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Inledning
Måltiden är en viktig del av livet eftersom den, förutom att ge näring och energi, kan bidra till
gemenskap och glädje. Inom offentlig verksamhet kan maten dessutom vara ett verktyg för
bland annat hållbar utveckling, kunskap och jämlik hälsa. Maten kan användas som en
glädjestund för våra äldre matgäster, som medicin för den som är sjuk eller som ett
pedagogiskt verktyg i skola och förskola.
Goda matvanor och säkra livsmedel är nödvändigt för en god folkhälsoutveckling och utgör
ett målområde i Sveriges folkhälsopolitik (Prop. 2002/03:35). Folkhälsan i Sverige är idag
generellt god men övervikt och fetma är ett växande hälsoproblem (Folkhälsomyndigheten,
2017). Hos äldre finns en ökad risk för undernäring och kostrelaterade sjukdomar
(Livsmedelsverket, 2011) och hos barn och ungdomar är intaget av mättat fett, socker och salt
för högt medan konsumtionen av grönsaker och frukt är för lågt (Livsmedelsverket, 2018a).
Detta kan öka risken för bland annat övervikt och hjärt- och kärlsjukdomar senare i livet.
Dessutom ökar ojämlikheten gällande hälsa mellan vissa grupper. Sämre hälsa är vanligare
bland personer som lever i en socialt och ekonomiskt utsatt situation.
Maten vi äter har inte bara en stor påverkan på hälsan utan även på miljön och klimatet.
Planetens ekosystem belastas bland annat av avskogning, jorderosion, övergödning, minskad
biologisk mångfald och ökade utsläpp av växthusgaser, och det faktum att cirka en tredjedel
av all producerad mat i världen inte konsumeras innebär ett stort resursslöseri (FAO, 2013).

Varför ett kostpolitiskt program?
I Lindesbergs kommun serveras varje år cirka 1,1 miljoner offentliga måltider inom skola,
förskola och äldreomsorg. Därmed finns stora möjligheter att påverka matens miljö- och
klimatpåverkan och främja hälsosamma matvanor samt jämlik hälsa. Politiska beslut kring
maten och måltiderna är viktiga för att skapa en gemensam målbild och för att stödja
utvecklingen av måltiderna och upphandlingen. Kommunstyrelsen beslutade därför att ett
kostpolitiskt program för Lindesbergs kommun ska tas fram (Lindesbergs kommun, 2016) där
politisk viljeriktning och riktlinjer för kommunens olika verksamheter presenteras.
Det kostpolitiska programmet är ett styrdokument som riktar sig till alla som på olika sätt
arbetar med kommunens måltider och livsmedel för att säkerställa en jämn kvalitetsnivå inom
alla verksamheter. Programmet och riktlinjerna ska fungera som ett stöd för att uppnå
gemensamma målsättningar och även ge information till medborgare och andra intresserade
om hur vi i kommunen arbetar med att utveckla måltiderna.
Lindesbergs kommun har tidigare antagit dokumentet Kvalitets- och servicenivå för
Lindesbergs kommuns måltidsenhet som främst berör näringsrekommendationer och
måltidsordning (Lindesbergs kommun, 2013). Detta ersätts av det kostpolitiska programmet.

Process för framtagandet
Arbetet med det kostpolitiska programmet har genomförts av kommunens måltidsekolog och
kostchef i samarbete med nutritionist från Region Örebro län samt socialförvaltningens
dietist. Innehållet i programmet och riktlinjerna har tagits fram genom möten och dialog med

måltidspersonal samt verksamhetsansvariga och medarbetare från verksamheterna skola,
förskola, hemtjänst och särskilt boende. Mötena har utgått från frågeställningar kring hur
måltiden kan utvecklas ur ett hälso- och miljöperspektiv.

Kostpolitiskt program
Syfte
Syftet med det kostpolitiska programmet och riktlinjerna är att skapa ett gemensamt
förhållningssätt till mat, måltider och måltidsmiljöer som främjar jämlik hälsa och en hållbar
utveckling ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv.
Programmet ska tydliggöra vilka förväntningar och krav som ställs på måltiderna och fungera
som ett verktyg och stöd för kommunens förtroendevalda, tjänstemän, för de som tillagar,
hanterar och serverar mat eller möter matgäster i sitt arbete. Dessutom ska det ge information
till medborgare och andra intresserade om hur vi i kommunen arbetar med att utveckla
måltiderna.

Mål och indikatorer
Goda matvanor främjas genom att smakrika och hälsosamma måltider erbjuds i
trivsamma miljöer
Indikatorer:
- Andel matgäster som tycker maten är bra (ELSA 2017, Öppna jämförelser 2017 samt
brukarenkät hemtjänst)
- Andel matgäster som tycker måltidsmiljön är bra/måltiderna är en trevlig stund (ELSA
2017, Öppna jämförelser 2017)
- Mängd uppäten mat per person (interna svinnmätningar)
Måltiden är en integrerad del i den kommunala verksamheten som bidrar till
gemenskap och kunskap om matens påverkan på hälsa och miljö
Indikatorer:
- Mat- eller kostråd (antal verksamheter som har kostråd eller motsvarande med
Måltidsmodellen som underlag, sida 7)
- Pedagogiska eller omsorgsmåltider (antal verksamheter som har pedagogiska eller
omsorgsmåltider)
Måltiderna i kommunen främjar en hållbar miljöutveckling
Indikatorer:
- Andel ekologiska livsmedel (andel i kronor och vikt av totala inköp av livsmedel)
- Andel lokalproducerade livsmedel (andel i kronor av totala inköp av livsmedel)
- Matsvinn (interna svinnmätningar)
- Koldioxidutsläpp per portion livsmedel (Matilda)
Måltiderna i kommunen främjar en hållbar ekonomisk utveckling
Indikatorer:
- Avtalstrohet i procent (Compare)
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-

Matsvinn (interna mätningar)
Antal lokala leverantörer

Ansvar
För att uppnå programmets mål och syfte krävs engagemang och samarbete mellan
verksamheter. Kommunens förtroendevalda, tjänstemän, de som tillagar, hanterar och serverar
mat eller möter matgäster i sitt arbete har alla ett ansvar att bidra till att programmet blir
verklighet.
Politikens ansvar
Enligt livsmedelslagstiftningen är Socialnämnden samt Barn- och utbildningsnämnden
livsmedelsföretagare och därmed ansvariga för att livsmedelslagen följs (Livsmedelsverket,
2013). Nämnderna har ansvar för planering, upphandling, riktlinjer samt tillagning och
beslutar om hur mycket maten får kosta. Vissa av dessa uppgifter delegeras till kostchef. Det
kostpolitiska programmets mål och riktlinjer fastställs på politisk nivå.
Verksamhetschefernas ansvar
Verksamhetscheferna kan delegera ansvaret till enhetschefer/rektorer. De är ansvariga för:
– att följa de riktlinjer som presenteras i det kostpolitiska programmet
– att ta fram verksamhetsspecifika instruktioner och regler för att nå programmets intentioner
– kvalitetsuppföljning av det kostpolitiska programmet
– måltidsmiljön i skolrestaurangen/matsalen
– utbud och öppettider på skolkafeterior, kiosker och fritidsgårdar
– den levererade maten
– de kompletterande måltiderna (frukost och mellanmål) på särskilt boende i centrala
Lindesberg och på fritidshem
– att livsmedelsinköp görs inom ramen för upphandling och ekonomi
Ansvar hos personal inom skola, förskola och äldreomsorg
Personalen inom skola, förskola och äldreomsorg har ansvar för:
– att följa de riktlinjer som presenteras i det kostpolitiska programmet
– att måltiden blir trivsam och integrerad
– att vara goda förebilder för matgästerna
– att livsmedelsinköp görs inom ramen för upphandling och ekonomi
Kostchefens ansvar
Kostchefen är ansvarig för:
– att måltidsenheten följer de riktlinjer som det kostpolitiska programmet innehåller
– att måltidspersonalen får relevant utbildning
– att måltiderna som erbjuds är näringsriktiga
– planering av måltider och menyer med ett hållbarhetsperspektiv
– att hygienregler följs enligt livsmedelslagstiftningen
– kvalitetsuppföljning och revidering av det kostpolitiska programmet
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–sammanställningav målensindikatorer
–att livsmedelsinköpgörs inom ramenför upphandlingoch ekonomi
Måltidspersonalens

ansvar

Måltidsenhetensmåltidspersonalhar ansvarför:
–att följa de riktlinjer som presenteras
i det kostpolitiskaprogrammet
–att matenfram till leveransär säker
–att vara godaambassadörer
för denmat som serverasoch den verksamhetsom
måltidsenhetenbedriver
–att livsmedelsinköpgörs inom ramenför upphandlingoch ekonomi

Måltidsmodellen
Måltiden är en viktig resurssom är mer än matenpåtallriken. För att denska bli såbrasom
möjligtmåste hänsyntastill flera olika faktorer.LivsmedelsverketsMåltidsmodellen(figur 1)
bestårav sex olika pusselbitarsom är viktiga för att måltidenskabli bra ur alla avseenden
(Livsmedelsverket,2017a).Måltidenskavara god, näringsriktig,säker,trivsam,integrerad,
och miljömässigthållbar.Måltidsmodellenärutgångspunkten
i Lindesbergskommunsarbete
med måltideroch kanmed fördel användaspå kostrådoch i planeringoch uppföljning inom
förskola,skolaoch äldreomsorgföratt på såvis ge en gemensambild av vad en bra måltid är.
Att matenär godoch måltidsmiljön trivsamär viktigt för att matenöverhuvudtagetskahamna
imagen. Säkermatomfattasav krav i lagstiftningenoch är en förutsättningför att gästenska
varatrygg. Näringsriktigmat är en nödvändighetför välmåendeoch ork. Med hållbarmenas
måltidersom tar hänsyntill miljö och klimatgenom exempelvislägreutsläppav
växthusgaser,
minskadanvändningav växtskyddsmedeloch en positiv utveckling av
odlingslandskapet.
Dessutomär det viktigt att minskamatsvinnet1. Med integreradmenasatt
måltidensessom en resursi omsorgenellerdet pedagogiskaarbetet.

Figur 1. Måltidsmodellengerett helhetsperspektiv
på måltiden.(Livsmedelsverket,
2017a)

1

Matsvinnär ätbar mat som slängsfrån servering,lagringoch tallrikar
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Upphandling
Kommunen upphandlar i enlighet med lagen om offentlig upphandling, LOU. Detta innebär
att krav på livsmedel kan ställas så länge de inte är diskriminerande och handelshindrande.
Det finns möjligheter att ställa krav på vad som ska upphandlas men inte från vem. Till
exempel går det inte att fråga efter livsmedel med egenskapen från Sverige. Däremot är det
möjligt att upphandla svenskt genom att ställa krav som motsvarar svensk produktion och
djurhållning. Lindesbergs kommun ställer krav i upphandlingen för att främja social,
ekonomisk och ekologisk utveckling, se avsnittet ”Hållbar utveckling” nedan.
En avtalsperiod är två år med möjlighet att förlänga ytterligare två år. I upphandlingen
samarbetar Lindesbergs kommun med länets norra kommuner – Nora, Ljusnarsberg och
Hällefors.

Hållbar utveckling
Hållbar utveckling är ett begrepp som används frekvent i
Det kostpolitiska programmet stödjer en
olika sammanhang. Det fick spridning år 1987 i Förenta
hållbar utveckling och förhåller sig till:
Nationernas Bruntlandsrapporten med följande definition:
- Den svenska livsmedelsstrategin
En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer
- Förenta nationernas Agenda 2030
dagens behov utan att äventyra kommande generationers
- Den regionala utvecklingsstrategin
- Lindesbergs vision 2025
möjligheter att tillfredsställa sina behov (FN, 1987).
- Sveriges miljökvalitetsmål
Hållbar utveckling delas in tre samspelande delar; social,
- Livsmedelsverkets råd
ekologisk samt ekonomisk. Social hållbarhet innebär att
människors hälsa och grundläggande behov uppfylls.
Ekologisk hållbarhet handlar om att bevara naturens resurser och minska påverkan på miljön,
och med ekonomisk hållbarhet menas hushållning med mänskliga och materiella resurser.
Lindesbergs kommun ska främja en hållbar utveckling genom ett flertal åtgärder:
-

Vi arbetar från Livsmedelsverkets rekommendationer för att maten ska vara hälsosam
och säker

-

Vi strävar efter att måltiderna ska serveras i en lugn och trevlig miljö och att gästen
ska ges möjlighet att påverka måltiden

-

För förbättrad hälsa och minskad klimatpåverkan ska andelen vegetabilier utökas,
främst inom skola och förskola

-

Vi väljer svenska livsmedel i den mån som är möjlig och gynnar därmed
sysselsättning inom svensk primärproduktion

-

Vi väljer säsongsanpassade grönsaker för en högre kvalitet och lägre klimatpåverkan

-

Det kött som serveras i kommunens offentliga verksamheter ska vara
svenskproducerat och gärna av naturbeteskött, eller leva upp till samma krav som
svenskt djurskyddskrav innebär

-

Vi ska gynna den lokala ekonomin genom att upphandla fler närproducerade livsmedel

-

Vi ska utöka andelen ekologiska livsmedel för att främja en hållbar miljöutveckling
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-

Genom att välja produkter som är producerade under kollektivavtalsenliga eller
liknande arbetsförhållanden och på ett rättvist sätt, exempelvis Fairtrade2, respekteras
mänskliga rättigheter och producenterna får tillräckligt betalt för sitt arbete

-

Bananer, kaffe, te och kakao ska alltid vara ekologiskt och etiskt märkta med hänsyn
tagen till miljö och sociala arbetsförhållanden

-

De fisk- och skaldjursprodukter som köps in är märkta med någon av
miljöcertifieringarna MSC, ASC eller KRAV, alternativt lever upp till motsvarande
krav

-

Av hälso- och miljöskäl undviks livsmedel med palmolja. I andra hand väljs produkter
med kravcertifierad palmolja, och i tredje hand annan certifierad palmolja

Köken
I Lindesbergs kommun finns i dagsläget 21 tillagningskök och sju mottagningskök (våren
2018). Mottagningsköken mottar färdiglagad huvudkomponent från tillagningskök och
tillagar själva tillbehör i form av pasta, ris eller potatis samt sallad. Köken ordnar också
mellanmål och frukost på majoriteten av kommunens förskolor och till viss del även till
särskilt boende. Kommunens viljeriktning är att fortsätta prioritera tillagningskök för en högre
kvalitet på måltiderna och för att underlätta kommunikation mellan matgäst och kök.

Genomförande och uppföljning
Programmet är ett långsiktigt inriktningsdokument som revideras vid behov eller minst vart
fjärde år. Ansvarig för revidering är måltidsenheten. Riktlinjerna ligger till grund för
verksamhetsspecifika regler och instruktioner/checklistor som tas fram av
verksamhetsansvariga chefer. Målen är styrande för alla berörda verksamheter. Kostchef
ansvarar för sammanställning av målens indikatorer (sida 5) och jämför resultaten med värden
från våren år 2018.

2

Fairtrade är en oberoende certifiering med uttalat mål att motverka fattigdom och stärka människors
inflytande och handlingskraft (Fairtrade, u.å.).
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Riktlinjer för måltider i förskola
Måltidernai förskolanär betydelsefullai arbetetför jämlik hälsaeftersomde ger alla barn,
oavsettbakgrundoch socioekonomiskaförutsättningar,möjlighet till hälsosammamatvanor.
Matenär inte baraviktig för att ge barnenenergiför att leka och lära, utan ävenför att ge en
grundför hälsosammaoch miljövänliga matvanor.Matenoch måltidernakan dessutom
användassom pedagogisktmaterialför att på ett lekfullt sättförstå exempelviskultur, matens
miljöpåverkanoch geografi.
Utgångspunktenför måltidernai förskolanär
Livsmedelsverketsgällande
rekommendationer
och
Måltidsmodellen,vilken omfattarflera olika aspekter
för att måltidenskabli bra (Livsmedelsverket,2016).
Läs merom modellenpåsida7.

Maten
Mateni förskolanär varierad,säsongsanpassad
och i såstor utsträckningsom möjligt lagad
från grunden.I menyplaneringentashänsyntill bland annatgäst,budget,matens
miljöpåverkanochupphandladelivsmedel.Måltidernasnäringsmässiga
kvalitet planeras
genomLivsmedelsverketsrådanderekommendationer.
Till lunchenserverasminst tre
grönsaker,gärnauppdeladeför sig. Lindesbergskommunerbjuderspecialkostav medicinska
skäl samti form av vegetariskoch fläskfri kost. Mer information finns på hemsidan.
En bra näringsrikfrukost eller mellanmålplanerasutifrån dessabyggstenar:
-

Mjölkprodukt eller motsvarande,till exempelnäringsberikadhavredryck
Bröd med påläggeller osötadeflingor/müsli
Grönsakereller frukt, gärnaefter svensksäsong

Med dessalivsmedelblir måltidernaenkla att göra i ordningoch variera.Brödsorternaär utan
tillsatt sockeroch varierande,bådeljust och grova,samtanpassade
till barnensålderoch
behov.Det är viktigt att mellanmålenär mer matigaom lunchenvar lättare,eller att lunchen
följs av hälsosamefterrätt,till exempelfrukt.
Vattenär en bra måltidsdryckmen valet bör görasutifrån vad som serverasi övrigt och
barnensmatvanor.Erbjudsmjölk eller andramjölkprodukterbådetill frukost, mellanmåloch
som måltidsdryckblir det ibland onödigtmycket och kan leda till att barnetäter för lite av
andraviktiga livsmedel(Livsmedelsverket,2016).Mer information om hälsosammat i
förskolanoch val av livsmedelfinns på Livsmedelsverketshemsidasamti Bra mat i förskolan
(2016).Läs mer om näringslärai bilaga2.
Rutiner för att förebyggaoch hanterarisker i sambandmedmåltidernaska finnas på samtliga
förskolor. Nötter, jordnötter,sesamfrönochmandelskainte förekommapå förskolorna
överhuvudtaget.
Inköp till förskolangörs i enlighetmed kommunensupphandlingsavtal.Läs mer om
upphandlingoch hållbarutvecklingpå sida8–9.
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Måltidsmiljön och måltidsordning
Chansen att barnen äter och tycker om maten ökar om miljön är lugn och man har trevligt
tillsammans. Måltidsmiljön ska därför utformas i samråd med barn och pedagoger. Det är
viktigt att barnen vet vilka rutiner och regler som gäller vid måltiden, och genom att låta
barnen själva ta ansvar för om och hur mycket som ska ätas ökar chanserna till positiva
måltidsupplevelser (Livsmedelsverket, 2016). Läs mer om förskolepersonalens viktiga roll
under ”pedagogiska måltider”.
Barnen ska ges utrymme att äta utan tidspress. Frukost, lunch och mellanmål serveras på
regelbundna tider. För små barn är det viktig att det inte för lång tid mellan måltiderna.
Lunchen serveras inte före klockan 11.00. Om möjligt serveras barnen grönsakerna före
lunchen.
Vid heldagsplacering ger frukost, lunch och mellanmål i förskolan cirka 70 procent av
dagsbehovet, varav frukost 20–25 och lunch 25–35 procent. De resterande 30 procenten
serveras i hemmet.

