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KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE 
 

Tid: Tisdagen den 23 juni 2015, kl. 09.15-11.00.  

Plats: Lindholmen Science Park, Göteborg, lokal Visual Arena Lobby, vägbeskrivning hittar 
du här. 

Agenda: 

1. Mötet öppnas 
 

2. Val av justerande. 
 

3. Översyn av hälso- och sjukvårdsavtalet med VGR. Bilaga 1. 
Handlingar: 
PM översyn av hälso- och sjukvårdsavtalet. 
 

4. Information om 3R. VGR, Region Skåne och Stockholms Läns Landsting satsar på att 
utveckla framtidens vårdinfomationssystem. Detta kommer att påverka 
kommunernas arbete inom socialtjänst och vård- och omsorg. Arbetsutskottet har 
beslutat att en information ska lämnas till styrelsen. 
 

5. Fortsatt tidsbegränsad satsning på verksamhetsutveckling med stöd av IT. Bilaga 2. 
Handlingar: 
PM med förslag till fortsatt gemensam satsning på eSamhället 2016-2018. 
Budget 2016-2018 för Verksamhetsutveckling med stöd av IT. 
 

6. Översyn av kommunernas avtal med VGR om Naturbruksutbildningar. Bilaga 3. 
Handlingar: 
PM om kommunernas avtal med VGR om Naturbruksutbildningarna. 
VGR förslag till förändringar i avtal 

http://www.vastkom.se/
http://www.lindholmen.se/pa-omradet/hitta-hit
http://www.lindholmen.se/pa-omradet/hitta-hit
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7. Principdiskussion om VästKoms roll och förhållningssätt när det kommer skrivelser 
från kommuner med önskemål om stöd för en viss politisk fråga. Se exempel i 
bilaga. 
 

8. Ärenden till dagens möte med BHU kl. 11.00. Se särskild kallelse. 
 

9. Övriga frågor. 
 

10. Nästa sammanträde är tisdagen den 8 september 2015, kl. 09.15 – 11.00. 
 

11. Avslutning 

Var god anmäl eventuellt förhinder till Thomas Jungbeck. 

Med vänlig hälsning 

 

Ulf Olsson  /Thomas Jungbeck 

http://www.vastkom.se/
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Översyn av hälso- och sjukvårdsavtalet 
I enlighet med styrelsens diskussioner vid styrelsemötet den 28 april 2015 har kansliet och 
kommunalförbunden tillsammans med VGR utarbetat ett förslag till organisering av arbetet 
med att ta fram ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal för VG. De goda erfarenheterna av 
arbetet med det nya hjälpmedelsavtalet har varit vägledande. Önskemålet om en stärkt 
politisk insyn och styrning i arbetet föreslås tillgodoses genom att en särskild politisk 
beredningsgrupp tillsätts under Samrådsorganet. Beredningsgruppen kan bemannas med 
samma företrädare som finns för hjälpmedelssamarbetet och man får på så sätt en rationell 
hantering med användning av befintliga samverkansorgan. 

Utöver det löpande arbetet med överläggningar i arbetsgrupper m.m. kommer särskilda 
aktiviteter att anordnas med respektive kommunalförbund. Hearings och seminarier med 
olika målgrupper kommer att erbjudas, allt för att öka förståelsen för avtalets innebörd och 
därmed förbättrade förutsättningar för en god tillämpning. Vissa aktiviteter kommer att ske 
partsvis och andra tillsammans med VGR. 

I förslaget ingår också att VästKom knyter en särskild processledare till sig för arbetet på 
samma sätt som VGR avdelar en personalresurs på sin sida.  

Arbetsutskottet beslutar att föreslå styrelsen besluta  

att ställa sig bakom förslaget till organisering av det fortsatta arbetet med översyn av hälso- 
och sjukvårdsavtalet, 

att ramen för det kommande hälso- och sjukvårdsavtalet ska vara densamma som tidigare, 
dvs. den ansvarsfördelning som skatteväxlades 1999 och som omfattar hemsjukvård i 
ordinärt boende samt 

att ställa sig bakom förslaget att en processledarresurs knyts till arbetet på maximalt 24 
månader och att denna resurs finansieras genom den s.k. sexkronan. 

 

 

 

http://www.vastkom.se/
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PM om arbetsprocessen för nytt ”Hälso- och sjukvårdsavtalet 
i Västra Götaland” 
 

Bakgrund 

Kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen har sedan lång tid varit 
överens om att utgå från patientens bästa när det handlar om hälso- och sjukvårdsansvar. 
Detta finns uttrycket i den s.k. politiska viljeinriktningen från 2005. Samverkan har varit 
framgångsrik och värdefull för medborgarna i länet. Utvecklingen inom hälso- och 
sjukvårdens område i ställer dock nya krav på huvudmännen. Detta beroende på bl.a. 
förändrad lagstiftning och teknisk utveckling. Huvudmännen konstaterar via LiSA-gruppen 
att behovet av ett fördjupat arbete kring det framtida hälso- och sjukvårdsavtalet behövs 
för att säkerställa en fortsatt god och sammanhållen vård i Västra Götaland.  
  
”Avtalet som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och 
kommunerna i Västra Götaland” (Hälso- och sjukvårdsavtalet) är fyraårigt och gäller under 
tiden 2012-04-01 - - 2016-03-31. Enligt nuvarande avtal ska uppföljning av avtalet inledas  
18 månader före avtalstidens utgång och senast ett år före avtalstidens slut. Därefter ska 
det politiska samrådsorganet mellan VästKom och Västra Götalandsregionen (SRO) ta 
ställning till om avtalet ska sägas upp. Om avtalet inte sägs upp förlängs det med fyra år. 
SRO samordnar frågor rörande avtalet och kan vid väsentliga förändringar av 
förutsättningarna för avtalet, ta initiativ till en översyn. 
 
Hälso- och sjukvårdsavtalet utgör huvudavtal för övriga överenskommelser mellan 
kommunerna i Västra Götaland (VGK) och Västra Götalandsregionen (VGR). Detta innebär 
att översyn och revideringar av underliggande överenskommelser behöver ske i relation till 
uppföljningen av Hälso- och sjukvårdsavtalet.  
 
VästKom och VGR (representerat genom Koncernkontoret) har under 2014 tillställt 
huvudmännen samt de delregionala vårdsamverkansgrupperna förfrågan om att analysera 
avtalet gentemot den verksamhet som bedrivs i nuläget och, om så behövs, ge förslag på 
förändring av innehållet i avtalet. 
 
Samtliga huvudmän har getts möjligheter att inkomma med synpunkter under perioden 
140919 – 141222. En partsgemensam grupp från VästKom och VGR har värderat inkomna 
synpunkter och förankrat förslagen till ställningstaganden med kommunerna via 
kommunalförbunden samt inom VGR. 
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VästKom och VGR har i samverkan berett de inkomna synpunkterna och lämnat förslag till 
SRO om den fortsatta hanteringen. Förslaget innebar att nuvarande avtal inte sägs upp 
utan utvecklas i enlighet med inkomna synpunkter. 
 
Beslut i SRO och förändrade förutsättningar  

Samrådsorganet mellan VästKom och Västra Götalandsregionen beslutade den 13 februari 
2015 att rekommendera VästKoms styrelse samt Regionstyrelsen att  

1. Nuvarande Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra 
Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland ska inte sägas upp utan 
utvecklas i enlighet med inkomna synpunkter från huvudmännen. 

