommunernas företagsklimat! 
  
Med anledning av ovanstående yrkar Centerpartiet: 
  
att  Ulricehamns kommun inför den sk. Rättviksmodellen för tillsynsavgifter vid livsmedelskontroll 
med start 2017. 
 
Victor Sund (C) 
Börje Eckerlid (C) 
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Svar på motion om Hössna som nästa 
utvecklingsområde 
Dnr 2016/403 
 
 
Sammanfattning 
I en motion föreslår Anders Andersson (C) och Jan-Åke Claesson (C) att kommunen tar fram 
en fördjupad översiktsplan för området mellan Hössnamotet och samhället Hössna.  
 
Förvaltningen gör den samlade bedömningen att behovet av en fördjupad översiktsplan i 
Hössna inte överväger nyttan. I dagsläget finns det inget stort bebyggelsetryck i Hössna utan 
eventuell efterfrågan bedöms kunna hanteras via ett detaljplanearbete. Förvaltningen ser 
istället att tillgängliga resurser bör prioriteras till de uppdrag som redan beslutats i 
planprioriteringslistan för att dessa inte ska försenas. Aspekterna från motionen bör dock tas 
i beaktande vid det kommande arbetet med översiktsplanen för att analysera vart 
utvecklingsområden ska prioriteras i kommunen.  
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2017-12-19 från samhällsbyggnadschef 
2 Motion om Hössna som nästa utvecklingsområde 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att behovet av en fördjupad översiktsplan i Hössna inte 
överväger nyttan. Aspekterna från motionen tas dock i beaktande vid det kommande arbetet 
med översiktsplanen för att analysera vart utvecklingsområden ska prioriteras i kommunen. 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning 
 

  

2017-12-19 

Svar på motion om Hössna som nästa 
utvecklingsområde 
Diarienummer 2016/403, löpnummer 3185/2016 
 
Sammanfattning 
I en motion föreslår Anders Andersson (C) och Jan-Åke Claesson (C) att kommunen tar fram 
en fördjupad översiktsplan för området mellan Hössnamotet och samhället Hössna.  
 
Förvaltningen gör den samlade bedömning att behovet av en fördjupad översiktsplan i 
Hössna inte överväger nyttan. I dagsläget finns det inget stort bebyggelsetryck i Hössna utan 
eventuell efterfrågan bedöms kunna hanteras via ett detaljplanearbete. Förvaltningen ser 
istället att tillgängliga resurser bör prioriteras till de uppdrag som redan beslutats i 
planprioriteringslistan för att dessa inte ska försenas. Aspekterna från motionen bör dock tas 
i beaktande vid det kommande arbetet med översiktsplanen för att analysera vart 
utvecklingsområden ska prioriteras i kommunen.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att behovet av en fördjupad översiktsplan i Hössna inte 
överväger nyttan. 
 
 
Ärendet 
I en motion föreslår Anders Andersson (C) och Jan-Åke Claesson (C) att kommunen tar fram 
en fördjupad översiktsplan (FÖP) för området mellan Hössnamotet och samhället Hössna.  
Motionärerna menar att genom Hössnamotet har samhället fått ett strategiskt läge och att 
kommunen därför redan nu ska börja planera för nästa utvecklingsområde.  
 
Förvaltningen anser att Ulricehamns kommuns snabba utveckling medför att 
översiktsplanen behöver ses över under nästa mandatperiod. Förvaltningen kommer därför 
återkomma med ett förslag på process under 2018 för den kommande översiktsplanen. I 
nuvarande översiktsplan föreslås nya områden för verksamheter i anslutning till 
Hössnamotet. I planprioriteringslistan finns över 50 uppdrag, däribland ett nytt 
industriområde på Rönnåsen vid Hössnamotet. Hössna är däremot inte med som ett 
utvecklingsområde för ny sammanhållen bostadsbebyggelse i översiktsplanen till förmån för 
andra orter i kommunen, såsom Hökerum och Tolkabro.  
 
En översiktsplan ska utformas så att den ger tydlig vägledning och information till 
kommuninvånare, myndigheter och företag. I områden med mer komplicerade förhållanden 
där avsikterna med området behöver redovisas mer i detalj än för kommunen i övrigt kan 
planen fördjupas. Exempel på områden som kan behandlas med fördjupning är tätorter där 
det är särskilt stor konkurrens mellan olika intressen och anspråk, såsom kustavsnitt med 
hårt bebyggelsetryck och stora bevarandevärden. En fördjupning kan också avse ett planerat 
utbyggnadsområde, där man vill klara ut huvuddragen i markanvändning, kvartersstruktur 
och gatunät, men där man inte vill eller kan upprätta detaljplan för hela området samtidigt.  
 
Förvaltningen gör den samlade bedömning att behovet av en fördjupad översiktsplan i 
Hössna inte överväger nyttan. I dagsläget finns det inget stort bebyggelsetryck i Hössna utan 
eventuell efterfrågan bedöms kunna hanteras via ett detaljplanearbete. Förvaltningen ser 
istället att tillgängliga resurser bör prioriteras till de uppdrag som redan beslutats i 
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planprioriteringslistan för att dessa inte ska försenas. Aspekterna från motionen bör dock tas 
i beaktande vid det kommande arbetet med översiktsplanen för att analysera vart 
utvecklingsområden ska prioriteras i kommunen.  
 
Beslutsunderlag 

1 Motion om Hössna som nästa utvecklingsområde 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
 
 
 

Sebastian Olofsson  
Samhällsbyggnadschef  
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Motion om Hössna som 
nästa utvecklingsområde. 

Infrastruktur skapar förändringar. Efter att motorvägen blev 
klar förbi Ulricehamns stad har Hössna genom sin alldeles 
egen avfart, Hössnamotet, fått en oerhört strategisk 
placering. 

Avståndet till Borås och Jönköping har inte blivit kortare rent 
geografiskt men genom Hössnamotet har samhället och dess 
omland fått ett helt annat läge. En snabb utfart till 
motorvägen för företag och kort avstånd till både Ubbarp och 
centrum för boende bör vara intressanta parametrar att 
utreda vidare.  

I den nyligen antagna översiktsplanen finns väldigt lite 
skrivet om denna nya situation. Kanske blev det inte tydligt 
förrän den dagen motorvägen invigdes. 

Därför är det viktigt att redan nu börja planera för nästa 
utvecklingsområde, nämligen Hössna samhälle och koppling 
till Hössnamotet.  

Vi föreslår därför 

Att man tar fram en Fördjupad översiktsplan (FÖP) för 
området mellan Hössnamotet och samhället Hössna.  

Anders Andersson (C) 
Jan-Åke Claesson  (C) 
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