Pedagogiska måltider
Barn behöver vuxna som förebilder och stöd. Syftet med pedagogiska måltider är att ge
tillfälle till samvaro och en positiv upplevelse av måltider samt att bidra till en lugnare
måltidsmiljö. Pedagogiska måltider ska finnas på kommunens samtliga förskolor vid frukost,
lunch och mellanmål. Verksamhetschef avgör omfattningen.
I arbetsuppgiften att äta pedagogiskt ingår det att:
-

Äta tillsammans med barnen av den mat som serveras

-

Berätta vad som serveras

-

Bidra till en lugn och trivsam måltidsmiljö och en positiv attityd till måltiden

-

Samtala med barnen, exempelvis om matens smak och ursprung

-

Vara en förebild genom att äta en balanserad måltid (använd tallriksmodellen som
stöd, se bilaga 1)

-

Uppmuntra barnen att smaka nya livsmedel och ta av måltidens alla delar, både
grönsaker, kött/baljväxter och potatis/ris/pasta, osv.

-

Ansvara för att barn med specialkost serveras rätt mat

Förskolan bör regelbundet avsätta tid för att ge stöd kring och diskutera förhållningssätt och
rutiner vid måltiderna, till exempel på arbetsplatsträffar.

Maten som ett pedagogiskt verktyg
Barn lär hela tiden med alla sinnen, vilket innebär att möjligheterna till lärande är
obegränsade. Endast fantasin sätter gränser för hur man kan integrera måltiden i det
pedagogiska arbetet. Barnen kan få ökat intresse för mat, hälsa och miljö genom exempelvis
grönsaksodlingar, besök i köket eller sapere-metoden. Sapere-metoden används för att öva
barns språk och sensoriska förmåga, det vill säga upplevelse av maten och måltiderna med
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alla sinnen; doft, syn, hörsel, smak och känsel. Studier visar att barn som arbetat med
sensorisk träning vågar prova fler livsmedel och rätter. Förslag på färdigt material för att
använda maten som ett pedagogiskt verktyg finns på kommunens hemsida.

Miljö och klimat
Att barnens kunskap om matens miljöpåverkan ökar är viktigt för en hållbar miljöutveckling.
Detta kan ske genom bland annat samverkan mellan förskole- och måltidspersonal samt
genom att integrera mat och måltider i leken. Läs mer under ”Aktuell information och
lästips”.
Att kasta ätbar mat innebär ett stort resursslöseri och miljöpåverkan. Både måltids- och
förskolepersonal har ett ansvar att minska matsvinnet. Köket mäter matsvinnet två gånger per
år och genom bland annat kostråd kan resultaten uppmärksammas och åtgärder diskuteras.
Det är även viktigt att måltidspersonalen informeras om eventuell frånvaro för att kunna
anpassa mängden mat till antalet gäster. Eventuella matrester skickas alltid tillbaka till köket,
för uppskattning av mängd och vad som slängs.
Kommunala verksamheter ska föregå med gott exempel och gå i täten beträffande
källsortering på arbetsplatsen. Därför ska det på samtliga enheter finnas förutsättningar för
källsortering av det avfall som uppkommer, både matavfall och förpackningsmaterial
(Bergslagens kommunalteknik, 2015).

Sockerrika livsmedel
Läsk, godis, bakverk och glass ger snabb energi men lite eller ingen näring
(Livsmedelsverket, 2016). Om barn ska få i sig alla näringsämnen de behöver finns det inte
mycket plats för sådana produkter. På kommunens förskolor är tillsatt socker i olika former
därför ytterst begränsat. Sötad yoghurt/kräm eller liknande produkter serveras inte.
Hälsosamma produkter såsom bär föredras framför sylt, dock kan sylt och ketchup ingå i
lunchen i en välplanerad meny. Vid ett tillfälle per termin bjuder köket på en sötsak för att
uppmärksamma till exempel kanelbullens dag eller fettisdag. Övriga vanliga högtider
uppmärksammas genom måltiderna utan att det serveras sötsaker. Även barnens födelsedagar
kan firas på många olika sätt utan sötsaker, exempelvis genom bordsplacering, dukning och
sång. Föräldrar/vårdnadshavare ska inte bjuda förskolan på sötsaker eller snacks, av hälsoskäl
och med hänsyn till allergier. Att förskolepersonal och barn bakar tillsammans uppmuntras,
helst hälsosamma bakverk såsom fröknäcke, scones eller matmuffins.

Utflyktsmat
Vid utflykt finns olika lunchalternativ:
Alternativ 1: Matig sallad, dressing, bröd (kyckling eller skinka och potatis, couscous pasta
eller mathavre etc.)
Alternativ 2: Korv med bröd och frukt
Alternativ 3: Pannkaka (kall) och frukt
Köket meddelas senast två veckor innan utflyktsdagen. Det finns inga begräsningar om hur
ofta förskolan kan välja utflyktsmat i stället för den planerade lunchen. Måltidsenheten
ansvarar för maten med rätt temperaturhållning tills maten lämnar köket. Förskolan står för
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kylväskor vid utflykterna och ansvarar för att rätt temperatur och hygien hålls fram till
serveringen. Som måltidsdryck rekommenderas vatten eller mjölk.

Samverkan och lärande
Barn som är involverade i att laga och smaka på mat får en mer positiv attityd till mat. Frukost
och mellanmål är ofta enkla att laga och något som barnen kan hjälpa till med (SLV, 2016).
Det finns ingenting i lagstiftningen som hindrar att barnen deltar i matlagning men samma
krav gäller för barnen som för den ordinarie personalen gällande exempelvis hygien och
skyddskläder (Livsmedelsverket, 2016). Måltidspersonalen avgör om och i vilken
utsträckning barnen kan delta i matlagningen. Även att bjuda in kocken till avdelningarna för
att prata om mat uppmuntras.

Kostråd
För att utveckla måltiderna och samarbetet mellan måltidspersonal och förskolorna är det
viktigt att kostråd anordnas, minst en gång per halvår. På kostrådet möts måltidspersonal,
förskolechef, kökschef och förskolepersonal för att diskutera måltidens ur olika aspekter med
Måltidsmodellen som underlag (sida 7). Kökschef är sammankallande.

Aktuell information och lästips
Aktuell information om bland annat andelen ekologiska livsmedel, matsvinnet i kommunen
samt förslag på pedagogiskt material kopplat till mat, miljö och måltider finns på kommunens
hemsida. Mer information om bra val av livsmedel i förskola finns på Livsmedelsverkets
hemsida och i Bra måltider i förskolan (2016). Läs mer om nutrition i bilaga 2.

Genomförande och uppföljning
Instruktioner och regler/checklistor för verksamheten för att uppnå det kostpolitiska
programmets syfte och mål beslutas av verksamhetsansvariga. Uppföljning sker genom
kostråd, arbetsplatsträffar, verksamhetsberättelse och verksamhetsplanering.
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Riktlinjer för måltider i skola och fritidshem
Det är svårt att ta till sig kunskapnär manär hungrig.Skolmåltidernaär en förutsättningför
lärandei skolanoch har dessutomstor betydelseför hälsan.Bra skolmåltiderbidrar till god
och jämlik hälsaoch kan läggaen grundför bra och miljömedvetnamatvanorför restenav
livet. Genomatt integreramåltidernai verksamhetenkan de användassom ett pedagogiskt
verktyg och öka kunskapenom matenspåverkanpå hälsaoch miljö. Skolmåltidenär alltså
viktig för främjandetav en hållbarutveckling och en viktig del i det långsiktiga
folkhälsoarbetet.Därför skaden gesförutsättningarför att varaen av dagenshöjdpunkterför
eleveri alla åldrar,från förskoleklasstill gymnasiet(Livsmedelsverket,2013).
Utgångspunktenför måltidernai skola och fritidshemär
Livsmedelsverketsrådoch Måltidsmodellen,vilken
omfattarflera olika aspekterför att måltidenska bli bra. Läs
mer om modellenpå sida7.

Maten
Lindesbergskommunsskolor har en gemensamlunchmeny
som planerasterminsvis.I menyplaneringentashänsyntill gäst,budget,matens
miljöpåverkanochupphandladelivsmedel.Maten är varierad,säsongsanpassad
och, i så stor
utsträckningsom möjligt, lagadfrån grunden.Måltidernanäringsberäknas
såatt maten,över
en längreperiod,är näringsriktig.Lunchmenynfinns på kommunenshemsida.
Flerarätter att välja mellan finns på de störreskolornadär köket har förutsättningarför att
lagafler än en rätt (blandannattillräckligt med utrymmeoch utrustning),varaven bör vara
vegetarisk.På de störreskolornassalladsbordserverasminst fem styckenolika sorters
grönsakerochpå de mindreskolornaminst tre. Specialkosterbjudsav medicinskaskäl samti
form av vegetariskoch fläskfri kost. Mer information finns på hemsidan.
För att frukost och mellanmålskavaramättandeoch näringsrikabör de alltid innehållatre
delar(Livsmedelsverket,2013):
-

Mjölkprodukt eller motsvarande,till exempelnäringsberikadhavredryck
Bröd medpåläggeller osötadeflingor/müsli
Grönsakerellerfrukt, gärnaefter svensksäsong

Med dessalivsmedelblir måltidernaenkla att göra i ordningoch variera.Brödsorterna
3
varierasoch bör vara nyckelhålsmärkta
. Bröd med tillsatt sockerskainte serveras.Att baka
hälsosamttill mellanmålpå fritidshemuppmuntras,till exempelfröknäcke,sconeseller
matmuffins.Vid lättarelunch bör mellanmåletvaramer mättande,medexempelvismatigare
påläggsåsomägg eller makrill. Inköpengörsi enlighetmed kommunensupphandlingsavtal.
Läs mer om upphandlingoch hållbarutvecklingpå sida8–9.

3

Nyckelhålsmärkningen
innebäratt livsmedleninnehållermindre sockeroch salt, mer fullkorn och fibrer och
nyttigare eller mindre fett(Livsmedelsverket,2017c).

14

På skola och fritidshem ska det finnas rutiner för att hantera och förebygga risker i samband
med måltiderna. Nötter, jordnötter, sesamfrön och mandel ska inte förekomma på skolan
överhuvudtaget.

Måltidsmiljön och måltidsordning
En lugn och trevlig måltidsmiljö i skolrestaurangen är viktig för elevernas matro samt en
trivsam arbetsmiljö, och utformas därför i samråd med elever och personal. Förutom
inredning och utformning kan vuxnas närvaro och en välplanerad schemaläggning av lunchen
vara avgörande för en lugnare måltid. Schemaläggning av lunchen ska göras tillsammans med
måltidspersonalen för större möjligheter att planera serveringen efter antalet matgäster.
Eleverna ska ha minst 20 minuter att sitta ner och äta och det är en fördel om eleverna äter
ungefär samma tid varje dag.
Att låta dem som vill ta mat igen gå före i kön är ett sätt att minska matsvinnet och skapa en
lugnare miljö, och måste kommuniceras tydligt till alla elever. Alternativet är, om möjlighet
finns, en egen linje för omtag.
Rekommenderade serveringstider

Energiinnehåll av totala dagsbehovet

Frukost (fritidshem): 07.00 – 07.30

20 – 25 procent

Lunch: 11.00- 13.00

25 – 35 procent

Mellanmål (fritidshem): 14.00 – 15.00

15 – 20 procent

Måltiderna i skolan och på fritidshem behöver kompletteras med måltid i hemmet.

Schemalagd lunch
Schemalagd lunch innebär att klassen går och äter tillsammans med läraren för att sedan
återgå till klassrummet och fortsätta lektionen (Livsmedelsverket, 2013). Rast läggs före
måltiden eller vid annan tidpunkt. Effekter av schemalagd lunch är mindre stress för eleverna,
att eleverna äter mer och ett minskat matsvinn. Skolans rektor avgör om schemalagd lunch
ska användas på skolan.

Pedagogiska måltider
Barn och unga behöver vuxna som stöd och förebilder. Syftet med pedagogiska måltider är att
ge tillfälle till samvaro och en positiv upplevelse av måltider samt att bidra till en lugnare
måltidsmiljö (Livsmedelsverket, 2013). Pedagogiska måltider ska finnas på kommunens
samtliga skolor. Rektor avgör omfattningen och beslutar i samråd med personal om vilka som
ska äta pedagogiskt.
I arbetsuppgiften att äta pedagogiskt ingår det att:
-

äta tillsammans med eleverna av den mat som serveras, max en vuxen per bord

-

bidra till en lugn och trivsam måltidsmiljö och en positiv attityd till måltiden

-

följa med de yngre eleverna till skolrestaurangen

-

berätta för de yngre eleverna vad som serveras

-

samtala med eleverna, om exempelvis matens ursprung och smak
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-

vara en förebild genom att äta en balanserad måltid (använd tallriksmodellen som stöd,
se bilaga 1)

-

uppmuntra eleverna att ta av alla måltidskomponenter och smaka nya
livsmedel/maträtter

-

ansvara för att elever med specialkost serveras rätt mat

Maten som ett pedagogiskt verktyg
Skolmåltiderna kan utgöra ett värdefullt verktyg i skolans uppdrag kring livsstil, miljö och
hälsa och användas i pedagogiken på många olika sätt. Förutom att undervisa om matens
påverkan på hälsa och miljö i hem- och konsumentkunskap kan skolmåltiderna integreras i
andra skolämnen. Eleverna kan exempelvis studera matens ursprung på geografin eller olika
maträtters klimatpåverkan på naturvetenskapen. Förslag på lektionsmaterial kopplat till
måltiderna finns på kommunens hemsida.

Miljö och klimat
Att elevernas kunskap om matens miljöpåverkan ökar är viktigt för en hållbar
miljöutveckling. Detta kan ske genom bland annat samverkan mellan pedagogiken och
måltidspersonalen samt genom att integrera måltiden i olika läroämnen.
Att kasta ätbar mat innebär ett stort resursslöseri och miljöpåverkan. Både måltidspersonal,
skolpersonal och elever har ett ansvar att minska matsvinnet. Köket mäter matsvinnet två
gånger per år och genom kostråd och pedagogiska måltider uppmärksammas resultaten och
åtgärder diskuteras. Det är även viktigt att måltidspersonalen informeras om eventuell
frånvaro för att kunna anpassa mängden mat till antalet gäster.
Kommunala verksamheter ska föregå med gott exempel och gå i täten beträffande
källsortering på arbetsplatsen. Därför ska det på samtliga enheter finnas förutsättningar för
källsortering av det avfall som uppkommer, både matavfall och förpackningsmaterial
(Bergslagens kommunalteknik, 2015).

Sockerrika livsmedel
Sockerrika livsmedel såsom läsk och godis bidrar med mycket energi men knappt några
näringsämnen (Livsmedelsverket, 2013). Eftersom många barn i Sverige får i sig för mycket
socker är utrymmet för sötsaker och snacks väldigt begränsat i skolan och på fritidshem. Vid
ett tillfälle per termin kan exempelvis kanelbullens dag eller fettisdag uppmärksammas genom
servering av bakverk. Övriga vanliga högtider uppmärksammas genom måltiderna utan att det
serveras sötsaker. Till frukost eller mellanmål serveras osötat äppelmos eller bär istället för
sylt. Måltiderna inkluderar inte söta eller näringsfattiga livsmedel, exempelvis nyponsoppa,
saft, sötad yoghurt eller bakverk. I en välplanerad lunchmeny kan ketchup och sylt ingå som
tillbehör till rätter där det passar. Att fritidshemmens personal bakar hälsosamt tillsammans
med barnen uppmuntras.
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Utflyktsmat
Vid utflykt finns olika lunchalternativ:
Alternativ 1: Matig sallad, dressing, bröd (kyckling eller skinka och potatis, couscous pasta
eller mathavre etc.)
Alternativ 2: Korv med bröd och frukt
Alternativ 3: Pannkaka (kall) och frukt
Köket meddelas senast två veckor innan utflyktsdagen. Det finns inga begräsningar om hur
ofta skolan kan välja utflyktsmat i stället för den planerade lunchen. Måltidsenheten ansvarar
för maten med rätt temperaturhållning tills maten lämnar köket. Skolan står för kylväskor vid
utflykterna och ansvarar för att rätt temperatur och hygien hålls fram till serveringen. Som
måltidsdryck rekommenderas vatten eller mjölk.

Samverkan och lärande
Att låta elever involveras i måltidsverksamheten på skolan kan vara lärorikt eftersom det kan
innebära att de får större förståelse för maten samt inblick i en yrkesverksamhet. Det finns
ingenting i lagstiftningen som hindrar att elever deltar i matlagning på fritidshem eller skolor
men samma krav gäller för elever som för den ordinarie personalen gällande exempelvis
hygien och skyddskläder (Livsmedelsverket, 2013). Måltidspersonalen avgör om och i vilken
utsträckning eleverna kan delta i matlagningen. Även att bjuda in skolkocken till klassrummet
för att prata om maten uppmuntras, både i hem- och konsumentkunskap och andra läroämnen.

Kostråd
Samarbete mellan den pedagogisk personal och måltidspersonal har flera positiva effekter,
såsom minskat matsvinn och ökad kunskap om matens miljö- och hälsopåverkan. För att
utveckla måltiderna och samarbetet på skolan är det viktigt att kostråd anordnas, minst en
gång per termin. Att låta eleverna vara delaktiga skapar engagemang, kunskap och ett ökat
ansvarstagande, och ger värdefull återkoppling om måltiderna. På kostrådet möts
måltidspersonal, elevrepresentanter, rektor och/eller pedagoger och för att diskutera måltidens
ur olika aspekter med Måltidsmodellen som underlag (sida 7). Eleverna uppmuntras diskutera
frågorna på klassråd/elevråd innan mötet. Rektor har ansvar för kostrådet.