2. Inga nya gränssnitt eller skatteväxlingar ska ske mellan huvudmännen. 
3. Den politiska viljeinriktningen från tidigare avtal ska lyftas fram tydligt med fokus på 

patientnytta och samverkan mellan huvudmännen 

SRO:s rekommendationsbeslut innebär att ett förslag till utvecklat avtal kan beslutas i god 
tid före 2016-03-31. Om ingenting görs så förlängs nuvarande avtal fyra år från den 1 april 
2016, dvs. till och med 31 mars 2020.  

VästKoms styrelse beslutade den 3 mars 2015 att anteckna Samrådsorganets 
rekommendation till protokollet innebärande bl.a. att avtalet inte sägs upp. 

Göteborgs stad har därefter i kommunstyrelsen den 25 mars 2015 beslutat att föreslå VGR 
att det nuvarande avtalet ska förlängas endast ett år istället för fyra, som nuvarande avtal 
stipulerar. Staden vill fördjupa diskussionerna om samarbetet. T.f. stadsdirektör Eva 
Hessman har med anledning av kommunstyrelsens beslut tillskrivit VGR i ärendet.  

Förslaget innebär att parterna kan säga upp avtalet med 12 månaders uppsägningstid 
senast den 31 mars 2016 till upphörande den 31 mars 2017. En sådan ettårig förlängning 
betyder i praktiken att det arbete med översyn av nuvarande avtal som Samrådsorganet 
rekommenderade i sitt beslut, kommer att ske som planerat under 2015, med den 
skillnaden att om parterna inte skulle komma överens om förändringar i avtalet så kan detta 
sägas upp till upphörande den 31 mars 2017. Uppsägning ska i så fall ske senast den 31 mars 
2016. 

VästKoms styrelse beslutade 31 mars 2015, genom delegationsbeslut, att godkänna att 
nuvarande Hälso- och sjukvårdsavtal mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen 
förlängs med ett år till och med den 31 mars 2017 innebärande att en eventuell uppsägning 
av avtalet ska ske senast den 31 mars 2016 om parterna inte enas om något annat. Beslutet 
förutsätter att motsvarande beslut fattas av Västra Götalandsregionen. 

Regionstyrelsens ordförande och t.f. regiondirektör har i skrivelse 31 mars 2015 meddelat 
att man delar Göteborgs stads synpunkter och godkänner för egen del att gällande Hälso- 
och sjukvårdsavtal förlängs med ett år till den 31 mars 2017.  

Konsekvenserna av de förändrade förutsättningarna för processen runt Hälso- och 
sjukvårdsavtalet genom en ettårig förlängning innebär i praktiken att parterna får 
ytterligare tid för att fördjupa diskussionerna om samarbetet, både inom 
kommunkollektivet samt mellan parterna.  
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Diskussionsunderlag med förslag som ska säkerställa inflytande och 
arbetsprocess för nytt hälso- och sjukvårdsavtal  

VästKom och VGR konstaterar att en fördjupad dialog och arbetsprocess är nödvändig för 
att bemöta och omhänderta parternas förväntningar kring ett nytt Hälso- och 
sjukvårdsavtal. Det förefaller som behovet av en djupgående genomlysning behöver göras 
kring förväntningar och beskrivningar i kommande hälso- och sjukvårdsavtal.  

Ledningsgruppen för samverkan VGR/VGK (LiSA-gruppen) gavs vid mötet den 18 maj 2015 
en fördjupad analys av processen mot bakgrund av ovanstående, och gav uppdrag åt 
VästKom och Koncernkontoret att återkomma med ett diskussionsunderlag inför 
ställningstagande i SRO den 5 juni 2015.   

Föreliggande diskussionsunderlag omfattar: 

1. Beskrivning av ram för uppdrag och tillämpning i kommande avtal 
2. Förslag på politisk struktur som säkrar omhändertagandet av det gemensamma 

avtalet och den politiska viljeinriktningen 
3. Förslag på arbetsorganisation för utveckling av nytt avtal med modell från när 

”Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel” togs fram under 2014 
4. Tidplan  
5. Resursbehov för arbetsprocess och implementering 

Diskussionsunderlaget är avstämt med LISA-gruppen via e-post före SRO:s möte den 5 juni.  

1. Ram för nytt Hälso- och sjukvårdsavtal i VG 

Ramen för vad ett nytt avtal ska omfatta behöver vara klart före arbetsprocessen påbörjas. 
Utgångspunkten för tidigare avtal har byggt på den ansvarsfördelning som skatteväxlades 
senast 1999 och som omfattar hemsjukvård i ordinärt boende. VästKom och 
Koncernkontoret föreslår att tidigare ramverk ska utgöra grunden även för kommande 
Hälso- och sjukvårdsavtal.  

Hälso- och sjukvårdsavtal och dess tillämpning (HoS-tillämpningen) 

Hälso- och sjukvårdsavtalet är ett ramavtal som reglerar vilken part som har ansvar för vad 
och när. VAD-frågor som ofta är svåra för verksamheterna att tolka för tillämpning. HUR-
frågorna behöver lyftas fram med fokus på tillämpning utifrån avtalets principer. Den 
vanligaste orsaken till dispyt mellan parterna rör just tillämpning. 

VästKom och Koncernkontoret förslår att ett nytt Hälso- och sjukvårdsavtal består av två 
delar; en del som rör själva VAD-frågorna, dvs. ansvarsdelar och gränssnitt utifrån 
skatteväxlingarna. Den andra delen skulle vara en tillämpningsdel som hanterar HUR-
frågorna. Förslagsvis kallas detta för Hälso- och sjukvårdstillämpning med syfte att säkra 
tillämpningen vid bl.a. vårdens övergångar, skapa ökad tydlighet och minska slitningarna 
mellan parterna i olika situationer.   
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Hälso- och sjukvårdsavtalet och dess tillämpningsplattform ska förslagsvis säkerställa 
formerna för: 

• SoU 2015:20 Trygg och effektiv utskrivning från slutenvård  
• SiP – samordnad individuell plan 
• Avvikelsehantering och tvister – huvudmannagemensam 
• Ev. ny HSL eller annan lagstiftning 

2. Stärkt politiskt omhändertagande 

VästKom och Koncernkontoret konstaterar att den politiska processen för dialog och 
utveckling av Hälso- och sjukvårdsavtalet över tid behöver stärkas i en fungerande 
övergripande länsstruktur. Vidare behöver den politiska viljeinriktningen omhändertas och 
säkras som ett självklart fokus för samtliga huvudmän.  

Förslaget är att en partssammansatt politisk beredningsgrupp utgör den politiska arenan 
för Hälso- och sjukvårdsavtalet. Det finns en koppling till den politiska beredningsgrupp 
som skapas från 1 oktober 2015 i samband med det nya ”Samarbetsavtalet för försörjning av 
personliga hjälpmedel i VG”.  

3. Arbetsorganisation  

VästKom och Koncernkontoret föreslår att en gemensam arbetsorganisation startas upp 
och som har som syfte att säkerställa arbetsprocessen för framtagande av nytt hälso- och 
sjukvårdsavtal. Arbetsorganisationen ska ledas av VästKom och Koncernkontoret och 
stöttas av processledare. Förslaget innebär två processledare, en från VGK och en från VGR. 
Det är angeläget att VGR och VGK krokar arm i frågan om en sammanhållen och god hälso- 
och sjukvård för patienterna i VG, utgående från det gemensamma Hälso- och 
sjukvårdsansvaret. Förslaget innebär även att en politisk styrgrupp tillsätts med företrädare 
från kommunerna och regionen.  