Aktuell information och lästips
Aktuell information om bland annat andelen ekologiska livsmedel, matsvinnet i kommunen
samt förslag på lektionsmaterial kopplat till mat och måltider finns på kommunens hemsida.
Mer information om bra val av livsmedel i skola och fritidshem finns i Bra mat i skolan
(2013) och på Livsmedelsverkets hemsida. Läs mer om nutrition i bilaga 2.

Genomförande och uppföljning
Instruktioner och regler/checklistor för verksamheten för att uppnå det kostpolitiska
programmets syfte och mål beslutas av verksamhetsansvariga. Uppföljning av det
kostpolitiska programmet och riktlinjerna för skola och fritidshem sker genom kostråd,
arbetsplatsträffar, verksamhetsplanering, verksamhetsberättelse samt SkolmatSverige - ett
webbaserat verktyg för bedömning av skolmåltiden (SkolmatSverige, 2018). Genom
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SkolmatSverige kan måltidsmodellens alla aspekter utvärderas (sida 7).
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Riktlinjer för skolkafeterior
Skolkafeterior är viktiga inslag för elever som går långa dagar i skolan eftersom de kan ge
möjlighet till mellanmål och frukost samt avkoppling och samvaro. Riktlinjerna är ett stöd i
arbetet för att främja hälsa och hållbar utveckling i kommunens skolkafeterior.

Underlätta hälsosamma val
Hälsosamma val i skolkafeterian underlättas genom öppettider, utbud, exponering och
prissättning.
Öppettider
För att uppmuntra elever att äta av skollunchen bör öppettider inte konkurrera med
skolrestaurangen. Det är önskvärt att caféet har stängt under lunchtid och öppet tidig morgon
och eftermiddag.
Utbud
Ett bra och hälsosamt utbud i skolkafeterian underlättar hälsosamma val (Livsmedelsverket,
2013). Utrymmet för snacks, söta drycker och socker är litet om eleverna ska få den näring de
behöver. Ett brett, varierat och hälsosamt utbud utvecklas i samarbete med skolsköterska och
elever. Energidrycker ska inte finnas med i utbudet.
Ett bra utbud består exempelvis av:
-

Mjölk/yoghurt/kvarg/fil/smoothies utan tillsatt socker

-

Flingor/müsli/gryn - nyckelhålsmärkta

-

Smörgåsar av nyckelhålsmärkt bröd och med grönsaker

-

Frukt, gärna efter säsong

-

Grönsaksstavar med dipp

-

Kaffe/te/juice/vatten

(Livsmedelsverket, 2013.)
Att caféerna själva tillverkar och bakar ett hälsosamt utbud är positivt, vilket går att anpassa
till verksamhetens förutsättningar. Saknar caféet tillgång till ugn kan till exempel rawfoodbollar och smoothies vara en möjlighet.
Exponering
Det ska vara enkelt att välja hälsosamma alternativ och därför ska dessa synas tydligt. Genom
placering, skyltning och information kan dessa främjas. Om godis, snacks och socker till
kaffet/teet erbjuds placeras dessa mindre synligt.
Prissättning
Prissättning ska också användas för att uppmuntra eleverna att välja hälsosamma alternativ
framför ohälsosamma. Bra val kan subventioneras medan de onyttiga säljs för några kronor
mer. Förutom olika prissättningar kan det också vara viktigt att det blir en tydlig mängdskillnad i
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vad man får för pengarna, vilket kan uppmuntra eleverna att välja den stora mackan framför den
lilla sötsaken.

Miljö och klimat
Ekologiskt och rättvisemärkt
Skolkafeteriornas verksamhet påverkar även miljön. Genom att göra inköp enligt de avtal som
kommunen har ingått och därmed sälja kaffe, te och bananer som enligt kommunens
upphandling är ekologiska och rättvisemärkta främjas en hållbar utveckling. Att kommunicera
miljö- och etikmärkningarna och sprida kunskap om livsmedlens miljöpåverkan uppmuntras.
Se sida 8–9 för mer information om kommunens upphandling och hållbar miljöutveckling.
Återvinning och material
Sopsortering ska vara möjligt för skolkafeteriorna enligt den kommunala avfallsplanen
(Bergslagens Kommunalteknik, 2015). Engångsartiklar av plast ska undvikas i förmån för
återanvändbara produkter eller engångsartiklar av papp.

Livsmedelshygien och allergier
Skolkafeterian ansvarar för att den mat som serveras är hygienmässigt säker att äta och därför
ska det finnas tydliga rutiner för att förebygga risker. Nötter, mandlar, sesamfrön och
jordnötter ska på grund av allergirisk inte finnas i skolans utrymmen, och därmed inte heller i
skolkafeterian.
De som arbetar i skolkafeterian ska ha kunskap om förvaring av livsmedel och eventuella
allergener i produkterna. Denne ska ha bra rutiner för den personliga hygienen, vara frisk och
ha lämpliga kläder för arbetet. Caféansvarig har ansvar för att eventuella elever som hjälper
till i caféet får lära sig allt de behöver veta för att maten ska vara säker att äta
(Livsmedelsverket, 2013).

Miljön i skolkafeterian
Måltidsmiljön är viktig för avkoppling och samvaro. Skolkafeterian bör utformas i samarbete
med elever så att både elever och personal tycker det är trevligt att vistas där. Med hjälp av
växter, skärmar, belysning och ljuddämpande tyger kan kafeterian kännas trivsammare och
lite mysigare.

Genomförande och uppföljning
En förändring i skolkafeteriornas verksamhet kan ske successivt. Verksamhetsansvarig rektor
ansvarar för att riktlinjerna efterföljs. Uppföljning av det kostpolitiska programmet och
riktlinjerna för skolkafeterior sker genom verksamhetsberättelse och verksamhetsplanering.
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Riktlinjer för måltider på särskilt boende
Trevliga och hälsosammamåltiderär viktigt för en god livskvalitet. Förutomatt matenger
tillräckligt med näringoch energiär det ocksåviktigt att måltidenblir en trevlig stund
eftersomden kan varaen av dagenshöjdpunkter.Hos äldrefinns en ökad risk för undernäring
då aptitenkan påverkasav sjukdomar,medicineroch psykosocialafaktorer såsom
nedstämdhetoch ensamhet.Det är därför viktigt att matensom serverasi äldreomsorgenär av
hög kvalitet och anpassas
efter de äldre,vilket kräver att omvårdnadspersonalen
är lyhörd och
har kunskapom varje personsspecifikabehov
(Livsmedelsverket,2018b).
Utgångspunktenför måltidernapå särskilt boendeär
Livsmedelsverketsråd och Måltidsmodellen,vilken
omfattarflera olika aspekterför att måltidenskabli bra. Läs
mer om modellenpå sida7.

Maten
Till grundför de måltider somtillagasför kommunensäldreomsorgligger Livsmedelsverkets
rådanderekommendationer.
Deenskildapå heldygnsboende
erbjuds100 procentav
rekommenderatenergi-och näringsintag.Måltidsenhetenspersonaltillagar näringsberäknad
lunch och middag.Matenlagasi såstor utsträckningsom möjligt från grundenutifrån en
menysom är varieradoch säsongsanpassad.
Att anpassamatenssammansättning,
konsistensoch storlekutifrån den enskildasbehovär
viktigt. Närings-och energitätaremat kan varanödvändigtför demsom av olika anledningar
har försämradaptit. Det är självklart ävenviktigt att undersökavarför den enskildehar
försämradaptit eller andraätsvårigheterochgenomvilkaindividanpassadeåtgärderdenkan
förbättras.Vid risk för undernäringär det viktigt att utredaorsakeroch att sättain
individanpassade
åtgärdersom ävenföljs upp. Om vanlig mat och dryck inte räckertill för att
täckaindividensbehovkan kosttilläggbehövas.Specialkostoch konsistensanpassad
kost
erbjudstill demsom behöverdet.
I takt med en stigandeålderökar förlustenav muskelmassa
och styrka,varpådet är viktigt
med ett ökat intag av protein (Livsmedelsverket,2017b).Proteinrikalivsmedelbör prioriteras,
ävennär det gäller måltidsdryckeroch mellanmål.Att omvårdnadspersonal
bakarpå
avdelningarnauppmuntrasoch underförutsättningatt det finns lämpligahygienrutinerkan
ävende äldredelta.Inköp görsenligt kommunensavtal.

Genomförandeplan
En genomförandeplanutformas
tillsammansmedden enskildeoch/ellerdennes
anhörige/närstående.
I genomförandeplanen
skadet framgåhur, när och var de beviljade
insatsernaskautförasutifrån den enskildesbehovoch önskemål,vilket ävenomfattar
måltiderna.Genomförandeplanen
reviderasvid behovochminst var sjättemånad.
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Måltidsordning
En förutsättning för att de äldre ska få i sig tillräckligt med energi är att måltiderna sprids över
dygnet. Nattfastan ska därför inte överskrida elva timmar. För att få tillräckligt med tid mellan
huvudmålen serveras lunch kring 12.00 och middag kring 17.00. Sex måltider bör erbjudas
varje dag, varav tre huvudmål (frukost, lunch och middag) och tre mellanmål. Även att
erbjuda eventuell förfrukost, något att äta eller dricka innan sänggående eller ett mellanmål
till den som är vaken nattetid kan behövas för att korta ner nattfastan.

Måltidsmiljön
Hur maten serveras och stämningen runt matbordet påverkar upplevelsen av måltiden i stor
utsträckning. Trivsamhet är viktigt, vilket bland annat kan främjas genom bra belysning, fin
dukning och att man väntar med disk tills alla ätit klart. Kontraster mellan ljusa och mörka
färger kan användas för att göra dukningen och maten mer tydlig, vilket särskilt kan
underlätta för enskilda med demenssjukdom (Livsmedelsverket, 2017b). Att tala om för den
enskilde vad som serveras är alltid av vikt för en trevlig måltidsupplevelse.
Servering ur karotter på bordet kan främja valmöjligheter då det blir lättare för den enskilde
att fylla på mer mat under måltidens gång. Om maten i stället serveras upplagd på tallrik är
det viktigt att den presenteras på ett tilltalande sätt. En för stor portion kan bli motbjudande.
Vilken typ av servering som passar bäst avgörs på respektive avdelning.
Att avdelningarna vid varje måltid har en person som är ansvarig för måltidsmiljön och maten
är önskvärt eftersom denne kan bidra till en trevligare måltidsupplevelse. Denne ansvarar för
att checklistan följs vid lunch och middag (bilaga 4) och är dessutom viktig av säkerhetsskäl
eftersom det i så fall alltid finns personal vid matbordet under måltiderna.

Högtider
Högtider uppmärksammas genom maten och dukningen. Vid de vanligaste högtiderna skickar
köken festligare måltider. Vid andra högtider kontaktas köket för en diskussion om
möjligheterna att byta ut den ordinarie matsedelns maträtter, senast två veckor innan.

Omsorgsmåltider
Omsorgsmåltider är önskvärda och innebär att personalen på särskilt boende äter tillsammans
med den äldre och samma maträtt som denne. För många äldre kan det bidra till mer
matglädje och därmed ett högre energiintag och bättre hälsa. För demenssjuka personer kan
omsorgsmåltider också fungera som en ”spegel” då de äldre ser och förstår vad de ska göra
(Livsmedelsverket, 2017b).

Miljö och klimat
Kommunala verksamheter ska föregå med gott exempel och gå i täten beträffande
källsortering på arbetsplatsen. Därför ska det på samtliga enheter finnas förutsättningar för
källsortering av det avfall som uppkommer, både matavfall och förpackningsmaterial
(Bergslagens kommunalteknik, 2015).
Matsvinnsmätningar på alla avdelningar uppmuntras liksom en samverkan med andra
kostombud och måltidspersonal för att diskutera ett minskat matsvinn, se Samverkan nedan.
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Att ta tillvara på eventuell överbliven mat som inte varit ute till servering är möjligt om det
sker på ett hygienmässigt korrekt vis. Rutiner för kontroll av temperatur samt märkning av
den mat som sparas är då nödvändigt för att tillvaratagningen ska ske på ett säkert sätt, i
enlighet med egenkontrollprogrammet. Mer information och stöd finns i Handbok för säker
mat inom skola, vård och omsorg (Sveriges kommuner och landsting, 2014).

Samverkan
Kostombud
För många äldre kan det vara lättare att delge sina önskemål och synpunkter till
omvårdnadspersonalen än till det kök som tillagar maten. Därför är det viktigt att varje
avdelning har minst ett kostombud som ansvarar för att lyfta måltidsrelaterade frågor.
Kostombuden har bland annat ansvar för att:
- de enskildas åsikter uppmärksammas
- egenkontrollprogrammen följs vid hantering av mat
- kontakta tillagningskök i enskilda ärenden och samarbeta i frågor rörande mat och hälsa
- delge medarbetare information från kostombudsträffar och kostråd, se nedan
Kostombudsträffar
Samtliga kostombud från särskilt boende träffas på kostombudsträffar minst en gång per
termin med syftet att utbyta idéer och erfarenheter och utveckla samarbetet mellan enheterna.
Sammankallande till kostombudsträffarna är sköterskechef.
Kostråd
Samverkan och kommunikation inom och mellan olika verksamheter är nödvändigt för
fungerande rutiner kring måltiderna. För att underlätta kommunikationen mellan omvårdnadsoch måltidspersonal är det viktigt att kostråd anordnas, minst en gång per halvår. Syftet är att
diskutera hur måltiderna kan utvecklas ytterligare, och öka de enskildas inflytande över
utbudet. Måltidsmodellen (sida 7) är en god grund att utgå ifrån så att alla aspekter av
måltiden uppmärksammas. Utöver kostombud, måltidspersonal och biträdande
kostchef/kökschef bör även enhetschef och sjuksköterska delta. Sammankallande till dessa
möten är biträdande kostchef eller ansvarig kökschef.
Det är viktigt att de boende har möjlighet att vara med och påverka maten och måltiderna,
vilket kan ske antingen genom deltagande på kost- eller boenderåd, men även genom
kostombudet. Enhetschefen avgör om boendet ska sammankalla till boenderåd, eller om de
enskilda ska bjudas in till kostråd.

Aktuell information
Aktuell information om andelen ekologiska livsmedel, svinnet i kommunen och material
kopplat till måltider finns på kommunens hemsida. Mer information om bra mat och måltider
finns på Livsmedelsverkets hemsida och i Bra mat i äldreomsorgen (2018). Läs mer om
nutrition i bilaga 2.
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Genomförande och uppföljning
Instruktioner och regler/checklistor för verksamheten för att uppnå det kostpolitiska
programmets syfte och mål beslutas av verksamhetsansvariga. Uppföljning sker genom
kostråd, arbetsplatsträffar, kostombudsträffar och verksamhetsberättelse.
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Riktlinjer för måltider i hemtjänst
Det är viktigt att matensom serverasi äldreomsorgenär av hög kvalitet eftersommångaäldre
på grundav sjukdom,nedstämdhet,ensamheteller medicinerkan ha sämreaptit. Trevliga och
hälsosammamåltiderär betydandefören god livskvalitet. Hemtjänstpersonal
kan göra
skillnad genomatt anpassamåltidenefter de äldresegnabehovoch önskemål,och göra
måltidentill en av dagenshöjdpunkter(Livsmedelsverket,
2018b).
Utgångspunktenför måltidernai skola och fritidshemär
Livsmedelsverketsråd och Måltidsmodellen,vilken omfattar
flera olika aspekterför att måltidenskabli bra. Läs mer om
modellenpå sida7.

Biståndshandläggning
Socialförvaltningenansvararför biståndshandläggning
och leveransav matlådor.De främsta
måltidsrelaterade
insatsersom denenskildekan få beviljadeär:
-

Matdistribution

-

Iordningsställandeav mat

-

Måltidsstöd

-

Inköp av mat och dagligvaror

Hemtjänstpersonalen
skatillsammansmedden äldrekommafram till hur manskaarbetamed
måltidernaför att den äldreska fåden hjälp och det stödsom dennebehöver.Det är viktigt att
omvårdnadspersonalen
meddelarbiståndshandläggare
ifall den enskildesbehovav hjälp med
mat och måltiderförändras.

Maten
Till grundför de måltidersom tillagasför kommunensäldreomsorgligger Livsmedelsverkets
rådanderekommendationer.
I Lindesbergskommuntillagar måltidsenhetenlunchtill dem
som av biståndshandläggare
har beviljatsdetta.Måltidsenhetenskök tillagar lunchensom
sedanlevererasav hemtjänsten,vilka har ett ansvaratt setill att samtligakomponenterföljer
med i leveransen.Hemtjänstpersonalen
har ocksåansvarför att matenlevereraspå ett sätt
som bevararmatenskvalitet, antingenvarm eller kyld. Ifall den är varm ska leveransenske
utan att varmhållningskedjanbrytsoch serveringskaav hygieniskaoch näringsmässiga
skäl
skevid leverans.En matlådasom levereraskyld underlättarför omvårdnadspersonalen
att
transporteramed bibehållenkvalitet och möjliggör för den enskildeatt själv styraöver tiden
för lunchen.
Lunchmenynskavaravarierad,säsongsanpassad
och löpa över minst fyra veckor.Vid de
vanligastehögtidernaskickarköken festligaremåltider.Att anpassamatenssammansättning,
konsistensoch storlekutifrån den äldresbehovär viktigt. Närings-och energitätaremat kan
varanödvändigtför demsom av olika anledningarhar försämradaptit. Lunchenär
näringsberäknad
för att ge den enskildetillräckligt med energioch näringsämnenoch ska
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innehålla cirka 25 procent av dagsbehovet. Maten lagas i så stor utsträckning som möjligt från
grunden och den enskilde kan måndag till fredag välja mellan två alternativ, med undantag för
vegetarisk och konsistensanpassad kost. Valen görs för en eller flera veckor och den enskilde
ska ha tillgång till menyn för att veta vilken mat som väntar. Specialkost och
konsistensanpassad kost erbjuds till dem som behöver det.
Utöver lunchen kan den enskilde beviljas hjälp med övriga måltider, vilket hemtjänsten
ansvarar för. Eftersom lunchen endast står för en av dagens måltider är det viktigt att
säkerställa att även övriga måltider fungerar bra. Att den enskilde får vara med och planera
och inhandla maten kan öka både aptit och livskvalitet.

Genomförandeplan
En genomförandeplan utformas tillsammans med den enskilde och/eller dennes
anhörige/närstående. I genomförandeplanen ska det framgå hur, när och var de beviljade
insatserna ska utföras utifrån den enskildes behov och önskemål, vilket även omfattar
måltiderna. Genomförandeplanen revideras vid behov och minst var sjätte månad. Har den
enskilde endast matdistribution görs ingen genomförandeplan.

Måltidsordning
Tidpunkter för måltider ska bestämmas så långt det går utifrån den enskildes önskemål. Det är
önskvärt att tiderna för alla måltidsrelaterade insatser, i den utsträckning som är möjlig, är
desamma alla dagar. Ifall den enskilde får stöd med fler måltider än lunchen är det viktigt att
se till att måltiderna inte blir för nära varandra.

Måltidsmiljön
Den enskildes inflytande över måltidssituationen är viktigt för aptiten och en positiv
måltidsupplevelse. Möjligheterna för hemtjänstpersonalen att jobba med måltidsmiljön kan
dock vara begränsade eftersom måltiden tar plats hemma hos den enskilde och de beviljade
insatserna inte alltid är beräknade att omfatta dukning med mera. Vid insatser som berör
måltidsmiljön är det dock viktigt att fråga om den enskildes önskemål, exempelvis hur
dukningen ska vara, om radion ska vara på eller var i boendet denne vill äta sin måltid. Att
tala om för den enskilde vad som serveras är alltid av vikt för en trevlig måltidsupplevelse.

Miljö och klimat
Källsortering kan ske genom insatsen sophantering. Sophantering beviljas ifall den enskilde
önskar och behöver det och möjligheter finns för omvårdnadspersonalen.
För minskat matsvinn och livsmedelssäkerhet är det viktigt att personal noga antecknar datum
när de öppnar en ny förpackning hos den enskilde. Detta för att denne och personalen ska veta
när den öppnades. Genom samverkan mellan kostombud och måltidspersonal kan fler
åtgärder för minskat matsvinn diskuteras, se nedan.

Samverkan
Kostombud
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För många äldre kan det vara lättare att delge sina önskemål och synpunkter till
hemtjänstpersonalen än till det kök som tillagar matlådorna. Därför är det viktigt att varje
hemtjänstgrupp har minst ett kostombud som verkar för att lyfta måltidsrelaterade frågor.
Kostombuden har bland annat ansvar för att:
- de enskildas åsikter uppmärksammas
- egenkontrollprogrammen följs vid hantering av mat
- kontakta tillagningskök i enskilda ärenden och bedriva samarbete i frågor rörande mat och
hälsa
- delge medarbetare information från kostombudsträffar och kostmöten, se nedan
Kostombudsträffar
Hemtjänstens samtliga kostombud träffas på kostombudsträffar minst en gång per termin med
syftet att utbyta idéer och erfarenheter och utveckla samarbetet mellan enheterna.
Sammankallande till kostombudsträffarna är sköterskechef.
Kostråd
Samverkan och kommunikation inom och mellan olika verksamheter är nödvändigt för
fungerande rutiner kring måltiderna. För att underlätta kommunikationen mellan omvårdnadsoch måltidspersonal är det viktigt att kostråd anordnas, minst en gång per halvår. Syftet är att
diskutera hur måltiderna kan utvecklas ytterligare och öka de enskildas inflytande över
utbudet. Måltidsmodellen (sida 7) är en god grund att utgå ifrån så att alla aspekter av
måltiden uppmärksammas. Utöver kostombud, måltidspersonal och biträdande kostchef bör
även enhetschef och sjuksköterska delta. Sammankallande till dessa möten är biträdande
kostchef eller ansvarig kökschef.

Aktuell information
Aktuell information om andelen ekologiska livsmedel, matsvinnet i kommunen med mera
finns på kommunens hemsida. Mer information om bra mat och måltider finns på
Livsmedelsverkets hemsida och i Bra mat i äldreomsorgen (2018). Läs mer om nutrition i
bilaga 2.

Genomförande och uppföljning
Instruktioner och regler/checklistor för verksamheten för att uppnå det kostpolitiska
programmets syfte och mål beslutas av verksamhetsansvariga. Uppföljning sker genom
kostråd, arbetsplatsträffar, kostombudsträffar, verksamhetsberättelse samt brukarenkäter.
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Riktlinjer för måltidsenheten
Måltidsenhetentillagar måltiderför mångaav kommunensinvånareoch arbetari samrådmed
andraverksamheterför en jämlik hälsaoch hållbarutveckling.Till
grundför de måltidersom serverasi kommunenligger Livsmedelsverket
gällanderåd och Måltidsmodellen,vilken omfattarflera olika aspekter
för att måltidenskabli bra (Livsmedelsverket,2016).Läs mer om
modellenpå sida7.

Maten
I menyplaneringentas hänsyntill blandannatgäst,budget,matensmiljöpåverkan,
upphandladelivsmedeloch näringsriktighet.Menyn är varieradoch säsongsanpassad,
och
matenär i den måndet är möjligt anpassadtill matgästernaoch derasbehov.Maten,även
specialkost,lagasi såstor utsträckningsom möjligt från grundenvilket ger en högrekvalitet.
Maträtternapresenteras
tydligt medbeskrivandenamnmed avsiktenatt matenskamotsvara
gästensförväntningaroch därmedfrämja god aptit.
På förskolanserverasminst tre grönsakertill lunchen,om möjligt före serveringav måltiden.
På de störreskolornaserverasminst fem grönsakeroch på de mindreminst trestycken.
Grönsakoch/ellerfrukt serverasäventill frukost och mellanmål.
Frukostoch mellanmålska varamer mättandeom lunchenvarit lättare.Inom äldreomsorgen
prioriterasproteinrikalivsmedeltill mellanmål.Inom skolaoch förskola inkluderarfrukost
och mellanmålinte sötaeller näringsfattigalivsmedel,exempelvisnyponsoppa,saft, sötad
yoghurteller bakverk.En näringsrikfrukost eller mellanmålplanerasutifrån dessa
byggstenar:
-

Mjölkprodukt eller motsvarande,till exempelnäringsberikadhavredryck
Bröd med påläggeller osötadeflingor/müsli
Grönsakereller frukt, gärnaefter svensksäsong

Inköpgörs i enlighetmed kommunensupphandlingsavtal.Läs mer om upphandlingoch
hållbarutvecklingpåsida 8–9.
Nötter, jordnötter,sesamfrönochmandelskaav allergiskälinte förekomma.Specialkost
erbjudsav medicinskaoch sålångt som möjligt etiskaoch religiösaskäl, mer information
finns på hemsidan.

Kvalitetssäkring

av maten

Måltidsenhetenarbetari egenkontrollprogrammen
medkvalitetssäkringoch dokumenterar
skriftligt enligt verksamhetens
rutiner. Samtligakök har rutiner för att hanteraoch förebygga
risker och följer gällandelivsmedelslagstiftning.Kvalitetssäkringeninnefattarävenatt
måltidspersonalen
äter sammalunchmåltidsom serverastill gästerna,och bedömermatens
smak,konsistens,form, lukt och utseende.Återkopplingoch förslag på förbättringarsker
skriftligt och skickastill kökschefeller biträdandekostchef,och användsvid nästa
menyplanering.Önskvärtär att lunchenätspedagogiskttillsammansmedmatgästerna.

Miljö och klimat
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Lindesbergs kommuns kök arbetar efter S.M.A.R.T-modellen. S.M.A.R.T står för
S = Större andel vegetabilier
M = Mindre andel tomma kalorier
A = Andelen ekologiskt ökar
R = Rätt kött och grönsaker
T = Transportsnålt
I praktiken innebär det att svenska, närproducerade och ekologiska livsmedel prioriteras i
upphandling och vid inköp till köken. Menyn planeras så att maten innehåller mer
säsongsanpassade grönsaker och större andel vegetabilier, främst på skola och förskola. Av de
två rätter som serveras på de större skolorna bör minst en av rätterna vara vegetarisk. Det kött
som serveras ska vara svenskt och gärna av naturbeteskött, eller leva upp till samma krav som
svenskt djurskyddskrav innebär. Fisk och skaldjur är miljömärkta, produkter med palmolja
undviks, och kaffe, bananer och te ska alltid vara ekologiskt och etiskt märkta. Vitt socker
begränsas, främst i skola och förskola, läs mer under ”högtider och festliga tillfällen”. Se
bilaga 3 för mer information om miljömässigt hållbara måltider.
Matsvinnet mäts kontinuerligt, minst två gånger per år. Resultaten av dessa analyseras och
bearbetas på arbetsplatsträffar och kostråd så att rätt åtgärder för minskat matsvinn kan vidtas.
Resultaten kommuniceras till personal på de enheter där maten serveras, exempelvis i
matsalen och på kostråd. Måltidspersonal uppmuntras att även kommunicera annan
miljörelaterad information i restaurangen och på kostråd, exempelvis matens ursprung eller
användandet av ekologiska livsmedel.
Att ta tillvara på överbliven mat som inte varit ute till servering är möjligt om det sker på ett
hygienmässigt korrekt vis. Rutiner för kontroll av temperatur samt märkning av den mat som
sparas är då nödvändigt för att tillvaratagningen ska ske på ett säkert sätt, i enlighet med
egenkontrollprogrammet. Mer information och stöd finns i Handbok för säker mat inom
skola, vård och omsorg (Sveriges kommuner och landsting, 2014).
Kommunala verksamheter ska föregå med gott exempel och gå i täten beträffande
källsortering på arbetsplatsen. Därför ska det på samtliga enheter finnas förutsättningar för
källsortering av det avfall som uppkommer, både matavfall och förpackningsmaterial
(Bergslagens kommunalteknik, 2015).

Kompetensutveckling
Måltidspersonalen utbildas fortlöpande inom livsmedelshygien och specialkost. Utbildning
kring hälsa och hållbar miljöutveckling är viktigt, liksom ökad kunskap om användandet av
vegetabilier för att möta behovet av goda grönsaksrätter och grönsaksberikade kötträtter samt
inbjudande salladsbufféer.

Samverkan och lärande
Genom kostråd är måltidspersonal delaktig i utvecklingen av måltiderna tillsammans med
matgäster och personal på skola, förskola och äldreomsorg. Mötena omfattar alla aspekter
som är viktiga för att måltiden ska bli bra, med Måltidsmodellen (sida 7) som stöd. Mötena
genomförs regelbundet i överenskommelse med respektive verksamhet. Ansvarig för
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kostråden inom skola är rektor. Inom förskola är kökschef sammankallande och inom
äldreomsorgen är sköterskechef sammankallande.
För ökad kunskap om mat, miljö och hälsa samt ökad acceptans för menyn kan
måltidspersonalen uppmuntra ett utökat samarbete med verksamhetspersonalen. Förutsatt att
det finns lämpliga hygienrutiner och tid för måltidspersonal är det till exempel möjligt för
måltidsgästerna att hjälpa till i köken. Även måltidspersonalens närvaro i restaurangen och
besök hos verksamheterna kan innebära ökad förståelse för hållbara måltider.

Högtider och festliga tillfällen
Måltidsverksamheten är i samverkan med övriga verksamheter en resurs vid festliga tillfällen,
och uppmärksammar traditioner, helger och högtider. Svenska mattraditioner förs vidare
genom servering av traditionell svensk mat vid påsk, jul och midsommar. Även mat från
andra kulturer ska finnas med på menyn. På särskilda boenden är det möjligt att byta ut den
ordinarie matsedelns maträtter för att uppmärksamma andra tillfällen. Köket kontaktas då för
en diskussion senast två veckor innan.
Många barn i Sverige får i sig för mycket energi från socker och därför begränsas kökets
utbud av sötsaker/bakverk i skola/fritidshem och förskola till ett tillfälle per termin. Till
frukost eller mellanmål på fritidshem och förskola serveras produkter utan tillsatt socker, till
exempel bär istället för sylt och osötat äppelmos. I en välplanerad lunchmeny kan ketchup och
sylt ingå som tillbehör till rätter där det passar.

Utflyktsmat
Vid utflykt finns olika lunchalternativ:
Alternativ 1: Matig sallad, dressing, bröd (kyckling eller skinka och potatis, couscous pasta
eller mathavre etc.)
Alternativ 2: Korv med bröd och frukt
Alternativ 3: Pannkaka (kall) och frukt
Köket meddelas senast två veckor innan utflyktsdagen. Det finns inga begräsningar om hur
ofta utflyktsmaten kan väljas i stället för den planerade lunchen. Måltidsenheten ansvarar för
maten med rätt temperaturhållning tills maten lämnar köket. Förskolan/skolan står för
kylväskor vid utflykterna och ansvarar för att rätt temperatur och hygien hålls fram till
serveringen. Som måltidsdryck rekommenderas vatten eller mjölk.

Aktuell information
Aktuell information om bland annat andelen ekologiska livsmedel och matsvinnet i
kommunen finns på kommunens hemsida. Mer information om bra mat i skola, förskola och
inom äldreomsorgen finns på Livsmedelsverkets hemsida.

Genomförande och uppföljning
Instruktioner och regler/checklistor för verksamheten för att uppnå det kostpolitiska
programmets syfte och mål beslutas av verksamhetsansvariga.
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Uppföljning och utvärdering av måltidsenhetens verksamhet ska ske kontinuerligt genom
målens indikatorer, kostplaneringssystem, kostråd och SkolmatSverige (SkolmatSverige,
2018). Både matgästernas åsikter kring måltiden och ekonomiska kostnader kontrolleras.
Uppföljning sker även genom verksamhetsberättelse.
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Bilagor
Bilaga 1

Tallriksmodellen
En av de grundläggandenycklarnatill att ätabra är att ätamycket grönt och varierat.Då får
kroppenlättarebalansmellanalla de olika näringsämnensom den behöver.Tallriksmodellen
är ett hjälpmedelför förskola och skolasom visar hur man konkretkanlägga upp mat på en
tallrik för att få en bra energibalansoch en hälsosamhelhet.Att ätaenligt tallriksmodellenär
ävenklimatsmarteftersomdet är ett sättatt minskapå animaliernaoch öka mängdenmat från
växtriket.
Modellenvisar proportionernamellan kött/baljväxter/ägg/fisk,potatis/pasta/bröd/gryn
och
grönsaker/rotfrukter.Den sägeringet om hur mycket mat som är lämpligt, det avgör
energibehovoch hunger.

1

2

3
1. En del bestårav grönsakeroch rotfrukter.
2. Den andradelenär potatis,pasta,bröd eller gryn som ris, bulgur, mathavreoch matkorn.
3. Den minstadelenär avseddför ägg,kött, fisk och baljväxter(bönor,linser och ärter).
Referens:
https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad-ochmatvanor/tallriksmodellen
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Bilaga 2

Näring
För att kroppen ska fungera och må bra behövs energi (från fett, kolhydrater och protein) samt
mineraler, fibrer och vitaminer.

Fett
Förutom energi ger fett även vissa vitaminer och livsviktiga fettsyror, och behövs bland annat
för att tillverka hormoner och reparera celler. Rapsolja, smör och palmolja är exempel på
fetter som idag är vanliga i vår kost.
Fett delas in i mättat, enkelomättat och fleromättat. Att ersätta en del av det mättade fettet i
maten med omättat fett kan bidra till att minska risken för hjärt- och kärlsjukdom, vilket
exempelvis kan göras genom att använda flytande olja i matlagning. Rekommendationen för
fett är att det ska utgöra cirka 25–40 procent av den energi vi konsumerar. Intaget av mättade
fettsyror bör begränsas till mindre än tio procent av det totala energiintaget.

Kolhydrater och kostfibrer
Kolhydrater är det gemensamma namnet för stärkelse, kostfiber och olika
sockerarter. Det mesta av kolhydraterna bryts i kroppen ner till sockerarten
glukos, vilken behövs som energi till hjärnan och kroppens alla celler.
Av hälsoskäl är det viktigt att välja fullkornsvarianter av bland annat bröd och pasta, samt
fiberrik mat såsom grönsaker, frukt och baljväxter. Effekterna blir bland annat en minskad
risk för hjärt- och kärlsjukdomar och cancer, och kostfibrerna bidrar en längre mättnadskänsla
och att hålla magen igång. Cirka 45–60 procent av energiintaget bör komma från kolhydrater.
Vitt socker, sackaros, är också en kolhydrat och finns bland annat i läsk, godis, glass och
bakverk. Socker ger energi men ingen näring i form av mineraler, vitaminer och fibrer.
Dessutom ökar risken för karies. Därför är det bra att begränsa intaget av sötsaker med tillsatt
socker till under tio procent av det totala energiintaget.

Protein
Protein finns i nästan alla livsmedel. Många är rädda för att få i sig för lite protein men faktum
är att det bara är personer som är mycket ensidigt eller har ett mycket lågt energiintag som
riskerar proteinbrist.
Proteiner består av 20 olika aminosyror som behövs för att bygga upp celler och bilda
enzymer och hormoner, med mera. Vissa kan kroppen bilda själv, och andra måste komma
från det vi äter. De sistnämnda kallas essentiella aminosyror. Livsmedel från djurriket, såsom
ägg, mejeriprodukter, fisk och rött kött innehåller alla essentiella aminosyror. Proteinkällor
från växtriket, ärtor, bönor och linser, ger i kombination med spannmålsprodukter alla
essentiella aminosyror. Vegetariska måltider kan alltså ge tillräckligt med protein, förutsatt att
kosten inte är väldigt ensidig. Att minska konsumtionen av rött kött och charkprodukter kan
dessutom innebära minskad risk för tjock- och ändtarmscancer. Därför har Livsmedelsverket
ett råd om att begränsa intaget av chark och rött kött till 500 gram i veckan.
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Proteinbör bidra med 10–20procentav det totala energiintaget.I praktikeninnebärdet att
friska personersom ätertillräckligt med mat inte behöverfunderaöver proteinkvalitetenså
längekosteninte är väldigt enformig.Hos äldrepersonerkan ett högreintag av protein
behövasför att upprätthållamuskelmassa
och -funktion.