Ett förslag till arbetsorganisation presenteras i bilden nedan: 
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4. Tidplan 

Tidplan för när ett avtalsförslag ska presenteras bör inte fastställas i nuläget. Istället förslås 
att den operativa ledningsgruppen ges uppdraget att presentera en tidplan så snart 
parterna är konstituerade i arbetsorganisationen  för framtagande av nytt avtal.   

5. Resursbehov för processledning samt stöd för implementering 

VästKom och Koncernkontoret gör bedömningen att det arbete som ska genomföras inte 
är realiserbart inom ramen för befintliga uppdrag. Parternas vilja att fördjupat omarbeta 
avtalet, kräver ett omfattande arbete på alla nivåer för att skapa tillit och förtroende för det 
avtal som parterna sedan ska ställa sig bakom och efterleva.  

Bedömningen är att det behövs resurser dels för stöd till arbetsorganisationen i form av två 
processledare. Dels som stöd till varje huvudman för information och implementering av 
intentioner och innehåll i det nya Hälso- och sjukvårdsavtalet efter det att parterna är 
överens om ett nytt avtal som reglerar ansvaret för hälso- och sjukvård mellan kommunerna 
och regionen.  

Bedömningen är att resurser motsvarande 2 åa kommer att krävas under perioden 1 
september 2015 tom 31 december 2017, till en kostnad av ca. 7 mnkr. 1)   

 

 

Thomas Jungbeck     Ann Söderström   

VästKom      Västra Götalandsregionen 

 

 

 
1) Om personerna skulle anställas: 2 x (40 tkr/mån + PO x 52 månader) = 6 mnkr. + Resor, möteslokaler, fika, 
telefon, lokaler etc. = 1 mnkr => 7 mnkr. 
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Långsiktigheten i VästKoms och kommunalförbundens 
arbete med verksamhetsutveckling med stöd av IT. 
VästKom har sedan 2008 samordnat statens satsningar på verksamhetsutveckling med 
stöd av IT, främst inom området eHälsa. Utöver statens stimulanser har VästKom också 
sedan 2011 byggt ett samarbete med VGR på IT-området som bl.a. innebär en gemensam 
förvaltningsfunktion för gemensamma system såsom Samordnad vårdplanering (SVPL) 
och hjälpmedelshantering (Websesam). En särskild satsning på digitaliseringsarbetet i 
kommunerna har också gjorts för åren 2014-2015 genom att varje kommunalförbund har 
fått resurser för ytterligare en eSamordnare dessa år. Satsningen har finansierats genom 
upparbetade överskott av den s.k. sexkronan. 

Den särskilda styrgruppen för kommunernas IT-samarbete, SSVIT, har under våren 2015 
diskuterat hur kommunernas fortsatta behov av stöd ser ut. Enkäter, intervjuer, workshops 
samt kommunbesök ger en tydlig bild av att det förväntas att ytterligare stöd till 
kommunerna i digitaliseringsarbetet behövs via kommunalförbunden/VästKom. 
Styrgruppen föreslår därför att en fortsatt tidsbegränsad satsning på tre år, 2016-2018, 
görs på samma nivå som för 2014-2015. Detta innebär att resurser motsvarande en 
eSamordnarresurs utöver basresursen knyts till respektive kommunalförbundsområde. 
Respektive kommunalförbund bestämmer sedan på vilket sätt resursen ska styras, ledas 
och användas.  

Styrgruppen noterar att digitaliseringen i den offentliga sektorn står inför många 
utmaningar. Nationella och regionala initiativ tas som påverkar kommunerna och det finns 
förväntningar från kommunerna att VästKom och kommunalförbunden gör åtaganden i 
denna utveckling. Styrgruppen menar att det gäller att vara mycket flexibel i den 
gemensamma användningen av de resurser som föreslås. De regionala åtagandena 
varierar över tid och därför måste resurserna anpassas löpande mellan delregionala och 
regionala åtaganden. 

Den föreslagna satsningen på tre år föreslås finansieras genom användning av upparbetat 
överskott i den s.k. sexkronan. I skrivande stund är bedömningen att det vid kommande 
årsskifte 2015/2016 kommer att finnas drygt 22 mkr i överskott. Ytterligare tre år med 
samma nivå som 2014-2015 kommer att innebära att överskottet reduceras till knappt 12 
mkr vid utgången av 2018, givet i övrigt oförändrad verksamhet, dvs. en årlig kostnad på ca 
3,5 mkr för den föreslagna satsningen.  

Arbetsutskottets föreslår styrelsen besluta  

att fortsätta satsningen med stöd till kommunernas digitaliseringsarbete/ eSamhället 
under 2016-2018 enligt förslaget ovan, 

http://www.vastkom.se/


 

att uttala att det är en tidsbegränsad satsning som inte ska innebära en permanentning av 
verksamhetsnivån hos kommunalförbunden/VästKom samt 

att satsningen finansieras med det upparbetade överskottet av kommunbidraget 
”sexkronan”. 

 

 

 

 

 



 

Västsvenska kommunalförbundens samorganisation 

Box 5073, 40222 Göteborg   Besök: Gårdavägen 2, Göteborg   Tel: 031-403290 
E-post: info@vastkom.se   www.vastkom.se 
Organisationsnummer: 858501-2084 

Datum: 2015-05-29 

Beslutsunderlag 
 

LÅNGSIKTIG SATSNING PÅ 
ESAMHÄLLET2016-2018 

Bakgrund och omvärld 
Satsningar på digitalisering och för att nå en målbild kallad eSamhället har de senare åren 
skett lokalt, i kluster, delregionalt, regionalt och genom nationella aktörer som: SKL, 
näringsdepartementet och andra regeringsinitiativ som eDelegationen, 
digitaliseringskommissionen, med flera. SKL har sedan 2013 gemensamma mål med 
regeringen. Arbetet förenas i bland annat regeringens Digital Agenda som även etableras i 
regionala strukturer. 

Ett länsgemensamt arbete har sedan 2008/2009 funnits kallat för ”verksamhetsutveckling 
med stöd av IT. Arbetet leds av en kommungemensam styrgrupp kallad SSVIT - Strategiska 
styrgruppen för samordnad IT-utveckling i Västra Götaland. Den strategiska styrgruppen 
består av 

• de fyra kommunalförbundsdirektörerna 
• en kommunchef per kommunalförbund 
• en representant från Göteborgs Stad  
• direktör och länssamordnare från Västkom 

Varje kommun och kommunalförbund ansvarar för att kontaktvägar och organisation finns 
etablerade genom utsedd företrädare som har ledningens uppdrag och mandat att 
samordna arbetet. Respektive part har avdelar resurser för sin del av genomförandet. 
Kommunikation sker huvudsakligen genom nätverk i kommunalförbundens regi. Arbetet 
genomsyras av öppenhet och transparens och kan följas via www.vastkom.se  

Inledningsvis finansierades resurser för operativt arbete av statliga stimulansmedel för 
eHälsa som årligen fördelades från SKL till VästKom. Medlen fördelades vidare till 
kommunalförbunden som inledningsvis låg till grund för en deltidsanställning. Genom att 
VästKom, Dan Gustafsson, i samband med en upphandling 2010 förhandlade bort en 
kommunal avgift från VGR på 6 kronor per invånare rekommenderade VästKoms styrelse 
att kommunerna skulle överlåta de 6 kronorna per invånarna till VästKoms och SSVITs 
förfogande. Medlen skulle användas till gemensamma (IT-) förvaltningsåtagande med VGR 
(Samordnad vård- och omsorgsplanering & hjälpmedelsområdet) samt de 
verksamhetsprojekt som SSVIT beslutar om.  

http://www.vastkom.se/
http://www.vastkom.se/
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Historiska insatser 
Genom Styrgruppen SSVIT och beredningsgruppen ALVG, tillsammans med operativa 
resurser i form av eSamordnare och länssamordnare, har kommunerna getts stöd i ett antal 
områden. Exempelvis genom etablering av gemensam: 
infrastruktur/kommunikationslösning mellan samtliga kommuner i länet, lösning för att 
säkert kunna identifiera sig vid hantering av personuppgifter i tjänsten, 
dokumentationsstöd för SVPL, länsgemensamt folkbokföringsregister, mm.  