Vitaminer, mineraler och antioxidanter
Även vitamineroch mineralerbehövsför att kroppenskafungeraochmå brabehövs.
Kroppenkan inte tillverka dessaämnensjälvautan de måstekommafrån maten.Brist på
mineralereller vitaminerkan ge sjukdomssymptomsamtidigtsom för storamängderockså
kan varaskadligt.Det är dock vanligtvis svårt att kommaupp i för högaintag från livsmedel,
men det kan skemedkosttillskott.
Fleravitaminer och mineralerfungerarävensom viktiga antioxidanter.Antioxidanterär
ämnensom tar handom överskottetav fria syreradikaleri kroppenför att på såsätthindra
utvecklingenav hjärt-och kärlsjukdomarsamtcancer.Antioxidanterfinns det rikligt utav i
grönsakeroch frukt. Olika färgerpå frukternaoch grönsakernainnebärolika antioxidanter,
och därför är det bra för hälsanatt ätavarieratoch färgglatt.För vuxna och barn
rekommenderas
cirka 500 gramfrukt och grönt varje dag,varavhälften frukt och
hälften grönsaker(räknainte in potatis).För barnmellan fyra och tio år är cirka
400 grambra och för barn underfyra år rekommenderas
frukt eller någotgrönt
till varje måltid.
Referenser:
https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/fett
https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/kolhydrater
https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/protein
https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/vitaminer-ochantioxidanter/antioxidanter
https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/mat-och-dryck/frukt-gront-ochbaljvaxter
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Bilaga 3

Klimatpåverkan från olika koster
Vi kan påverka våra växthusgasutsläpp genom vilken mat vi väljer att äta. För att den globala
uppvärmningen inte ska stiga mer än två grader måste varje individs årliga växthusgasutsläpp
minska till under två ton koldioxidekvivalenter innan år 2050. I Sverige idag släpper varje
person i snitt ut omkring 11 ton koldioxidekvivalenter per år4, varav maten står för cirka två
ton.
Ca 2 ton*
Ökad köttkonsumtion

Dagens konsumtion

Ca 1,4–
1,7 ton*
Inget svinn
Säsongsanpassad
svensk kost

Enlig SLV:s
kostråd

Ca 0,9–
1,3 ton*

Klimatsmart meny

Lakto-ovovegetarisk
kost

Vegankost

Minskande klimatpåverkan
*Ton koldioxidekvivalenter per person och år
(SJV, SLV, SNV, 2013)

Vår påverkan på klimatet är dock endast en av flera aspekter som påverkas av vår
kosthållning. Biologisk mångfald, kretsloppsskapande, antibiotikaanvändning, landsbygdens
utveckling och djurvälfärd är några exempel som också är viktiga att ta hänsyn till.

Referenser:
Naturvårdsverket (2017).
http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Klimat-vaxthusgasutslapp-fransvensk-konsumtion-per-person/
SJV, SLV, SNV (2013) Hur liten kan livsmedelskonsumtionens klimatpåverkan vara år
2050?

4

Beräknat på de konsumtionsbaserade utsläppen, vilka omfattar utsläpp från varor och tjänster som används i
Sverige oavsett var utsläppen sker. Utsläppen kan därmed ske såväl i Sverige som i andra länder
(Naturvårdsverket, 2017)
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Bilaga 4
Du som ansvarar för måltiden har som
uppgift att skapa en trivsam måltidsmiljö!

Dagens mat är presenterad skriftligt
Bordet är dukat tidigast 30 minuter innan måltid
Allt som står på bordet tillhör kommande måltid
Duk eller bordstablett samt servetter

HALVTIMMENINNAN
MATENLEVERERAS

Låg bordsdekoration
Salt- och pepparkar
Glas och bestick (kollat att allt är helt och rent)
Personalen bär förkläde och följer basala hygienrutiner
Kantiner och värmevagnar är undanstoppade
TV:n är avstängd
Eventuell musik är lugn och på låg volym

NÄRMATENLEVERERAS

Inget arbetsprat, buller eller oljud hörs
En person ansvarar för att organisera maten
Sitter de boende bra? Når de fram till bordet?
Samtliga tillbehör finns enligt matsedel
Maten serveras på uppläggningsfat/skålar på bordet eller från
serveringsvagn vid bordet
Måltiden presenteras muntligen vid bordet samt till varje
person
Boende tillfrågas om önskemål, t.ex. vad de vill ha att dricka

UNDERMÅLTIDEN

Boende uppmuntras att ta själva (om de vill)
Personalen uppmuntrar att goda samtal förs vid bordet
Porslin dukas av efter det att alla ätit färdigt
Dessert dukas fram efter att föregående rätt är avdukad
Kaffet serveras där man önskar
Bordet är avdukat så att det kan användas till annan aktivitet
Porslin m.m. diskas
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EFTER
MÅLTIDEN

AKK2016/288-36

AKK2016/288-35

Dnr AKK2016/288-34
2018-09-13

LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2018-08-15

Utskottet för stöd och strategi

USS §30/18

Dnr: AKK2016/288

Rapport om införande av kostpolitiskt program
Beslut
Utskottet för stöd och strategi tackar för informationen. Kostchef
ska ge utskottet uppföljning vid nästa möte den 15 oktober 2018 för
att kunna ge förslag till beslut till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Kostchef Louise Auer informerar utskottet om de remissvar som
hittills kommit in och att barn- och utbildningsförvaltningen samt
socialförvaltningen kommer att svara på remissen i september 2018.
Därefter kommer sammanställning av remissvaren ske.
Utskottet för stöd och strategi remitterade den 10 april 2018
USS § 14/18 förslaget till kostpolitiskt program till:
• Politiska partierna representerade i kommunfullmäktige i
Lindesbergs kommun
• Region Örebro län
• Hushållningssällskapet Örebro
• Lantbrukarnas Riksförbund Örebro
• Pensionärernas riksorganisation Lindesberg
• Sveriges pensionärsförbund Lindesberg
• Ledning förskola, Lindesbergs kommun
• Ledning skola, Lindesbergs kommun
• Ledning hemtjänst, Lindesbergs kommun
• Ledning särskilt boende, Lindesbergs kommun
• Biträdande kostchef och kökschefer, Lindesbergs kommun
• Socialförvaltningens dietist, Lindesbergs kommun
• Ansvariga för skolkafeterior, Lindesbergs kommun
• Skolsköterskor, Lindesbergs kommun
• Kommunala pensionärsrådet
• Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning
Samt Länsstyrelsen i Örebro län.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2018-08-15

Utskottet för stöd och strategi

Utskottet remitterade den 25 maj 2018 USS § 26/18 förslaget
till barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden.
Utskottet för stöd och strategi gav den 5 februari 2018
kostchefen i uppdrag att ta fram förslag till kostpolitiskt
program. I programmet presenteras kommunens politiska
viljeriktning gällande måltider samt riktlinjer för skola, förskola,
särskilt boende, hemtjänst, skolkafeterior och måltidsenheten.
Programmet och riktlinjerna ska fungera som ett stöd för att
uppnå gemensamma målsättningar och även ge information
till medborgare och andra intresserade om hur kommunen
arbetar med att utveckla måltiderna.
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Bengt Storbacka (S) föreslår att utskottet ska tacka för
informationen och att kostchef ska ge utskottet uppföljning vid nästa
möte den 15 oktober 2018 för att kunna ge förslag till beslut till
kommunstyrelsen.
_____
Meddelas för åtgärd:
Kostchef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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AKK2016/288-37

Remissvargällandekostpolitiskaprogrammet

Hej!

Härmedskickarvi, Socialdemokraterna
i Lindesbergskommun,vårt remissvarang.det
kostpolitiskaprogrammet.
I stort är vi nöjda meddet arbetesom har gjorts och vill härmedpassapå att tackaför ett
gedigetarbete.Dock har vi någrasynpunktersom vi önskartillägga.

1. vi måstesträvaefter att alla våraavtal präglasav kollektivavtal.

2. Vi måstesträvaefter att matenskavara anpassad
utifrån vem den är till. Den skabåde

smakaoch sebra ut för att öka aptiten.Vi måstevarameranogaän idag när vi lagar
mat till olika målgruppersomhar helt olika förväntningar.

3. 3. Variationenav matutbudutifrån vilken målgruppsommatenär till är mycketviktig

punkt. Mat till förskolor exempelviskan inte alltid passabra för våra äldre.

4. 4. Att ha bra kvalité på mat medbra näringsvärdeutifrån vilken målgruppmatenär till

är en mycketviktig punkt som vi måstebeakta.

/Socialdemokraterna
i Lindesbergskommun

TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunledningskontoret
Louise Auer
0581-810 21
louise.auer@lindesberg.se

2018-11-18

ÄRENDE 2

Dnr KS 2018/471-1

Prisjustering
På grund av ökade livsmedel-, personal- och övriga kostnader föreslås en
höjning av priset på dagens lunch, matlådor och kuponghäften på de öppna
restaurangerna Tallen, Grönboda, Ekgården, Vedevågsskolan och för Café
Milan.
Prisjusteringen planeras gälla från och med årsskiftet 2018/2019.

Louise Auer
Kostchef

Postadress
Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Besöksadress
Stentäppsgatan 5

Telefon/fax
0581-810 00 vxl
0581-131 29 fax

E-post/webbplats
kommun@lindesberg.se
www.lindesberg.se

Bankgiro
Bankgiro 821-3134

Organisationsnr
212000-2015

Matpriser - Måltidsenheten

2018-11-28

KS 2018/471-2

Måltidsenheten

Pris

Nytt pris

Dagens lunch
(Smör, bröd, sallad och dryck ingår)

65 kr

70 kr

Dagens lunch (pensionär)
(Smör, bröd, sallad och dryck ingår)

60 kr

65 kr

Kuponghäfte, 10 kuponger

600 kr

650 kr

Kuponghäfte, 10 kuponger
(Pensionär)

550 kr

600 kr

Kuponghäfte, 10 kuponger
(Skola)

550 kr

600 kr

Matlåda, lunch inkl sallad

65 kr

70 kr

Matlåda, lunch inkl sallad
(pensionär)

60 kr

65 kr

Café Milan
Dagens lunch
Kuponghäfte, 10 kuponger

Pris

nytt pris
65 kr
600 kr

70 kr
650 kr

LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2018-12-03

Utskottet för stöd och strategi

USS §50/18

Dnr: KS 2018/471

Avgifter för kostnader vid måltidsenhetens öppna
restauranger
Beslut
Utskottet för stöd och strategi föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta om prisjusteringar för avgifter för
kostnader vid måltidsenhetens öppna restauranger enligt
kostchefens förslag daterat den 28 november 2018.
Ärendebeskrivning
På grund av ökade livsmedel-, personal- och övriga kostnader
föreslås en höjning av priset på dagens lunch, matlådor och
kuponghäften på de öppna restaurangerna Tallen, Grönboda,
Ekgården, Vedevågsskolan och för Café Milan.
Prisjusteringen planeras gälla från och med årsskiftet 2018/2019.
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Bengt Storbacka (S) föreslår att utskottet för stöd och
strategi föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta om prisjusteringar för avgifter för kostnader vid
måltidsenhetens öppna restauranger enligt kostchefens förslag
daterat den 28 november 2018.
Meddelas för åtgärd:
Kommunstyrelsen / Kommunfullmäktige
För kännedom:
Måltidsenheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2019-01-29

Kommunstyrelsen

KS §35/19

27 (31)

Dnr: KS 2018/471

Avgifter för kostnader vid måltidsenhetens öppna
restauranger
Beslut
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen för att få
fram ett tydligare underlag kring vilka avgifter kommunstyrelsen ska
besluta om.
Ärendebeskrivning
På grund av ökade livsmedel-, personal- och övriga kostnader
föreslås en höjning av priset på dagens lunch, matlådor och
kuponghäften på de öppna restaurangerna Tallen, Grönboda,
Ekgården, Vedevågsskolan och för Café Milan.
Prisjusteringen planeras gälla från och med årsskiftet 2018/2019.
Utskottet för stöd och strategis förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om
prisjusteringar för avgifter för kostnader vid måltidsenhetens öppna
restauranger enligt kostchefens förslag daterat den 28 november
2018.
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen
återremitterar ärendet till förvaltningen för att få fram ett tydligare
underlag kring vilka avgifter kommunstyrelsen ska besluta om.
Beslutsgång
Ordförande föreslår följande beslutsgång:
Först behandlas frågan om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras.
Kommunstyrelsen godkänner beslutsgången.
Ordförande ställer förslaget om återremiss mot att ärendet ska
beslutas idag och finner att kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska
återremitteras.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2019-01-29

Kommunstyrelsen

_____
Meddelas för åtgärd
Kostchefen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

28 (31)
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1 Sammanfattning och viktiga händelser
Under året har alla enheter inom
kommunledningskontoret arbetat för
utveckling och effektivisering av
verksamheten för att kunna ge ett bättre stöd
till kärnverksamheterna.
Av kommunledningskontorets mål bedöms
samtliga vara delvis uppnådda.
Att vara en attraktiv arbetsgivare innefattar
många delar. Att aktivt arbetaa med
hälsofrämjande insatser, följa lagar och avtal,
ett aktivt lönebildningsarbete, delaktighet
genom samverkan och inte minst få varje
medarbetare att vilja delta i att Lindesbergs
kommun utvecklas. Kommunens
hälsofrämjande arbete har gott renommé och
flera andra kommuner vill ta del av den helhet
av insatser som kommunen arbetar med. Trots
detta uppfylls inte max 5 procents
sjukfrånvaro.
Arbetet med att ta fram en ny
kommunövergripande styrmodell har pågått
under året, där utgångspunkten ska vara att
förenkla och effektivisera planering och
uppföljning så att tid läggs på rätt saker som
leder till en förbättring för medborgarna.
Arbetet med att implementera styrmodellen
kommer att fortsätta under 2019.

kärnverksamheterna är en viktig del
digitalisering och rätt användande av
verksamhetssystem. Flera systemförändringar
har genomförts för att underlätta för våra
verksamheter. Ett utökat användande av
Office 365 möjliggör för alla verksamheter att
nyttja den moderna tekniken på ett tidsenligt
sätt, men kräver ofta ett ändrat arbetssätt.
Arbetet med att införa fler e-tjänster har
påbörjats. Det ska bidra till att förenkla för
medborgarna i olika typer av ansökningar till
kommunen samt även för interna processer,
med målet att den interna administrationen
ska minska.
Kommunledningskontoret har under året
påbörjat arbetet för att säkerställa att
verksamheterna arbetar i enlighet med
Dataskyddsförordningen som trädde i kraft i
maj 2018. Det kan även ses som en del i
arbetet med informationssäkerhet, som kräver
ett kontinuerligt arbete och stöd till
verksamheterna.
För att stärka kommunens varumärke och
profil har en ny grafisk profil, samt en ny
servicewebb lanserats under året.
Kommunledningskontoret visar totalt ett +-0
resultat mot budget.

För att vara ett bra stöd till

2 Ekonomi
Kommunledningskontoret håller budgeten
2018 och redovisar ett +- 0 resultat.

kostnader för insatser kopplat till andra
aktörer än företagshälsovården.

Kommunledning redovisar ett underskott med
0,9 Mnkr. Kontot för kommunutvecklande
insatser visar ett underskott som beror på
kostnader för nedskrivningar av inventarier,
jubileumsfirande och annonser.

Kansliets överskott beror till största delen av
att lönekostnaden för arkivet har varit lägre än
budget. Avtalet med de andra kommuner har
upphört under 2018.

Politisk verksamhet visar ett underskott med
0,5 Mnkr som beror på att kostnaden för valet
blev högre än budgeterat samt att kostnaden
för licenser och läsplattor för förtroendevalda
belastar kontot 2018.
Personalenhetens överskott förklaras med
förskjutning av licenskostnader, mindre
utbildningar, återsökning av statliga medel
kopplat till rehabilitering samt mindre

Ekonomienhetens överskott kan förklaras
med att projektmedel för e-handel inte har
förbrukats under 2018. Projektet har startat i
januari 2019. Övrig verksamhet inom
ekonomiområdet som innefattar försäkringar
och medlemsavgifter till SKL mm redovisar
ett underskott som beror på ökade
försäkringskostnader som belastar centrala
konton.
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IT-enheten visar ett underskott totalt men om
man exkluderar utköpet av leasingdatorer så
redovisar IT-driften ett överskott.
Utköpet uppgår till 1,5 mnkr och kommer att
sänka kostnaden de kommande åren för
leasing. Under året har kostnader för flytt
ifrån Bullerberget av kommunens servrar
påbörjats, vilket redovisas under
fastighetsförvaltning IT.
Måltidsenheten redovisar ett underskott med 2
mnkr som inte har reglerats enligt modellen
för kostnadsbudgetering. Som redovisats,
tidigare under året, beror underskottet till stor
del på ökade kostnader för livsmedel och
transporter. Livsmedelsgrossister aviserade,
efter sommaren, en prishöjning på ca 10 % för
livsmedel överlag. Till grund för höjningen
sägs faktorer som den torra och varma
sommaren samt ökade kostnader för
drivmedel, ligga bakom.