2013 påbörjades en statlig satsning på eHälsa som aviserades gälla över åren 2013-2015. 
SKL förmedlade stimulansmedel från Socialdepartementet. VästKom har ansökt och fått 
länsgemensamma medel för 2013-2014. Drygt 10 miljoner årligen. De nationella 
stimulansmedlen har haft en positiv utveckling på eHälsoområdet, men har också bidragit 
till att lokala och regionala utvecklingsplaner förändrats för att istället motsvara nationella 
krav. 

Under 2013 fokuserade samtliga eSamordnare på genomförandet av den statliga 
satsningen på eHälsa. Genom beslut på SSVIT rekryterade en ytterligare samordnare för att 
kunna prioritera annat än den statliga satsningen och med det kunna fokusera på hela 
eSamhället. Från 2014 har kommunalförbunden erhållit medel och rekryterat för två 
eSamordnare per kommunalförbund. En för fokusområdet eHälsa, en för eSamhället som 
helhet.  

 

Nuläge 
Kommunernas behov är samlade i ett måldokument som styr de stödinsatser som 
förmedlas. Utöver tidigare insatser på eHälsa och grundläggande förutsättningar har 
området digitalisering av skolan tagits med som ett område att under året värdera om 
insatser för att gynna skolutvecklingen kan göras.  

Under 2015 besöks samtliga kommuners ledningsgrupper (tre timmar avsätts per 
ledningsgrupp!) . På denna roadshow diskuteras digitaliseringens möjligheter, vår 
organisation och det stöd som kan förmedlas. Tillsammans med erfarenheter från 
omvärlden. Då frågan är en strategisk ledningsfråga har genomförda roadshow varit 
betydelsefulla och varit mycket uppskattade. Besöken har även visat på en stor skillnad 
mellan kommunernas digitaliseringsmognad.  

Särskilt prioriterade frågor 
Den digitala långtidslagringen – eArkiv har aktivts arbetats med sedan 2014. 
Informationsseminarium, nätverk i kommunalförbunden, utbildningar, samverkansprojekt 
med syfte att nå en gemensam kravställan i framtida avrop samt utredning av 
konsekvenserna av ett regionarkiv för länet. Arbetet i länet är nationellt uppmärksammat 
och erfarenheter av länsarbetet sprids även utanför länets gränser. Största utmaningen i 
frågan är dock inte att ett eArkiv ska anskaffas. Det är att kommunens ärendeflöde behöver 
digitaliseras i sin helhet!  
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I arbetet som fokuserats på ehälsa har över 50 projekt genomförts. En blandning av 
breddinföranden (NPÖ-nationell patientöversikt), förstudier och pilotprojekt. Arbetet med 
digitala trygghetslarm har varit särskilt uppmärksammat och övergången från analoga 
trygghetslarm till digitala sker nu i hög grad, tillsammans med den verksamhetsförändring 
övergången innebär. Utifrån de förstudier och pilotprojekt som genomförts tidigare år 
erbjuds nu stöd i etableringen av några av dessa koncept till övriga kommuner. 

3R-samarbetet, är ett samarbete mellan de tre stora landstingen/regionerna i landet. Västra 
Götalands, Skånes och Stockholms samarbete för en sammanhållen informationsmiljö är 
vida omnämnt. Det beskrivs i media som det största vård IT-projektet inom Sveriges 
gränser, någonsin. Samarbetets idé är att utveckla en sammanhållen vårdinformationsmiljö 
utifrån invånaren och patientens behov som skapar värde för invånaren och för vård- och 
omsorg inom våra regioner i nutid och framtid. Med invånaren och patienten som 
utgångspunkt är den kommunala verksamheten delaktig i flera patientprocesser. 
Kommunerna kommer beröras av detta projekt! Tillsammans med kommunförbunden i 
Stockholm och Skåne tas ett gemensamt underlag fram med riskanalys som ska ligga till 
grund för framtida beslut.  

Sammantaget finns ett fortsatt ett behov och en förväntning på åtagande från VästKom. 
Ett behov och förväntan som tydliggjorts än mer genom de roadshow som genomförts med 
kommunledningarna.  

Kommande åtaganden 
I närliggande framtid finns ett antal tjänster som aviseras nationellt och regionalt som 
kommunerna kommer beröras av. Möjligheter till effektivisering, men även tillkommande 
kostnader. Av dessa kan särskilt nämnas  

• Mina meddelande – statens digitala brevlåda som kommunernas erbjuds anslutas 
till. Aviseras även kunna bli en ersättning för de faxmeddelande som utbyts med 
andra myndigheter 

• SSBTEK – ny tjänst för effektivisering av processen ekonomiskt bistånd (i dagsläget 
cirka 150 kommuner anslutna)  

• NPÖ – nationell patientöversikt, möjligheten till att få ta del av VGRs 
journaluppgifter som kommun. För närvarande är cirka 80% av kommunerna i landet 
anslutna. I Västra Götaland är siffran cirka 50%. Till detta ska nämna att VGR öppnar 
upp för att dela journaluppgifter med patient och medborgare under 2015/2016. 
Detta kommer ställa ytterligare krav på att kommunen kan nå, men även dela sin 
egen dokumentation för medborgaren  

• Det tidigare beskrivna 3R-samarbetet Framtidens vårdinformationsmiljö kommer 
beröra samtliga kommuner stort. 

• Nytt system för samordnad vårdplanering, med möjlighet till inloggning för 
privatpersoner  

http://www.vastkom.se/
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Projekt: eSamhällessatsning 
Med bakgrund av de beskrivna kommande åtaganden och möjligheter, men även utifrån de 
lokala behov som förts fram har en enad Styrgrupp gett VästKom i uppdrag att äska medel 
för att en eSamhällessatsning. De regionala åtagandena kommer variera över tid och 
genom en flexibel organisation kan kommunegna initiativ stödjas. För området eHälsa, 
inklusive VGR-projekt som framtidens vårdinformationssystem, ses inte någon möjlighet till 
delregional prioritering i närtid. 

Ekonomi 
I bilaga finns budget för 2016-2018 beskriven. Budgeten är uppdelad i personal, åtagande 
med VGR, kommungemensam utveckling samt övrigt. Till grund för satsningen, som 
redovisar ett årligt underskott finns ett upparbetat överskott med start från 2010 samt 
kvarvarande medel från avslutad statlig satsning på eHälsa. Budgeten baseras på tidigare 
års underlag. 

Personal och administration 
Budgeterat är basfinansiering i form av länssamordnare samt eHälsosamordnare. Till detta 
är motsvarande fyra ytterligare resurser budgeterade, likt satsningen som genomförts 
2014-2015.  

Gemensamma åtagande med VGR(GITS mm) 
Kostnader för förvaltning budgeteras hålla samma nivå som tidigare, trots 
omorganisationen som är ett led av samarbetsavtalet för hjälpmedel. 

2015 
För den utveckling som utöver förvaltning sker mellan parterna avsattes 2015 5,2 mnkr till 
gemensam utveckling varav kommunernas kostnadsdel var 2,1 mnkr. Störst del av de 
gemensamma åtagandena (3,5 mnkr) är kostnader för införandet av nytt systemstöd för 
samordnad vårdplanering. Utöver detta projekt var kommunernas avsättning för 
gemensam utveckling med VGR 0,7 mnkr. 

2016-2018 
För 2016 har den mellan VGR och VGK gemensamma GITS- funktionen budgeterat i nivå 
med 2015 (totalt 4,7 mnkr). För 2017 och 2018 finns inget gemensamt projekt beslutat likt 
SVPL-projektet som drar kostnader 2015 & 2016. Men för att kunna hantera liknande 
projekt budgeteras en kostnad på 1 mnkr för VGK. Troliga utvecklingsområden är behov 
kring hjälpmedelsområdet, gemensam meddelandehantering, gemensam avvikelsehantering.  
Men intresse finns även för långsiktig informationsförsörjning (eArkiv/regionarkiv) samt 
standarder för välfärdstjänster i hemmet.  

3R – Framtidens vårdinformationsmiljö  
VGR har som beskrivit åtagit sig en stor satsning på FVM. Vad kommunerna bör avsätta i 
denna fråga är svår att prognostisera. Utgångspunkten är att kommunernas avsättning i 
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projektet sker genom de beskrivna personalresurser som finns på Kommunalförbunden och 
VästKom (beskrivna under personal, administration) 

Kommungemensam utveckling  
För kommungemensam utveckling finns avsättning på 1 mnkr. Detta motsvarar tidigare års 
budgetar och är en möjlighet för styrgrupp SSVIT att kunna åstadkomma 
kommungemensamma satsningar. 

Övrigt 
En avsättning på motsvarande 200 000 kr finns för oförutsedda kostnader. 

Risker 
- Samhällets digitalisering går snabbt.  

Offentlig verksamhet har tidigare haft svårt att hålla jämn takt med samhällets 
digitalisering i övrigt. Stor risk finns att denna satsning inte motsvarar samhällets 
förändring under perioden.  

- Personal 
Genom arbete i den länsgemensamma strukturen och i de prioriterade frågorna 
etableras en kunskapsnivå som är eftertraktad. Långsiktig strategi krävs för 
bibehållen kompetens över tid. Genom tidigare kraftsamling, 2014-2015 , blir 
anställningarna föremål för LAS. Därav ses ytterligare kortare projektanställning ej 
som ett alternativ.  

- Behovsbild på länsorganisation 
Genom kommunernas skillnader i digitaliseringsmognad önskas stöd av 
samordnare, utredare, kommunikatör, specialist, operativt stöd, mm. Att dessa 
behov till fullo ska kunna motsvaras kommer inte kunna genomföras. Viktigt att 
kommunerna själv avsätter resurser för sin del av genomförandet. 

- Nationella tjänster har etablerats på senare år: Nationell patientöversikt, 
ordinationsverktyget Pascal, tjänst för ekonomiskt bistånd (SSBTEK). Nationellt 
avsiseras att SKL tar över det landstingsägda INERA och att kostnader kommer 
tillföras kommunsektorn. Kostnader har aviserats på cirka fem (fyra + en) kronor per 
kommun och invånare för dessa tjänster. Brist kan finnas i den ekonomiska 
förberedelse som krävs lokalt för denna fråga. Utifrån regionalt upparbetat 
överskott, skulle kommunerna initialt kunna stödjas, i de fall frågan inte kan 
hanteras i ordinarie budgetprocess  

 

FÖR VÄSTKOM 

 

Thomas Jungbeck  Karl Fors 
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Sammanfattning 2016
Benämning Intäkter Kostnader Benämning Intäkter Kostnader Benämning Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader
Kommunbidrag: 6 kr per inv 9 810 936 kr     Kommunbidrag: 6 kr per inv 9 810 936 kr        Kommunbidrag: 6 kr per inv 9 810 936 kr     29 432 808 kr                
Personal och adm (KF+VästKom)

Baspersonal 4 347 386 kr Baspersonal 4 416 323 kr        Baspersonal 4 486 672 kr        13 250 382 kr       
Projekt "eSamhället" 3 421 045 kr Projekt "eSamhället" 3 475 052 kr        Projekt "eSamhället" 3 530 174 kr        10 426 270 kr       

Bas: personal 1 288 810 kr Bas: personal 1 337 586 kr        Bas: personal 1 361 838 kr        3 988 235 kr          
Bas: Hjälpmedel, IT-drift 1 101 181 kr Bas: Hjälpmedel, IT-drift 1 183 615 kr        Bas: Hjälpmedel, IT-drift 1 194 767 kr        3 479 562 kr          
Projekt 2 402 390 kr Projekt 1 292 500 kr Projekt 1 297 600 kr 4 992 490 kr          
Kommungemensam utveckling

Utvecklingsmedel styrgrupp 1 000 000 kr     Utvecklingsmedel styrgrupp 1 000 000 kr        Utvecklingsmedel styrgrupp 1 000 000 kr        3 000 000 kr          
Övrigt

Oförutsedda kostnader 200 000 kr        Oförutsedda kostnader 200 000 kr           Oförutsedda kostnader 200 000 kr           600 000 kr             
Resultat Resultat

9 810 936 kr     13 760 812 kr 9 810 936 kr        12 905 076 kr      9 810 936 kr     13 071 051 kr      29 432 808 kr                39 736 939 kr       
Årets resultat 3 949 876 kr-     Årets resultat 3 094 140 kr-        Årets resultat 3 260 115 kr-        10 304 131 kr-       

Summering 2017
Ingående balans 22 192 941 kr Ingående balans 18 243 065 kr Ingående balans 15 148 925 kr Ingående balans 22 192 941 kr
Utgående balans 18 243 065 kr Utgående balans 15 148 925 kr Utgående balans 11 888 810 kr Utgående balans 11 888 810 kr

Historik
Ingående balans: Kommunbidrag eHälsa (statlig 

satsning
2011 5 143 865 kr
2012 11 098 804 kr
2013 14 229 375 kr
2014 20 372 509 kr 1 090 918 kr
2015 20 000 000 kr 6 500 000 kr
2016 (uppskattning) 17 192 941 kr 5 000 000 kr
2016 (totalt ink eHälsa medel) 22 192 941 kr 0 kr

Sammanfattning 2017 Sammanfattning 2018 Sammanfattning 2016-2018

Personal och adm (KF+VästKom) Personal och adm (KF+VästKom) Personal och adm (KF+VästKom)

Summering 2016 Summering 2018 Summering

Budget 2016-2018

Övrigt Övrigt Övrigt

Resultat Resultat

Gemensamt med VGR (GITS, mm) Gemensamt med VGR (GITS, mm) Gemensamt med VGR (GITS, mm) Gemensamt med VGR (GITS, mm)

Kommungemensam utveckling Kommungemensam utveckling/förvaltning Kommungemensam utveckling/förvaltning
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Översyn av kommunernas avtal med VGR om 
naturbruksutbildningar. 
VGR har sedan ett par år tillbaka bett kommunerna/VästKom om att få göra en paus i 
förhandlingarna kring översyn av naturbruksavtalet. Skälet var att det fanns stora behov av 
att se över organisationen inom naturbruksförvaltningen. Under 2014 var VGR angelägna 
om att ingen kommun skulle säga upp samarbetsavtalet till upphörande då det i så fall 
skulle innebära att avtalen med alla kommuner skulle behöva sägas upp redan till 2016. Så 
skedde nu inte utan nuvarande avtal förlängdes därmed i fyra år, t.o.m. 2018.  