Första halvåret reglerades mot grundskolan
och beloppet uppgick till 1 mnkr.
Det underskott som ligger kvar på måltid vid
årsskiftet avser till största delen grundskolan.
Det utredningsuppdrag som
kommundirektören har fått enligt
Kommunstyrelsens beslut är att utreda hur
budgeteringen av kosten skall se ut och
hanteras i framtiden samt även föreslå olika
alternativ och konsekvenser. Delredovisning
skall ske senast juni 2019. I avvaktan på
denna utredning regleras inte underskottet
mot nämnderna. Sedan några år tillbaka i
tiden kan vi se en trend som innebär ett ökat
antal portioner där år 2017 sticker ut med den
högsta ökningen. Under 2018 har
portionsstatistiken gått ner från föregående år
men ligger fortfarande högre än 2016 vilket
visas i diagram.
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Driftredovisning (Mnkr)
Verksamhet

Kostnad

Intäkt

Netto

Nettobudget

Budgetavvikelse

Bokslut
2017 Netto

Kommunledning

7,3

2,5

4,8

3,9

-0,9

4,2

Politiskverksamhet

6,8

0,5

6,3

5,8

-0,5

4,9

Ekonomistyrning

2,0

0,0

2,0

2,4

0,4

1,6

Kanslienhet

12,8

1,1

11,7

13,0

1,3

11,4

Personalenhet

10,6

0,4

10,2

10,7

0,5

9,5

Ekonomienhet

14,7

9,0

5,7

7,6

1,9

6,3

Övrig verksamhet,
ekonomi

1,5

0,0

1,5

1,0

-0,5

1,3

IT-teleenhet

29,8

7,6

22,2

21,4

-0,8

27,5

- därav inköp av
datorer

1,5

0,0

1,5

0,0

-1,5

0,0

Fastighetsförvaltning
IT

2,4

2,2

0,3

0,0

-0,3

0,0

Övrig verksamhet,
personal

3,3

0,2

3,1

3,2

0,1

3,3

Personalbefrämjande
verksamhet

6,0

0,6

5,4

6,2

0,8

5,1

Måltidsverksamhet

58,6

55,8

2,7

0,7

-2,0

0,8

Total

155,8

79,9

75,9

75,9

0,0

75,9
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3 Investeringar
Utgifter

Inkomster

Nettoinvestering

Budget 2018

Avvikelse mot
budget

Björkhagaskolan
inventarier kök

0,0

0,0

0,0

0,4

0,4

Utrustning
måltid

0,5

0,0

0,5

0,2

-0,3

Till KS
förfogande

0,0

0,0

0,0

2,0

2,0

Laddstolpar

0,4

0,0

0,4

0,3

-0,1

E-tjänster

0,0

0,0

0,0

0,2

0,2

Ny lokal IT
möbler och
inventarier

0,6

0,0

0,6

0,4

-0,2

Utökad funktion
W-lan

0,0

0,0

0,0

0,2

0,2

Summa
investeringar

1,5

0,0

1,5

3,7

2,2

Projekt

4 Verksamhet
Kommunledningskontoret består av
kommunledning, politisk verksamhet,
ekonomistyrning/inköp, kanslienheten,
ekonomienheten, personalenheten, IT- och
teleenheten samt måltidsverksamheten.
Kommunledningskontorets främsta uppdrag
är att vara stödverksamhet till
kärnverksamheterna som arbetar direkt mot
medborgarna. I kommunledning ingår
kommunchefens ansvarsområden med
kommunutvecklande insatser, internationell
verksamhet, folkhälsa, strategisk funktion
samt integration.
Av kommunledningskontorets mål bedöms
samtliga vara delvis uppnådda.
Att vara en attraktiv arbetsgivare innefattar
många delar. Att aktivt arbetaa med
hälsofrämjande insatser, följa lagar och avtal,
ett aktivt lönebildningsarbete, delaktighet
genom samverkan och inte minst få varje
medarbetare att vilja delta i att Lindesbergs
kommun utvecklas. Under året har erbjudande
om förmånscykel tagit form, beslut tagits om
att ge flexibilitet gällande val av
motionstimme eller motionspeng samt
insatser genomförts för att aktivt kunna
validera kunskap för att möta framtidens
kompetensförsörjning.

Kommunens hälsofrämjande arbete har gott
renommé och flera andra kommuner vill ta
del av den helhet av insatser som kommunen
arbetar med. Trots detta uppfylls inte max 5
procents sjukfrånvaro. Arbetet kan alltid
utvecklas men vi behöver också vara
medvetna om att kommunen själv inte äger
arbetet. Den aktiva samverkan som behövs
mellan företagshälsovård, specialistsjukvård,
vårdcentraler och inte minst
Försäkringskassan innebär en fortsatt
utmaning. Förändringar i lag och avtal
påverkar också i vilken omfattning vi som
arbetsgivare kan vara en aktör som snabbt och
smidigt kan agera för bästa återgång i arbete
för medarbetaren.
Arbetet med att ta fram en ny
kommunövergripande styrmodell har pågått
under året, där utgångspunkten ska vara att
förenkla och effektivisera planering och
uppföljning så att tid läggs på rätt saker som
leder till en förbättring för medborgarna.
Arbetet med att implementera styrmodellen
kommer att fortsätta under 2019.
För att vara ett bra stöd till
kärnverksamheterna är en viktig del
digitalisering och rätt användande av
verksamhetssystem.
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Flera systemförändringar har genomförts för
att underlätta för våra verksamheter, såsom ett
mer modernt system för
ansökningshandlingar, system för att handha
vikariehantering, möjlighet att göra
ekonomiska prognoser. Dessutom pågår
planering för att i samarbete med IT-enheten,
säkerställa persondata genom koppling mellan
Skatteverket och kommunens lönesystem. Ett
utökat användande av Office 365 möjliggör
för alla verksamheter att nyttja den moderna
tekniken på ett tidsenligt sätt, men kräver ofta
ett ändrat arbetssätt. Det ger också en
möjlighet till tidseffektivisering genom att
kunna ha virtuella möten. Arbetet med att
införa fler e-tjänster har påbörjats. Det ska
bidra till att förenkla för medborgarna i olika
typer av ansökningar till kommunen eftersom
medborgarna ska kunna skicka in sina
ansökningar digitalt istället för i papper. Detta
gäller även för interna processer, med målet
att den interna administrationen ska minska.
För att stärka kommunens varumärke och
profil har en ny grafisk profil, samt en ny
servicewebb lanserats under året.
Kommunledningskontoret har under året
påbörjat arbetet för att säkerställa att
verksamheterna arbetar i enlighet med
Dataskyddsförordningen som trädde i kraft i
maj 2018. Det kan även ses som en del i

arbetet med informationssäkerhet, som kräver
ett kontinuerligt arbete och stöd till
verksamheterna.
Som ett led i ökad kvalitet och effektivitet har
IT-stödet centraliserats och ökad samverkan
har inletts både inom kommunkoncernen och
inom KNÖL-samarbetet (Kommunerna i
Norra Örebro Län).
Lindesbergs kommun är sedan ca sex år del
av det finska förvaltningsområdet och under
året har arbetet för detta tydliggjorts och en
kartläggning har genomförts för att kunna se
vilka behov som finns hos kommunens
medborgare med finsk bakgrund.
Barnkonventionen
Enligt artikel 13 i barnkonventionen ska varje
barn ha rätt till yttrandefrihet, att tänka, tycka
och uttrycka sina åsikter. Som en del i
kommunens arbete med dessa frågor
genomfördes under året en demokratidag med
fokus på mötet mellan ungdomar och
politiker. Syftet var att möjliggöra för dialog
mellan ungdomar och politiker. Ungdomarna
fick också föra fram vilken service de tycker
är viktig att ha framöver och var i kommunen
den ska erbjudas, under temat Att äga
framtiden.

5 Systematiskt arbetsmiljöarbete, inklusive jämställdhet
Personalenheten arbetar med övergripande
stöd till verksamheterna vad gäller både
systematiskt arbetsmiljöarbete samt
jämställdhet. Under 2018 har arbetet med
arbetsvärdering uppdaterats samt att rutin vid
kränkande särbehandling och sexuella
trakasserier omarbetats.
Alla chefer inom kommunledningskontoret
genomför årligen medarbetar- och lönesamtal.
Varje enhet inom kommunledningskontoret
har arbetsplatsträffar månatligen.
Kommunövergripande samverkansgrupp är
kommunledningskontorets samverkansgrupp.
Även resultatet av medarbetarenkäten är en
viktig del i förvaltningens systematiska
arbetsmiljöarbete.
Arbetsmiljön i några av
kommunledningskontorets verksamheter är i

behov av förbättring, något som utan åtgärd
skulle kunna leda till föreläggande från
Arbetsmiljöverket. Det gäller i synnerhet
arkivlokaler, samt flera av kommunens kök,
där gränsen för produktion av antal portioner
är nådd på flera enheter. Inom måltidsenheten
är även kompetensförsörjning en stor
utmaning, vilket påverkar arbetsmiljön
negativt. Den nuvarande strukturen med ett
stort antal små enheter påverkar både lokaloch personalsituationen, där färre och större
enheter skulle förbättra arbetsmiljön.
Personalenheten har 2018 nya lönekriterier
som också antagits utifrån Vision och
Akademikerförbundet SSR att kunna gälla
kommunövergripande om verksamheter inom
främst administrativ karaktär inte har egna
antagna.
7

Revisionhar genomförtsoch rapporterats
genomPWC, granskningav kommunens
arbeteför att motverkaoch hanterahot och

våld mot anställdaoch förtroendevalda.Olika
förbättringsområden
är identifieradeoch
diskuteradeför åtgärdtillsammansmed
fackliga organisationer.

6 Måluppfyllelse nämndmål
Inriktningsmål:

6.1 Medborgarna upplever bra kommunal servicemed kvalitet
Nämndens
mål
Möjligheten
för
medborgarna
att nå
kommunens
verksamheter
via telefonoch
e-postför att
få svar på en
enkelfråga
skaöka

Analys
Målet bedömsvaradelvis uppnått.Resultatet
för de somfår ett direkt svar på en enkel fråga
på telefonhar försämratsigen efter en
förbättringunderföregåendemätning.Det
störstaförbättringsområdetär fortfarandeatt vi
inte är tillgängliga på telefon.Svarstidentill
växeln får ett mycketbra resultat,mendärefter
tappassamtalför att handläggarehar
telefontider,eller inte är på plats.Andel av de
som ställt en enkel frågavia telefon som
uppfattaratt de fått ett gott bemötandenår inte
upp till målvärdet.
Resultatetför svarpå e-posthar försämrats
jämfört medde två föregåendeåren.Det är
någrae-postsominte besvaratsalls av
handläggarei organisationen.
Resultatpå riksnivå visar att de kommunersom
har en traditionell växel ligger på ungefär
sammanivå som Lindesbergskommun.De
kommunersom får ett resultatsomligger nära
målvärdethar i regel ett kontaktcentersom
svararpå enklafrågor via telefonoch e-post
direkt. Det är i vidarebefordringenav
telefonsamtaloch e-postsom servicentappas.
För att öka tillgänglighetenytterligarebör
skapandetav ett kontaktcenterövervägas.
Kommunenswebbinformationtill
medborgarna,vilken visar hur lätt det är att
hitta informationpå kommunenswebbplatsnår
nästanupp till målvärdetoch visar ett betydligt
bättreresultatän föregåendemätningar.Det
berorpå att ett omfattandearbetemedatt göra
om webbplatsenpågåttoch enny servicewebb
lanseradesi juni 2018.

Indikatorer
Andel av de som
skickar in en enkel
frågavia e-postsom
får svarinom två
arbetsdagar(%)

Utfall
83%

Målvärde
94%

Andel av de som
tar kontakt med
kommunenvia
telefonsom får ett
direkt svar på en
enkelfråga(%)

47%

65%

Andel av de som
via telefonställt en
enkelfrågasom
uppfattaratt de fått
ett gott bemötande

78%

99%
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Nämndens
mål

Analys

Indikatorer

Utfall

Målvärde

Kommunens
webbinformation
till medborgarna,
Informationsindex

83%

85%

Inriktningsmål:

6.2 Lindesberg kommun är en attraktiv arbetsgivare
Nämndens
mål
Kommunledni
ngskontoretär
en attraktiv
arbetsgivare

Cheferna
uppleverbra
stödfrån
kommunledni
ngskontorets
stödverksamheter

Analys

Indikatorer

Utfall

Målvärde

Målet bedömsvaradelvis uppnått.Inom
kommunledningskontoret
är det främst
måltidsenhetensom behöveröka andelenheltider.
En stor medvetenhetochönskanfinns att ha heltider
i högreomfattning.Utifrån denstruktur medmånga
småenhetersom kommunenhar idag, såär det svårt
att öka andelenytterligareutankostnadsökningar
som inte kan försvaras.
Det är äveninom måltidsenhetensomandelensom
inte har tillsvidareanställningär högreän inom
övriga enheter.Rätt kompetensför uppdragetär
viktigt för att innehatillsvidareanställning.Enheten
har underåretgenomförtprov av att låta en
medarbetarevaliderasin kompetensmotsvarande
kockbehörighet.
Sjukfrånvaronvarierarstort inom
kommunledningskontorets
enheter.Utifrån analys
genomförsåtgärderbådepå individ-och gruppnivå.
Varje enhetarbetarutifrån att öka varje
medarbetares
delaktighet.Utifrån
medarbetarenkäten
kan fortsattarbetegöraspå varje
enhetgenomdialog bådegenommedarbetarsamtal
och arbetsplatsträffar.

Andel
tillsvidareanställdamed
heltidsanställning

79,2%

65,5%

Andel
medarbetare
meden
tillsvidareanställning

88%

86%

Sjukfrånvaro
hos
medarbetare

6,51 %

5%

Resultati
medarbetarenkätensfråga
om
uppföljning
och
utvärderingav
enhetensmål

3,8

4,2

Resultati
medarbetarenkätensfråga
om att sefram
emot att gå till
arbetet

4,09

4,4

Kommunledningskontoret
genomfördeinte någon
serviceenkätunder2018.Men resultatetfrån de två
tidigareserviceenkäterna
visadeatt bemötandegav
bästresultatoch störstaförbättringsområdetvar
leveransi rätt tid. Utifrån resultatetarbetar
kommunledningskontorets
stödverksamheter
med
att vidareutvecklachefsstödet,bådegenom
utbildningaroch informationsmaterialetsom finns
på intranätet.

Resultati
kommunledningskontorets
serviceenkät

4,5
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Inriktningsmål:

6.3 Medborgarna upplever att de är delaktiga i kommunensverksamheter
Nämndens
mål
Kommunledni
ngskontoret
möjliggör för
kommunikatio
n och dialog
med
medborgarna

Analys

Indikatorer

Målet bedömsvaradelvis uppnått.
Det är svårtatt få fram ett korrekt utfall för antal
matråd.För vissaverksamheter,i synnerhetinom
äldreomsorgen,
är det en naturlig del i
verksamhetendär det ofta överstigerfyra per år.
Inom andraverksamheterfungerardet sämre.Det
sker en kontinuerligdialog kring hur det skakunna
utvecklas.
Målvärdetför antaletmedborgardialoger
är uppnått.
Det är främst ärendenkoppladetill fysisk planering,
där medborgardialoganvänts.
Genomdennya servicewebbensomlanserades
2018 och utvecklingenav kommunensarbetemed
socialamedier,har medborgarnafler kanaleratt
kommuniceramedkommunengenom.

Antal matråd
medelever
och enskilda
inom vård och
omsorg

4

NöjdInflytandeIndex från
SCB:s
medborgarund
ersökning

42%

Antal
medborgardial
oger (antal
ärendeni
KS/KF där
medborgardialoger
används)

Utfall

Målvärde

5

4

Inriktningsmål:

6.4 Lindesbergskommun har en hållbar ekologisk utveckling
Nämndens
mål
Kommunledni
ngskontoret
skafrämja att
hållbara
ekologiska
alternativ
utvecklasoch
används

Analys

Indikatorer

Utfall

Målvärde

Målet bedömsvara delvis uppnått.
Målvärdetför ekologiskalivsmedelinom
måltidsverksamheten
är uppnåttoch resultatetvisar
på en stadigtuppåtgående
trend.
Måltidsverksamheten
arbetaraktivt medatt
matsvinnetskaminska,mendär målvärdetinte
riktigt nås.
Koldioxidutsläppför kommunledningskontorets
(inklusive bilpoolen) tjänsteresorär på ungefär
sammanivå som föregåendeår, bådeför
kommunledningskontoret
och totalt i kommunen.
Eftersomvärdetinte minskatkan det finnas
anledningatt seöver om utbudetav bilar motsvarar
behovet,eller om en minskningav antaletbilar är
möjligt.

Andel
ekologiska
livsmedel(%)

34%

34%

Koldioxid-utsläppför
kommunens
tjänsteresor

35,65

35,72

Matsvinnet
skaminska.

4%
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7 Planerade förbättringsåtgärder
Under året arbetar alla enheter inom
kommunledningskontoret för utveckling och
effektivisering av verksamheten så att bättre
stöd till kärnverksamheterna och till
kommunens chefer ska kunna ges.

stödverksamheter. I detta arbete är det viktigt
att se över våra interna processer och
arbetssätt så att vi som stödverksamheter blir
ett bra sammanhållet stöd till verksamheternas
grunduppdrag.

För att öka attraktiviteten som arbetsgivare
och vara ett bra stöd till chefer och
medarbetare är en viktig del att ha IT-system
som på bästa möjliga sätt säkerställer kvalitet
med användarvänlighet. Vi behöver använda
de system vi har på bästa sätt och fortsätta
arbeta med att få bort manuella hanteringar
och öka tydligheten gentemot
verksamheterna, så att det blir lätt att göra
rätt. Ett sätt att förenkla den interna
administrationen för att underlätta för chefer
och medarbetare är det pågående arbetet med
att ta fram e-tjänster för våra
Måltidsenheten har en stor
rekryteringsutmaning. Det är svårt att
rekrytera kockar och mycket svårt att ha

Måltidsenheten har en stor
rekryteringsutmaning. Det är svårt att
rekrytera kockar och mycket svårt att ha
vikarier för det stora antal enheter som finns
idag. Antalet enheter påverkar också målet att
öka antalet heltider, något som inte ses som
möjligt att nå med den struktur som finns
idag. Detta tillsammans med stora
renoveringsbehov för flera kök gör att det
vore positivt både för arbetsmiljön och
kompetensförsörjningen om antalet enheter
minskar.
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1 Inledning
Intern kontroll är en viktig del av styrningen och utvecklingen av verksamheten. Intern kontroll
syftar ytterst till att säkerställa att kommunfullmäktiges beslut och fastställda mål uppfylls, genom
att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll,
d.v.s. de ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande uppnås:
ꞏ Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
ꞏ Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
ꞏ Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.

2 Sammanfattning av kontrollmiljön
Processer/rutiner

Risker

Kontrollmoment

Inköp

Att ramavtalet gällande
livsmedel inte följs

Att inga andra leverantörer har
använts gällande
upphandlade livsmedel

Att de upphandlade ramavtalen
för externa vuxenplaceringar inom
Individ och familj inte följs

Att ramavtalen har följts

Att de upphandlade ramavtalen
för externa barnplaceringar inom
Individ och familj inte följs

Att ramavtalen har följts

Att en direktupphandling sker
och att det inte tas fram en
dokumentation vid avsteg från
ramavtal vid externa barn- och
vuxenplaceringar

Att det finns en direktupphandling
samt att det finns en dokumentation
på varför avsteg har gjorts

Arkiverade handlingar

Fel hantering av handlingar
Handlingar förvaras felaktigt
eller i bristfälliga lokaler

Kontroll vart handlingarna finns
Förvaring av arkiverade handlingar

Feltolerans i datanätverket

Avbrott i datanätet

Feltoleranstest av datanätverket

Feltolerans i telefonin

Avbrott i telefoni

Feltoleranstest av telefonin

Test återläsning av backup

Att backup inte fungerar för våra
IT-system

En fil från slumpmässigt valt system
återläses

Hantering av specialkost

Att rätt person får rätt mat i
samband med
livsmedelsallergier/känslighet

Regelbunden rapportering kring
hantering av specialkost

Avslut av personer i
verksamhetssystem

Att personal kommer in i
verksamhetssystem efter avslut av
tjänst

Att personer som har avslutat sin
tjänst är avslutade i
verksamhetssystemen inom två
månader

Anställningsavtal

Att anställningsavtalet blir
felregistrerat och att felaktig lön
utbetalas eller felaktig LAS
registrering

Att anställningsavtalet blir
felregistrerat och att felaktig lön
utbetalas eller felaktig LAS
registrering

Löneskuld

Att löneskuld uppstår på grund
av handlingar inte skickas in i tid
alternativt frånvaro beviljas av chef i
självservice för sent

Att kontrollera förekomst av
löneskuld

Processer/rutiner

Risker

Kontrollmoment

Hantering av förlorad arbetsförtjänst
för politiker

Att felaktiga belopp utbetalas för
förlorad arbetsförtjänst

Att rätt belopp är utbetalt

Utbildningsplaner

Att personalen inte har
kunskaper om regler och nyheter
gällande hantering av livsmedel, som
då kan leda till att personer som äter
maten blir sjuka

Har utbildningsplanen för de
anställda följts

Attest för nya användare

Att attest ges i ekonomisystemet
till personer som saknas i den
upprättade attestförteckningen

Att upprättade attestförteckningar
stämmer överens med attesterna i
ekonomisystemet

Rutin för utlämnande av
rekvisitionsblock

Att obehörig person kvitterar ut
ett rekvisitionsblock

Att rekvisitionsblocken är uttagna
av personer med beslutattest
behörighet

Kontroll att ny rutin för hantering av
bensinkort, bensinkvitton och
fakturahantering följs.

Att bensinkorten används
felaktigt

Att det finns kvitton för samtliga
kortköp

Kontroll att körjournaler finns för
samtliga bilar i kommunens
verksamheter

Att bilar används på ett felaktigt
sätt.

Att körjournalerna är sparade till
samtliga bilar

Att kommunchefen attesterar
egna ersättningar

Kontroll av kommunchefens
samtliga egna ersättningar

Att utbetalningar till leverantörer
blir felaktiga

Kontrollera logglista ur
ekonomisystemet att personer med
hög behörighet inte har gjort
felaktiga utbetalningar

Egna ersättningar för kommunchef

Att alla nya leverantörer som
användare med hög behörighet har
lagts upp kontrolleras.

3 Uppföljning och testning av internkontroll
Processer/rutiner:

3.1 Inköp
Risker

Kontrollmoment

Resultat

Att ramavtalet gällande livsmedel inte
följs

Att inga andra leverantörer har använts
gällande upphandlade livsmedel

Mindre
avvikelse

Kommentar
Det finns några mindre avvikelser på alla förvaltningar, utifrån att
kontrollpunkten är att inga andra leverantörer som har upphandlats
för livsmedel ska ha använts. Det förekommer att det blir akuta
behov att göra småinköp där det inte finns en upphandling av
livsmedel. En del i avvikelsen är även att konteringen inte skall var
livsmedel utan internrepresentation, då det har inhandlats till
arbetsplatsträffar. Detta borde minska utifrån den nya riktlinjen om
Mutor och jäv samt representation.
Att de upphandlade ramavtalen för
externa vuxenplaceringar inom Individ och
familj inte följs

Att ramavtalen har följts

Större
avvikelse

Att de upphandlade ramavtalen för
externa barnplaceringar inom Individ och
familj inte följs

Att ramavtalen har följts

Att en direktupphandling sker och att det
inte tas fram en dokumentation vid avsteg
från ramavtal vid externa barn- och
vuxenplaceringar

Att det finns en direktupphandling samt att
det finns en dokumentation på varför avsteg
har gjorts

Kommentar
Rutin för avtal vid externa placeringar är uppdaterad och
tydliggjord inom Individ och familjs organisation. Utifrån behov hos
den enskilde och tillgång till platser vid de olika HVB måste ibland
placering utanför ramavtal av barn, unga och vuxna ske.
Större
avvikelse

Kommentar
Rutin för avtal vid externa placeringar är uppdaterad och
tydliggjord inom IoFs organisation.
Utifrån behov hos den enskilde och tillgång till platser vid de olika
HVB måste vi ibland gå utanför ramavtal vid placering av barn,
unga och vuxna.
Större
avvikelse

Kommentar
Det finns inget dokumenterat varför man har gjort avsteg från de
upphandlade avtalen. Det är de individuella behoven som styr valet
och det är inte alltid att de upphandlade avtalen kan tillgodose
personens behov samt att det inte alltid finns plats ledig när behov
finns av plats.

Åtgärder

Status

Slutdatum

Kommentar

Uppdatering
av
kommunens
avtal på
hemsidan
samt
information i
inköpsgruppen

Avslutad

2018-12-31

Aktuella avtal finns nu på
kommunens hemsida

Åtgärder

Status

Slutdatum

Kommentar

När
nuvarande
avtal löper ut
behövs
riktlinjen
och rutiner
för hur
kommunen
upphandlar
externa
placeringar
för barn och
unga samt
vuxna.

Ej påbörjad

2019-12-31

Avtalen pågår fortfarande

När
nuvarande
avtal löper ut
behövs
riktlinjen
och rutiner
för hur
kommunen
upphandlar
externa
placeringar
för barn och
unga samt
vuxna.

Ej påbörjad

2018-12-31

Avtalen pågår fortfarande

Informera i
inköpsgrupp
en om att
det finns en
blankett på
intranätet
som skall
fyllas i när
man frångår
upphandlade
avtal

Ej påbörjad

2019-06-30

Processer/rutiner:

3.2 Arkiverade handlingar
Risker
Fel hantering av handlingar

Kontrollmoment
Kontroll vart handlingarna finns

Resultat
Större
avvikelse

Kommentar
Samma resultat som vid tidigare stickprov. På grund av platsbrist
har handlingar från alla dessa områden inte kunnat levereras till
kommunarkivet för slutarkivering då platsbristen är så akut. Inom
vissa verksamheter inom bland annat socialförvaltningen och
kommunledningskontoret saknas i vissa fall närarkiv som uppfyller
kraven eller så är närarkiven för små. Vissa verksamheter använder
sig av slutarkivet som närarkiv, vilket bl.a. kan leda till
personuppgiftsincidenter.

Risker

Kontrollmoment

Handlingar förvaras felaktigt eller i
bristfälliga lokaler

Förvaring av arkiverade handlingar

Resultat
Ingen
avvikelse

Kommentar
Kommunens handlingar har flyttats från de sämsta lokalerna
(Brotorp) och inhyses tillfälligt i Frövi. Problem kvarstår dock i
övriga lokaler som inte är ändamålsenliga.

Processer/rutiner:

3.3 Feltolerans i datanätverket
Risker
Avbrott i datanätet

Kontrollmoment
Feltoleranstest av datanätverket

Resultat
Ingen
avvikelse

Kommentar
Feltoleranstest utfört utan avvikelse.

Processer/rutiner:

3.4 Feltolerans i telefonin
Risker
Avbrott i telefoni

Kontrollmoment
Feltoleranstest av telefonin

Resultat
Inte
kontrollerat

Kommentar
Test ej möjligt att utföra.

Processer/rutiner:

3.5 Test återläsning av backup
Risker

Kontrollmoment

Att backup inte fungerar för våra ITsystem

En fil från slumpmässigt valt system återläses

Resultat
Ingen
avvikelse

Processer/rutiner:

3.6 Hantering av specialkost
Risker

Kontrollmoment

Att rätt person får rätt mat i samband med
livsmedelsallergier/känslighet

Regelbunden rapportering kring hantering av
specialkost

Resultat
Ingen
avvikelse

Kommentar
Måltidsenheten har inte mottagit någon avvikelse i ärendet gällande
allergi- och specialkost.
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Processer/rutiner:

3.7 Avslut av personer i verksamhetssystem
Risker

Kontrollmoment

Resultat

Att personal kommer in i
verksamhetssystem efter avslut av tjänst

Att personer som har avslutat sin tjänst är
avslutade i verksamhetssystemen inom två
månader

Mindre
avvikelse

Kommentar
Kontroll har skett på 27 personer som har slutat i kommunen under
2018,genom egen uppsägning eller pensionsavgång om de är
avslutade i ekonomisystemet , e-posten samt åtkomst till nätverket
efter två månader när tjänsten är avslutad.
När det gäller åtkomst till nätverket samt e-posten så var det tre
personer som inte var avslutade och i ekonomisystemet så var det
sex personer som inte var avslutade.
När det gäller IT-enheten så har det investerats i ett system som
kontrollerar mot personalsystemet när en person slutar i kommunen,
så den avvikelsen som fanns under 2018 bord inte uppstå
hädanefter.

Åtgärder

Status

Slutdatum

Hitta en rutin så att personer
finns kvar i våra system efter två
månader efter avslutad tjänst

Ej påbörjad

2019-06-30

Kommentar

Processer/rutiner:

3.8 Anställningsavtal
Risker

Kontrollmoment

Att anställningsavtalet blir felregistrerat
och att felaktig lön utbetalas eller felaktig
LAS registrering

Att anställningsavtalet blir felregistrerat och
att felaktig lön utbetalas eller felaktig LAS
registrering

Resultat
Mindre
avvikelse

Kommentar
50 anställningsavtal kontrollerades av 175 nya anställningsavtal i
augusti. Inget avtal var felregistrerat med ekonomisk påföljd. Av de
25 avtalen med någon form av felregistrering hade övervägande
(28%) fel som påverkar statistikuttag i någon form. 12% beror på att
anställningsavtal inte var korrekt ifyllda av chef.
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Processer/rutiner:

3.9 Löneskuld
Risker

Kontrollmoment

Att löneskuld uppstår på grund av
handlingar inte skickas in i tid alternativt
frånvaro beviljas av chef i självservice för
sent

Att kontrollera förekomst av löneskuld

Resultat
Mindre
avvikelse

Kommentar
Antalet löneskulder under 12 månader var 121 stycken. En
minskning mot föregående år med 9. Den vanligaste orsaken (32%)
var att frånvaro inte har anmälts av medarbetare eller beviljats för
sent av chef. Den näst vanligaste orsaken (19%) var att skuld
uppstått på grund av att sjukfrånvaro registrerats efter att lönen
bearbetats, vilket inte går att påverka.

Processer/rutiner:

3.10Hantering av förlorad arbetsförtjänst för politiker
Risker

Kontrollmoment

Att felaktiga belopp utbetalas för förlorad
arbetsförtjänst

Att rätt belopp är utbetalt

Resultat
Inte
kontrollerat

Kommentar
Nya riktlinjer fastställs i fullmäktige i juni. Börjar gälla vid nästa
mandatperiod. Beslut om undantag för egenföretagare har fattats av
fullmäktige. Ingen egenföretagare har lämnat in begäran om förlorad
arbetsförtjänst under detta halvår. Ingen kontroll genomförs

Processer/rutiner:

3.11Utbildningsplaner
Risker

Kontrollmoment

Att personalen inte har kunskaper om
regler och nyheter gällande hantering av
livsmedel, som då kan leda till att personer
som äter maten blir sjuka

Har utbildningsplanen för de anställda följts

Resultat
Ingen
avvikelse

Kommentar
Under hösten genomfördes planerad utbildning inom
livsmedelssäkerhet och livsmedelshygien för Måltidspersonalen.
Utbildningsplanen har således följts och måltidspersonalen har
mycket goda kunskaper och god kännedom i livsmedelssäker och
dess risker.

Processer/rutiner:

3.12Attest för nya användare
Risker

Kontrollmoment

Att attest ges i ekonomisystemet till
personer som saknas i den upprättade
attestförteckningen

Att upprättade attestförteckningar stämmer
överens med attesterna i ekonomisystemet

Resultat
Mindre
avvikelse

Kommentar
Under 2018 har det totalt registrerats 185 nya attester i
ekonomisystemet (vissa med samma attestant men med olika
intervall). Utav dessa saknades fem stycken med underskriven
attestantförteckning men detta har korrigerats till bokslut 2018 och
attestförteckningen har därmed kompletterats.
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Processer/rutiner:

3.13Rutin för utlämnande av rekvisitionsblock
Risker

Kontrollmoment

Att obehörig person kvitterar ut ett
rekvisitionsblock

Att rekvisitionsblocken är uttagna av
personer med beslutattest behörighet

Resultat
Ingen
avvikelse

Kommentar
Under 2018 har 83 stycken rekvisitionsblock utlämnats. Utav dessa
block har 31 stycken kontrollerats genom stickprov. Samtliga
rekvisitionsblock har kvitterats ut av en beslutattestant.

Processer/rutiner:

3.14Kontroll att ny rutin för hantering av bensinkort, bensinkvitton och
fakturahantering följs.
Risker
Att bensinkorten används felaktigt

Kontrollmoment
Att det finns kvitton för samtliga kortköp

Resultat
Mindre
avvikelse

Kommentar
32 fakturor har kontrollerats som avser drivmedelsfakturor för 14
bilar. Kvitton saknas på två bilar, sammanlagt sju kvitton.
Verksamheten har informerats om vilka regler som gäller.

Processer/rutiner:

3.15Kontroll att körjournaler finns för samtliga bilar i kommunens
verksamheter
Risker
Att bilar används på ett felaktigt sätt.

Kontrollmoment
Att körjournalerna är sparade till samtliga
bilar

Resultat
Ingen
avvikelse

Kommentar
10 procent av körjournalerna har kontrollerats som avser 14 bilar.
Samtliga bilar i urvalet har fullständiga körjournaler.

Processer/rutiner:

3.16Egna ersättningar för kommunchef
Risker

Kontrollmoment

Att kommunchefen attesterar egna
ersättningar

Kontroll av kommunchefens samtliga egna
ersättningar

Resultat
Ingen
avvikelse

Kommentar
86 fakturor har granskats som avser perioden juli-december. Alla
fakturor är korrekt hanterade.
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Processer/rutiner:

3.17Att alla nya leverantörer som användare med hög behörighet har lagts
upp kontrolleras.
Risker

Kontrollmoment

Att utbetalningar till leverantörer blir
felaktiga

Kontrollera logglista ur ekonomisystemet att
personer med hög behörighet inte har gjort
felaktiga utbetalningar

Resultat
Ingen
avvikelse

Kommentar
Nio leverantörer har lagts upp av användare i ekonomisystemet med
hög behörighet. Alla leverantörer och betalningar har kontrollerats,
ingen anmärkning finns på hanteringen.

4 Slutsatser av uppföljning
Kontrollen av handlingar i arkivet visar fortfarande på stora brister i kommunens arkivlokaler och
hanteringen av handlingar. Kommunen har flyttat de handlingar som stod i de sämsta lokalerna men
lokalproblematiken kvarstår. Eftersom verksamheterna i kommunhuset inte har plats för närarkiv
hos sig själva har de valt att ställa ner dessa handlingar i slutarkivet. Att blanda när- och slutarkiv i
samma lokal kan bl.a. bidra till personuppgiftsincidenter. Närarkivshandlingarna tar upp så mycket
plats i slutarkivet att kanslienheten inte kan ta emot handlingar som ska slutarkiveras eftersom alla
hyllor är fulla.
För att minska antalet felaktigt ifyllda anställningsavtal ska personalenheten undersöka om det är
möjligt att ytterligare förenkla ifyllandet. När det gäller att förebygga löneskuld som är
påverkningsbar ska personalenheten än mer förtydliga och informera vikten av att tydliga rutiner så
att medarbetare registrerar frånvaro snarast och den beviljas i tid av chef. Skuld som uppstår på
grund av att sjukfrånvaro registrerats efter att lönen bearbetats går inte att påverka. Inom hela
offentlig sektor finns systemet med preliminär lön för innevarande månad med möjlighet att
korrigera 4 månader efter löneutbetalning.
Verksamheterna som har bilar skall informeras igen att bensinkvitton alltid skall sparas och styrka
fakturor som betalas till bensinbolagen.

5 Förslag till beslut
Utskottet för Stöd och strategi godkänner uppföljningen av internkontrollplanen för 2018 och
överlämnar den till kommunstyrelsen.

Kommunledningskontor, Uppföljningsrapport internkontroll 2018
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ÄRENDE 5

Kommunstyrelsen

Ombudgetering av investeringsmedel från år 2018 till år
2019
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
 Ombudgetera 0,2 Mnkr för projekt Industrirakan, norra delen
(90 009).
 ombudgetera 1,6 Mnkr för projekt Vibyn etapp 2 (90 031).
 ombudgetera 1,4 Mnkr för projekt Flugparken (90 108).
 ombudgetera 4,3 Mnkr för projekt Ledning Nora -Lindesberg
(91 016).
 ombudgetera 0,7Mnkr för projekt Ledning GammelboRamsberg (91 015)
 ombudgetera 0,7 Mnkr för projekt CederborgsvägenStrandvägen (91 046)
 ombudgetera 1,9 Mnkr för projekt Undervisning inventarier
Björkhagaskolan (95 050)
 ombudgetera 0,5 Mnkr för projekt Inventarier gruppboende
Funktionsstöd (96 003).
Ärendebeskrivning
2018 års totala investeringsbudget var 98,7 Mnkr. Utfallet för
investeringar år 2018 blev 82,4 Mnkr. Ett antal projekt har inte
hunnit att färdigställas under 2018, utan det kommer att ske under
år 2019, därav begäran om ombudgetering av sex stycken
investeringsprojekt, med en totalsumma på 11,3 Mnkr.