Under den gångna vintern har VGR på tjänstemannanivå tagit kontakt med VästKom för 
att diskutera behov av förändringar i nuvarande avtal. Vissa inspel har gjorts från VGR. De 
är numera mycket angelägna om att få en avtalsförändring till stånd eftersom 
verksamheten hos naturbruksförvaltningen har stora ekonomiska problem. Anpassningen 
av verksamheten till följd av den demografiska utvecklingen och ökad konkurrens med 
friskolor har gått långsamt.  

Kommunalförbunden har under våren utsett en tjänsteman vardera att ingå i en 
arbetsgrupp hos VästKom för beredning av frågorna. Styrelsen har också beslutat att 
ordförande och vice ordförande utgör VästKoms förhandlingsdelegation i denna fråga. 
Någon formell framställan om förhandlingar på politisk nivå har ännu inte gjorts från VGR.  

 

Parallellt med detta har VGR under våren gjort en hel del förändringar inom sin 
organisation. Man har också beslutat om intagningsstopp till vissa program på vissa skolor. 
Dessa förändringar har i någon mån ifrågasatts av ett antal kommuner och med anledning 
av detta har VGR bjudit in till dialogsamtal med alla kommuner under juni månad 2015. Vid 
dessa samtal framgår det tydligt att kommunerna inte är beredda att teckna något nytt 
avtal med VGR innan det finns en klar bild över hur naturbruksskolornas organisation och 
utbud kommer att se ut. VGR planerar att fatta sina beslut om ytterligare förändringar vid 
sitt möte med Regionutvecklingsnämnden i september 2015. 

Arbetsutskottet beslutade vid sitt sammanträde 5 juni 2015 att uppdra till kansliet att till 
styrelsemötet den 23 juni ta fram ett positionspapper/beskrivning av hur nuläget ser ut. En 
PM i ärendet finns i handlingarna. 
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Styrelsen 

 

PM om kommunernas avtal med VGR rörande 
naturbruksutbildning. 
 

Sammanfattning 

Kommunerna har idag ett avtal med VGR rörande naturbruksutbildningar. Avtalet löper 
fyra år i taget om det inte sägs upp av endera parten ett år före. Nuvarande avtal löper 
under tiden 2015-2018 eftersom ingen av parterna har sagt upp det.  

Utbildningar bedrivs på sex skolenheter i VG spridda i hela länet. Uddetorp i Skara kommun, 
Sötåsen i Töreboda kommun, Strömma i Marks kommun, Svenljunga i Svenljunga 
kommun, Dingle i Munkedals kommun samt Nuntorp i Vänersborgs kommun. 

VGR meddelade under 2013 att man vill göra en paus i diskussionerna om ett nytt avtal med 
kommunerna då man var tvungna att se över den egna organisationen. Sedan dess har ett 
omfattande utvecklingsarbete skett inom naturbruksförvaltningen. Verksamheten är 
mycket konkurrensutsatt och minskningen av elevkullarna gör att organisationen måste 
anpassas.  

VGR har under våren 2015, på tjänstemannanivå, presenterat några inspel/förslag till 
förändringar i avtalen. I huvudsak handlar det om två förändringar; att kommunerna ska ta 
fullt kostnadsansvar också för de elever som går utbildningar som bedrivs utanför VG samt 
att utbildningar riktade till vuxna också ska omfattas av avtalet. Den merkostnad som VGR 
idag har för s.k. utomlänselever, ca 10 mkr, och som kommunerna skulle betala fullt ut, 
skulle i så fall delas på så att kommunerna kompenseras med en rabatt på ungdoms-
utbildningarna med ca 5 mkr samt att kommunerna helt skulle slippa betala kostnaderna för 
vuxenutbildningar, Dessa skulle helt betalas av VGR. Dessa förslag har tidigare funnits med i 
diskussionerna med kommunerna. 

Det är svårt att göra beräkningar vad ett förslag enligt ovanstående rent generellt skulle 
innebära för en kommun då det beror på hur många elever man har som går utbildningar 
utanför VG samt hur många elever man har i vuxenutbildning hos VGR. Variationen är stor 
mellan kommunerna, både i omfattning och över tid. 

På vuxenutbildningsområdet har mycket hänt under årens lopp när det gäller uppdrag, form 
och finansiering. VGR vill säkerställa en tillräcklig volym på vuxenutbildningen och vill därför 
ha med detta i avtalet.  

I dagens avtal finns en kostnad per årselev angiven till ett ingångsvärde i 2005 års prisläge 
och som sedan under åren har uppräknats med 80 % av skolindex. VGR vill nu diskutera 
ingångsvärdets nivå samt att uppräkning därefter sker med skolindex.  
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VGR vill gärna ha ett nytt avtal så snart som möjligt. Våra kommunrepresentanter menar 
att tidigast till läsåret 2016/2017 kan ett nytt avtal finnas på plats. 

Kommunalförbunden har utsett var sin handläggare som utgör en arbetsgrupp hos 
VästKom. Någon formell förhandlingssittning mellan parterna har ännu inte skett. 
Kommunalförbunden stämmer i dagsläget av med sina kommuner hur de ser på dessa 
förslag. Något ställningstagande till VGR:s inspel har därmed heller inte skett.  

VGR:s utkast till avtalsförändringar finns i bilaga.  

Styrelsen har tidigare utsett Ulf Olsson och Jonas Ransgård till förhandlingsdelegerade. 

Lite statistik: 

Antal utomlänselever var under HT 2014 totalt 110 st. ganska jämt fördelade på åk 1-3. 
Flest elever kommer från Göteborg 33, Mark 11, Trollhättan 6, Borås 5. Övriga kommuner 
har 1-5 elever på skolor utom länet. Totalt 22 kommuner med utomlänselever. 

Motsvarande siffror för VT 2014 var 123 elever varav Göteborg 30, Mark 12, Borås 9, 
Trollhättan 8. Totalt 22 kommuner med utomlänselever.  

Antalet Komvuxelever under VT 2014 och HT 2014 var 256 till en debiterad kostnad på 
4 310 285 kr. (Anm. Eftersom vissa elever går flera kurser kan några elever förekomma två 
gånger.) Totalt debiterades 33 kommuner. Flest elever från Göteborg 61, Borås 44, 
Uddevalla 12, Munkedal 11, Lidköping 11, Falköping 11, Skövde 10, Orust 10. 

Historik 

VGR:s utgångspunkt för driften av naturbruksskolorna vid regionbildningen var att det i hela 
Västra Götaland skulle finnas en stark samlad utbildningsorganisation för de gröna 
näringarnas kompetensbehov. Regionen blev med det ursprungliga samverkansavtalet 
utförare av utbildningarna inom gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning. Den 
skatteväxling som genomfördes begränsades och avsåg att kommunerna skulle ersätta 
regionen med en interkommunal ersättning motsvarande snittkostnaden för ett 
gymnasieprogram. I samverkansavtalet reglerades även kommunal vuxenutbildning men 
denna del skatteväxlades inte utan kommunerna skulle ha fullt betalningsansvar. 
 
Enligt skollagen har ett landsting rätt att anordna utbildning på sådana nationella program 
som avser naturbruk och omvårdnad i gymnasieskolan. Detta gäller även för 
vuxenutbildning på gymnasial nivå. Västra Götalandsregionen omfattas av alla de 
regleringar som gäller i skollag och förordningar. Ett landsting har samma status som en 
kommun som offentlig utbildningsanordnare.  
 
Naturbruksstyrelsen hade ett regionbidrag för 2014 på ca 129,6 Mkr varav 124,6 Mkr avser 
utbildningen och 5 Mkr ska användas för regionala utvecklingsinsatser för de gröna 
näringarna. De rörliga intäkterna för utbildningen (kommunersättningar) var under 2013 
motsvarande regionbidraget för utbildningsverksamheten, dvs. ca 130 Mkr. Omsättningen 
för hela verksamheten 2013 var drygt 300 MKr om man räknar in verksamhetens intäkter 
från jord-och skogsbruk samt elevboende m.m.  
 



 

Ett ytterligare skäl till att regionen valde att ta utföraransvaret var det regionala 
utvecklingsperspektivet för gröna näringar. Naturbruksstyrelsens uppdrag innehåller 
skrivningar om kunskapscentrum för näringen, samverkan med näringen, utveckla 
vuxenutbildning, medverka i landsbygdsutveckling m.m. Skolornas verksamhet har stark 
koppling till Handlingsprogrammet för livsmedel och gröna näringar 2013 – 2015. 
 
Det första avtalet upprättades för åren 1999 – 2002 och förlängdes för året 2003 där 
det framgick att om ingen part säger upp avtalet minst 10 månader före varje 
kalenderårs utgång så förlängs avtalet med ett år dock längst till och med 2005-12-31.  
Skälet till denna förlängning var det omfattande förändringsarbetet som 
gymnasiekommittén arbetade med och som skulle påverka skollag och förordningar. 
 
Nästa avtal kom att gälla för åren 2006 – 2010 och förlängs med ytterligare fyra år om 
ingen part säger upp avtalet senast ett år före utgången. Ingen part har sagt upp 
avtalet före 2013-12-31 så formellt gäller avtalet fram till 2018-12-31 i dess nuvarande 
form.  
 
Vid överläggningar mellan VGR och VästKom under våren 2010 beslutades att en 
oberoende utredare skulle lämna förslag på en ny avtalskonstruktion som innefattade 
både ungdoms- och vuxenutbildning. Förslaget från utredaren löste inte 
problematiken fullt ut, bl.a. fanns olika uppfattningar om hur friskolor och elever som 
deltar i utbildning utanför regionen ska hanteras.  Från VGR:s sida har också påpekats 
att organisationen för vuxenutbildningar måste lösas. Problematiken är inte 
ersättningarna för undervisningen utan mera tillgängligheten och organisation av 
avtalets omfattning. Mot denna bakgrund tillsattes en politisk förhandlingsgrupp med 
representanter från kommunerna och regionen. Från Västra Götaland utsågs Alex 
Bergström och Johnny Magnuson och från VästKom Jonas Ransgård och Ulf Olsson. 
 
Under 2013 startade ett omfattande utvecklingsarbete inom Västra 
Götalandsregionens naturbruksorganisation. Utredningen redovisar vilka 
omställningsåtgärder som naturbruksstyrelsen som utförare behöver ta ställning till 
nu och under de kommande åren. Förslagen som redovisas återspelar direkta 
konsekvenser av minskningen av elevkullar och därmed färre sökande till 
gymnasieutbildningen. Verksamheten är konkurrensutsatt och antalet aktörer som 
vill erbjuda naturbruksutbildning ökar. Utredningen redovisar även behoven av 
utökningar av vuxenutbildning och yrkeshögskola samt skolornas roll som 
resurscentra för gröna näringars utveckling.  
 

150615/Thomas Jungbeck 

(delar av texten kommer från underlag som VGR tagit fram) 











2015-05-19     Miljö och Energidepartementet 
Åsa Romson 
103 33 Stockholm 

 

Brådskande ärende angående oproportionerlig behandling av 
landsbygdsnäring. 
 

Härmed kräver vi landsbygdskommuner att Regeringen, genom regleringsbrev eller annan 
framkomlig väg, skyndsamt beslutar om att stoppa vissa Länsstyrelsers pågående 
förelägganden mot småskalig vattenkraft. 

 

Inledning 
Först vill vi klargöra att denna skrivelse avser inte förslagen i 
Vattenverksamhetsutredningen (Sou 2014:35) som nu bereds på regeringskansliet eller 
Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram som nyligen varit ute på remiss. 

Allt som beskrivs nedan avser vad som redan nu sker med stöd av befintlig lagstiftning till 
följd av en under de sista åren ändrad tolkning och tillämpning av den. 

Vi ser på Kommunnivå vilka följder detta får i praktiken och vill med denna skrivelse belysa 
de oönskade och oproportionerliga konsekvenser som nu drabbar såväl privatpersoner, 
företag och i förlängningen även Kommuner på landsbygden till mycket tveksam om ens 
någon nytta för miljön. 

 

Sedan 2012 vägleder Havs- och Vattenmyndigheten landets Länsstyrelser att förelägga 
ägarna till små vattenkraftverk som bedrivs med stöd av äldre rättigheter att ansöka om 
nytt tillstånd för verksamheten enligt Miljöbalken. 

Olika Länsstyrelser har som vi upplever det prioriterat detta olika högt. Vissa Länsstyrelser 
har varit mycket aktiva med att besluta om förelägganden att ansöka om nytt tillstånd. Till 
detta är det kopplat ett förbud för fortsatt drift av kraftverket om ansökan om tillstånd inte 
lämnas in till Mark- och miljödomstolen inom en viss tid. 

Ägarna har som regel överklagat sina förelägganden så långt som det varit möjligt till Mark- 
och Miljödomstol samt i de fall prövningstillstånd beviljats även Mark- och 
Miljööverdomstolen. 

Domstolarna har dock dömt enligt Länsstyrelsens beslut. 

  



Sammanfattning 
Då de nedan beskrivna förloppen pågår med stöd av befintlig lagstiftning kräver vi att 
Regeringen skyndsamt beslutar om att stoppa vissa Länsstyrelsers pågående förelägganden 
mot småskalig vattenkraft genom regleringsbrev eller annan framkomlig väg. 

Även de kraftverksägare som fått domar med förbudsdatum som vunnit laga kraft måste på 
Länsstyrelsernas initiativ ges någon form av dispens med förlängd tidsfrist att söka tillstånd 
samt därmed också möjlighet till fortsatt drift under tiden. 

Vidare önskar vi att Riksdagen kan ta ställning till och fatta beslut omkring vad som är 
rimliga avvägningar kring hur omfattande en prövning behöver vara av en befintlig 
anläggning för att uppnå önskvärd miljönytta. 

Det är även av vital betydelse att behandla hur stora bördor som är rimligt att samhället 
ålägger enskilda mindre vattenverksamhetsutövare. 

 

Verksamhetsutövarnas situation 
Det kan vid en första anblick förefalla som rimligt att verksamheter som bedrivs med stöd 
av mycket gamla tillstånd prövas med ett modernare synsätt för att säkerställa en god 
vattenmiljö. 

Om man däremot ser till vad en nyprövning faktiskt innebär är det istället högst orimligt. 

Verksamhetsutövaren skall utföra och bekosta allt från upprättande av ansökan, 
innefattande bland annat, teknisk beskrivning, miljökonsekvensbeskrivning, hålla samråd 
och så vidare, fram till prövningen i Mark- och miljödomstolen. Myndigheter som 
Kammarkollegiet, Länsstyrelsen samt eventuellt Havs- och vattenmyndigheten kommer att 
på den sökandes bekostnad processa mot Verksamhetsutövaren. Detta med syfte att ställa 
så långtgående krav som överhuvud taget är möjligt, vidare yrka avvisning eller avslag om 
Verksamhetsutövaren inte vill eller kan gå med på de krav myndigheterna ställer upp, allt 
under förespegling av att man som det heter ”bevakar allmänhetens intressen”. 

Därefter kan man förvänta sig att Mark- och miljödomstolens dom kommer att överklagas 
till Mark- och Miljööverdomstolen av någon part.  

Det hela blir än mer oproportionerligt om man ser det mot såväl ägarnas 
betalningsförmåga som anläggningarnas miljöpåverkan. 

De som nu förelagts att söka nytt tillstånd är vanligtvis privatpersoner med enskild firma 
(alltså ett strikt personligt betalningsansvar) och dessutom ofta med sin bostad belägen på 
samma fastighet som kraftverket. 

De har inte likt de stora kraftbolagen tjänat några enorma summor på sina verksamheter 
utan i god tro förvaltat sina gamla industri- och kulturhistoriskt värdefulla anläggningar och 
i dessa producerat förnybar el som samhället har efterfrågat. 



Det har heller knappast en så negativ miljöpåverkan att de förtjänar den behandling de nu 
ges. Anläggningarna är i de flesta fall så kallade strömkraftverk som bara använder ett 
delflöde i vattendraget. Merparten av vattnet rinner oftast den naturliga vägen. 

Därtill bör det även belysas att många av ägarna inte kan söka de tillstånd de förelagts då 
formell laglig rådighet saknas. Alltså Verksamhetsutövaren föreläggs söka ett tillstånd han 
inte kan söka. Detta trots att verksamheten funnits och bedrivits i århundraden. 

Om tillstånd beviljas följs det av krav på omfattande skyddsåtgärder. 

Det bör även betonas att det kostsamma prövningsförfarandet som sådant inte skapar 
någon miljönytta. Fokus bör istället ligga på miljöförbättrande åtgärder. 

Det måste även framhållas att det är inte säkert att tillstånd erhålles. Om tillstånd inte söks 
eller beviljas föreläggs ägaren i nästa skede att själv ansöka om och bekosta utrivning av sin 
anläggning som kanske innehafts i generationer. 

Det som redan nu pågår ute i landet är som vi ser det mycket olyckligt av flera skäl. 

Verksamhetsutövaren berövas i praktiken sina tillgångar, både produktionen och 
fastighetsvärdet och det finns inget ”skyddsnät” från samhällets sida för dem. De får själva 
stå för allt enligt Miljöbalkens princip ”förorenaren betalar”. 

Det har redan fått följden att människor tappat tron på samhället. De mår dåligt och lider 
av sömnproblem och det kommer att leda till att många tvingas gå ifrån sina hem. 

Företag på landsbygden som är mer eller mindre beroende av att själva kunna producera 
sin el kommer att tvingas till nedläggning. 

Det är också mycket olyckligt då det blir godtyckligt vilka som drabbas innan politiska beslut 
tas i frågan beroende på respektive Länsstyrelses prioriteringar, om man utfärdar 
förelägganden och i så fall var i länet? 

Ett av de underliggande skälen till den uppkomna situationen tycks vara de 
miljökvalitetsnormer som Svenska myndigheter har antagit. 

Enligt dem kan ett vattendrag med dammar inte uppnå ”god ekologisk status”. 

För att det ska nås förespråkas ofta från myndighetshåll så kallad ”utrivning av dammar” 
och ”restaurering av vattendrag” 

Även fiskförekomst har av myndigheter gjorts till ett byråkratiskt hinder då god ekologisk 
status inte uppnås om inte vandrande fisk förekommer. Detta oavsett hur mycket annan 
fisk, organismer och fågelliv som finns och gynnas av de dammar som funnits i vattendraget 
i århundraden. 

Följden blir att myndigheternas strävan att återfå arter som inte funnits i vattendragen på 
flera hundra år värderas högre än det djurliv som finns där idag vilket offras till förmån för 
något vi inte vet om vi får. 



Vi ställer oss frågande till detta. Inte för att vi har något emot vandrande fisk som lax och 
öring utan för att våra samhällen är uppbyggda kring de aktuella dammarna och 
kraftverken med de vattenspeglar som de ger till förmån för friluftsliv, turistverksamhet och 
rekreation och med ett rikt fisk och djurliv redan idag. Att så kallad utrivning ses som 
idealet känns för oss märkligt. Dammarna vid de aktuella kraftverken kan inte betraktas 
som något av vår tids viktigare miljöproblem. 

Ett annat skäl till det som nu sker är Havs- och vattenmyndighetens och 
Energimyndighetens gemensamma strategi för vattenkraft och vattenmiljö. I strategin 
väljer de båda myndigheterna att blunda för den storskaliga vattenkraftens miljöpåverkan 
då de anses vara viktiga för landets energiförsörjning. Följden av detta blir att de stora 
bolagen som tjänar enorma summor på sina kraftverk som dessutom har den största 
miljöpåverkan går fria från ansvar och kostnader. Istället läggs allt ansvar för 
miljöförbättringar på den småskaliga vattenkraften som har den minsta miljöpåverkan och 
den lägsta betalningsförmågan. 

Har dessa myndigheter verkligen befogenhet att ta beslut som får sådana konsekvenser? 

Man skriver dessutom att energiproduktionsförlusterna sett ur ett riksperspektiv av 
strategin är mycket små. Det bör dock betonas att den småskaliga vattenkraften är en 
baskraft som stöttar upp ute i elnätet, dygnet runt, året runt till skillnad från de flesta andra 
förnybara energikällor. En utspridd baskraft är något mycket viktigt vid en 
störningssituation i landet och den småskaliga vattenkraften bidrar till detta. Stabil baskraft 
kommer att bli mer efterfrågad i samband med att kärnkraften förväntas minska sin 
produktion och vindkraft byggs ut. 

Det som nu sker med ägarna av småskalig vattenkraft ute i landet är inte önskvärt. 

Anläggningarna har ett mycket gott lokalt stöd för sin existens av såväl politikerkåren som 
allmänheten. 

Belastningen på ägarna och konsekvenserna för dem är varken rimliga eller 
proportionerliga sett till miljöpåverkan och betalningsförmågan. 

Oavsett hur ett framtida system utformas är det angeläget för oss i Kommunerna att snabbt 
få stopp på det som nu sker. 

Denna skrivelse skickas i likalydande exemplar till Miljö- och Energidepartementet, 
Landsbygdsdepartementet och Näringsdepartementet. 
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