Lindesbergs kommun
lindesberg.se
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5

kommun@lindesberg.se

ORG NR 212000-2015

711 35 Lindesberg

TEL 0581-810 00

BANKGIRO 821-3134
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Nämnd/projekt

Budget
2018

Utfall
2018

Förslag
på ombudgetering

Kommentar till
ombudgetering

Tillväxt
Industrirakan norra
delen, 900 09

900

700

200

Viby, 90 031
Flugparken, 90 108
Totalt Tillväxt

3 000
1 500
5 400

1 394
63
2 157

1 606
1 437
3 243

Färdigt 2019
Påbörjas 2019

5 600

1 253

4 347

Pga. överklagan blev
projektet försenat.
Slutförs 2019

4 000

3 304

696

12 300

6 591

5 709

4 000

2 113

1 887

4 000

2113

1 887

500

0

500

500

0

500

22 200

10 861

11 339

Samhällsbyggnadsför
bundet
VA/Renhållning
Ledning NoraLindesberg
Ledning GammelboRamsberg
CederborgsvägenStrandvägen 910 46
Totalt VA/renhållning
Barn- och
utbildningsnämnd
Undervisning
inventarier
Björkhagaskolan, 950
50
Totalt Barn- och
utbildningsnämnd
Socialnämnd
Inventarier
gruppboende
Totalt socialnämnd
Totalt
Gunilla Sandgren
Ekonomichef

Anette Persson
Handläggare

För åtgärd:
Ekonomienheten
Alla nämnder och förvaltningar
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

VA för ny stickväg på
industrirakan.
Återställningskostnader 2019.

Slutförs 2019

Slutförs 2019

Slutförs 2019
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Irja Gustavsson
den 20 december 2018 19:45
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Fwd: angående Eolus AB ansökan om etablering av vindkaftverkspark nära Siggebohyttans
fritidsby
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Hej!
Detta får väl följa med ärendet.
Irja
Skaffa Outlook för Android

From:
Sent: Thursday, December 20, 2018 7:30:44 PM
To: Irja Gustavsson
Subject: angående Eolus AB ansökan om etablering av vindkaftverkspark nära Siggebohyttans fritidsby
Hej!
Jag har skrivit till dig och kommunstyrelsen tidigare i samband med att Eolus AB gjorde sin första ansökan. Till detta
mail bifogas mina synpunkter och protest mot att en sådan etablering skulle ske. Eftersom jag endast har epostadressen till dig hoppas jag du kan vidarebefordra mitt brev till andra ledamöter i kommunstyrelsen.
Samma brev har jag sänt till Länsstyrelsen, Örebro.
Förhoppningsvis träffas vi den 11 januari 2019 då vi bjudit in er till Siggebohyttans fritidsby.

Med vänlig hälsning

1

Angående Eolus AB ansökan om placering av
vindkraftverkspark nära Siggebohyttans Fritidsby
Jag har skrivit till er i samband med att Eolus AB gjorde sin första ansökan. Mitt
fritidshus ligger på den
(65 bebyggda fastigheter) och
har varit i släktens ägo sedan 1970 då området började bebyggas.
Placeringen av vindkraftverken ligger endast 1050 m från mitt fritidshus.

Jag är läkare, specialist i barn – och ungdomspsykiatri och kan mycket om psykisk
ohälsa och betydelsen av att människor i alla åldrar behöver platser där de kan
återhämta sig från stress. De flesta av oss i området bor i stadsmiljöer och reser till våra
fritidshus för att kunna vara utomhus i naturen och njuta av tystnaden. Området ligger
långt från större vägar och järnvägar.
Lindesbergs kommun har i gällande översiktsplan (2007) konstaterat att:

”Tystnad är en kvalitet som vi måste värdesätta och värna om i vårt arbete. Behovet av
bevarande av bullerfria områden har betonats i flera sammanhang, bl a i miljömålen,
regeringsskrivelsen ”En samlad naturvårdspolitik” och inom EG-direktivet om
bedömning och hantering av omgivningsbuller. Naturvårdsverket har i ett
regeringsuppdrag tagit fram riktvärden för trafikbuller i andra miljöer än för boende,
vård och undervisning, t ex områden för rekreation. Dessutom har en samverkansgrupp,
bestående av tio bulleransvariga myndigheter, tagit fram ett förslag till mått för
beskrivning av bullerfrihet, mätetal för bullerfrihet i olika miljöer och en
inventeringsmetod för kartläggning av ljudmiljöer.”
”Tillgången till tysta områden minskar. Det är lätt att förstöra en tyst miljö, genom att
infrastruktur byggs ut eller att annan exploatering sker. I natur och friluftsområden dit
man söker sig för rekreation och avkoppling är i princip alla ovidkommande ljud
störande.”

Naturvårdsverket (www.naturvardsverket.se) har utarbetat riktlinjer för hur höga ljud
från vindkraft får vara i olika områden:

”I områden där ljudmiljön är särskilt viktig, där bakgrundsljudet är lågt och där låga
ljudnivåer eftersträvas, bör ljud från vindkraftverk enligt Naturvårdsverket inte
överskrida 35 dBA. Det gäller exempelvis områden i fjäll och skärgårdar. Ett exempel
där riktvärdet 35 dBA angetts är vid en lokaliseringsprövning av vindkraftverk i ett
kustområde (Fanbyn, Örnsköldsviks kommun). Miljödomstolen angav att den
ekvivalenta ljudnivån utomhus vid bostäder inte ska överskrida riktvärdet 35 dBA.
Miljööverdomstolen fastställde domen (mål nr 3336-07). I områden för friluftsliv, där en
låg bullernivå utgör en viktig kvalitet och naturliga ljud dominerar, bör ljudet från
vindkraftverk inte heller överskrida 35 dBA. Det handlar om sådana friluftsområden där
inget påtagligt störande buller från till exempel fordonstrafik eller skjutbanor
förekommer och det bör framgå av kommunens översiktsplan (enligt plan- och
bygglagen) att kommunen anser att området ska ha en låg ljudnivå.”
Siggebohyttans fritidsby är att betrakta som ett sådant område. De mätningar som Eolus
AB utfört visar att fritidsbyområdet får buller mellan 40-35 dB. Decibelskalan är en

logaritmisk skala så skillnaden mellan 35 till 40 dB är mycket större än om det vore
linjärt. (Om ljudet ökar med 10 dB så ökar ljudupplevelsen med det dubbla).

Det är viktigt att veta är att väder och vind påverkar hur ljudet breder ut sig.
Naturvårdsverket skriver att de störningsstudier som utförts ofta har utgått från en
beräknad ljudexponering vid vindhastigheten 8 m/s på 10 meters höjd vid
vindkraftverket, i enlighet med standarden. Denna ljudnivå kan därför ses som ett
referensvärde för störning, utan att vara den verkliga, genomsnittliga exponeringen
under en viss tid.

Naturvårdsverket (rapport 6497, maj 2012, ”Vindkraftens påverkan på
människors intressen”) skriver också om sömnstörning och buller från vindkraftverk:

”Sömnstörning är en allvarlig effekt av buller, eftersom god sömn är en förutsättning för
fysisk och mental hälsa (se WHO 2009). Det är därför viktigt att utvärdera effekterna av
vindkraftsbuller på sömnstörning. WHO anger i sina senaste riktlinjer att nivån utomhus
vid fasad inte bör överstiga 40 dBA LAeq nattetid för att säkerställa ostörd sömn, även
med sovrumsfönstret på glänt (WHO 2009). Den tidigare rekommendationen från WHO
var 45 dBA LAeq (WHO 2000). Om riktvärdet 40 dBA LAeq för vindkraftsbuller
upprätthålls överskrids förmodligen inte WHO:s riktvärde 40 dBA LAeq nattetid, vilket
torde innebära ett fullgott skydd mot sömnstörningar. Det är dock viktigt att påpeka att
detta avser den faktiska exponeringen vid boendes sovrumsfönster. Studier av van den
Berg (2004b) antyder att beräknade nivåer kan vara högre på natten. Mätningarna
gjordes med vedertagna metoder för ljudemissioner. Stabila atmosfärsförhållanden
kväll och natt leder till ökade nivåer av vindkraftverksljud samtidigt som nivåerna av
bakgrundsljuden sjunker. Långtidsmätningar visar att bullernivån från vindkraftverk
kan skilja sig upp till 15 dB mellan natt och dag vid vindhastigheter på 3–4 m/s på 10 m
höjd (van den Berg 2004b). Detta gör att man inte säkert kan dra slutsatsen att
riktvärdet 40 dBA, skyddar fullt ut mot sömnstörning, eftersom riktvärden inte baseras
på mätningar av faktiska situationer utan endast baseras på beräkningar för 8 m/s på 10
m höjd.”

Det har gjorts ytterligare studier vid Uppsala universitet (https://uu.divaportal.org/smash/get/diva2:774947/FULLTEXT03.pdf )som visar att vindkraftsljudet
varierar kraftigt beroende på väder och vind och markförhållanden och att det troligtvis
är ljudtopparna som orsakar mest störning. I den rapporten skrivs följande i
sammanfattningen:
”Projektet visar på att vädret påverkar ljudutbredning från vindkraftverk. Vädret,
kuperad terräng och markytans egenskaper kan ge variationer på 8 – 12 dBA på ett
avstånd av ca 1 km till en vindkraftspark som den i Dragaliden. Högsta ljudnivåerna
uppkommer när ljudet böjs ner mot marken, vilket vanligen sker på medvindssidan.
Motvindsidan har oftast mycket lägre ljudnivåer och då speciellt vid snötäckt mark. Den
vertikala temperaturfördelningen påverkar ljudutbredningen genom att böja ljudet
nedåt vid vertikal temperaturökning (klara nätter) vilket ger förhöjda ljudnivåer. Vid
vertikal temperaturminskning (varm sommardag) böjs ljudet uppåt och ger lägre
ljudnivåer. Därför föreslås att kontrollmätningar skall utföras i medvind (0,05 ≤
ljudhastighetsgradient (120-0 m) ≤ 0,1). De mest extrema utbredningsförhållandena är
så sällsynta att de svårligen kan beräknas eller modelleras. Därför rekommenderas att
ett nytt sätt att uttrycka riktvärde eller begränsningsvärde är relatera hur ofta en viss

ljudnivå underskrids. Dessutom föreslås att ordalydelsen skall förenklas och kopplas till
hur den verkliga ljudnivån kommer att vara. Vindkraftsljudet skall för 90 % av tiden
vara lägre än 40/35 dBA. När ljudet är amplitudmodulerat skärps kravet med 5 dBA.”

Buller är ett miljöhälsoproblem.

Forskare vid Arbets – och miljömedicin, Universitetsjukhuset, Örebro har skrivit
en rapport 2016 om vägtrafikbuller. (Effekter av buller från vägtrafik och tillgång till tyst
sida Fältundersökningar i moderna bostadsområden i Örebro 2014
Anita Gidlöf Gunnarsson Beteendevetare, fil.dr Lars-Erik Warg Beteendevetare, docent
Arbets- och miljömedicin, Universitetssjukhuset Örebro Mikael Ögren Akustiker, tekn.dr
Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet Jarmo Riihinen, Trafikingenjör Örebro
kommun, Tekniska förvaltningen
Rapport AMM Id-nummer: AMM 2/2016 Diarienummer: 16RS3479-7 Utfärdad: 2016-0525).
”Buller är också en stressfaktor som framkallar stressreaktioner genom olika
fysiologiska och psykologiska mekanismer (WHO, 2000). Vårt hörselsystem har
koppling till centrala nervsystemet samt till det autonoma och neuroendokrina
systemet. Exponering för buller utlöser en rad stressreaktioner vilket leder till
utsöndring av stresshormonerna adrenalin och kortisol. Hormonella och reflexmässiga
mekanismer utlöser kärl- och muskelsammandragningar, ökad hjärtfrekvens och ökat
blodtryck (Babisch, 2002). Resultat från studier visar att risken för högt blodtryck och
hjärt-kärlsjukdomar ökar vid långvarigt boende i områden med höga ljudnivåer från
vägtrafik och flyg (Babisch, 2006; 2014;Munzel, m.fl., 2014; van Kempen & Babisch,
2012).”
De skriver följande:

”Det är viktigt att bedöma vilka ljud som hör hemma i ett område (t.ex. genom
ljudlandskapsvandringar) eftersom en god ljudmiljö handlar om rätt balans mellan
önskade och oönskade ljud (Naturvårdsverket, 2005; Nilsson & Berglund, 2006).
Grönområden med olika rekreativa kvaliteter eller karaktärer (t.ex. rofylldhet,
ostördhet, vildhet, kultur, variation, trygghet och säkerhet, tillgänglighet och funktion)
kan tillgodose behoven hos många olika individer (Lemberg, 2012; Jansson, Persson &
Östman, 2013). Enligt EU-direktivet om bedömning och hantering av omgivningsbuller
(2002/49/EG) skall handlingsplaner upprättas för att bl.a. skydda tysta områden i
tätbebyggelse mot buller. Detta EU-direktiv har införlivats i den svenska lagstiftningen
genom en förordning om omgivningsbuller och här fastslås också att
åtgärdsprogrammen även ska innehålla en beskrivning av åtgärder för att skydda
områden där ljudnivån ansetts utgöra en särskild kvalitet såsom parker,
rekreationsområden, friluftsområden och andra natur- och kulturmiljöer. Även i
Miljöbalken kap. 3 paragraf 6 fastställs att behovet av grönområden i tätorter och i
närheten av tätorter särskilt skall beaktas.”
De konstaterar också att:

”Påverkan på sömnen är en av de allvarligaste effekterna av bullerexponering i våra
bostadsmiljöer eftersom ostörd sömn är väsentlig för återhämtning och för att vi skall

kunna fungera väl både kroppsligt och mentalt. Buller påverkar och försvårar
insomningen, håller oss vakna under natten och försämrar på olika sätt sömnkvaliteten.
Detta leder till eftereffekter påföljande dag som visar sig i form av trötthet, sänkt
koncentrationsförmåga och reducerad arbetsprestation (WHO, 2009).”

Lågfrekvent buller från vindkraftverk

Vad gäller lågfrekvent buller finns följande konstaterat i en rapport från Boverket,
2000:
”Lågfrekvent buller kan ge upphov till symtom redan vid nivåer som ligger strax över
normal hörtrösklenivå. Redan vid dessa nivåer kan trötthet, koncentrationssvårigheter,
huvudvärk, en tryckkänsla över trumhinnan samt vissa fall av yrsel och illamående
uppkomma. Intervallet mellan hörtröskel och den nivå som upplevs som oacceptabel är
mycket mindre för lågfrekventa ljud än högfrekventa. Personer med hörselnedsättning
kan bli mycket störda av lågfrekvent buller på grund av att diskanten blir förvrängd så
att basljuden framträder onaturligt starkt. Vissa undersökningar har också visat att vid
tillräckligt höga ljudtrycksnivåer uppstår vibrationer i framför allt bröstkorg och mage.
Olika kroppsdelar har olika egenfrekvenser varvid bröstkorgens resonansfrekvens
ligger vid 50 Hz d v s inom det lågfrekventa området.
Lågfrekvent buller är mycket svårt att vänja sig vid eller avskärma sig från. Det är
angeläget att ta klagomål på allvar.
Uppmätt dBA nivå underskattar lågfrekventa ljuds störningspotential. Riktlinjer för
lågfrekvent buller utomhus saknas.”

I en rapport från Naturvårdsverket (Ljud från vindkraftverk i kuperad terräng
Vindval, projektnummer 40969–1 Författare: Kristina Conrady, Jesper Alvarsson, Karl
Bolin och Anna Rutgersson (2015-2016) visades att ljud från vindkraftverk var den
vanligaste störningskällan (bland deltagarna i studien). 1,75 gånger fler deltagare (7,2
%) upplevde att ljuden från vindkraftverken var mer störande jämfört med ljud från
vägtrafik (4,1 %).

Naturvårdsverket (rapport 6497, maj 2012, ”Vindkraftens påverkan på
människors intressen”) skriver också att man inte är säker på hur lågfrekvent ljud från
vindkraftverk påverkar människors hälsa men att:

”Lågfrekvent ljud påverkar människor mer än ljud som inte domineras av låga
frekvenser. Exempel på symptom vid exponering av lågfrekvent ljud är trötthet,
huvudvärk och störd sömn. Symptomen och besvären kan komma redan vid låga
ljudnivåer, strax över den normala hörtröskeln. Lågfrekvent ljud har en längre våglängd
och är därför svårare att dämpa och kan också breda ut sig över längre sträckor än annat
ljud. Naturvårdsverket anser därför att man vid de större verken bör beakta och följa
upp lågfrekvent ljud.”
”Lågfrekventa ljud
Idag finns inga belägg för att lågfrekvent ljud från vindkraftverk innebär någon risk för
närboende. De verk där viss forskning skett är vanligen mindre än 2–3 MW, och lågfrekvent
ljud vid de större verk som vanligen byggs idag kan därför vara något högre.

Viktigt att beakta lågfrekvent ljud
Lågfrekvent ljud påverkar människor mer än ljud som inte domineras av låga frekvenser.
Exempel på symptom vid exponering av lågfrekvent ljud är trötthet, huvudvärk och störd
sömn. Symptomen och besvären kan komma redan vid låga ljudnivåer, strax över den
normala hörtröskeln. Lågfrekvent ljud har en längre våglängd och är därför svårare att dämpa
och kan också breda ut sig över längre sträckor än annat ljud.
Naturvårdsverket anser därför att man vid de större verken bör beakta och följa upp
lågfrekvent ljud. Ett sätt att ganska enkelt bedöma om det förekommer lågfrekvent ljud, är att
ta reda på skillnaden mellan A-vägd (se under Mer information) och C-vägd ljudnivå. Det är
sannolikt inget problem om den A-vägda nivån är klart under riktvärdet samtidigt som
skillnaden mellan den C-vägda och A-vägda ljudnivån är mindre än cirka 20 dB. Om det
däremot skiljer mer bör man göra en mer noggrann mätning. Folkhälsomyndigheten har
allmänna råd som bland annat innehåller riktvärden för lågfrekvent buller inomhus.”
De planerade vindkraftverken vid Siggebohyttans Fritidsby är 220 m höga och är ”större
verk”.
I rapporten (”Understanding the Evidence: Wind Turbine Noise, The Expert Panel
on Wind Turbine Noise and Human Health”, 2015) från expertgruppen inom
området tar man upp lågfrekvent amplitudmodulerat ljud som kan uppkomma. Det
beskrivs som ett pumpande ljud. Det är ganska ovanligt men ljudet kan färdas mycket
långt och modulationer förstärker hörbarheten och störningen. Expertgruppen är till
viss del negativ till att man använder A-vägd medelljudnivå och skriver så här:
”Vi är medveten om att en A-vägd medelljudnivå (LAeq) inte är avsedd att fånga hela
komplexiteten av ljud, men ofta ger en användbar första approximation av
ljudexponeringen över lång tid. Jämförelser baserade på sådana övergripande
genomsnittliga nivåer kan emellertid misslyckas med att ta hänsyn till viktiga skillnader
i frekvensinnehåll eller amplitudmodulering. När ljudförhållandena är ovanliga eller av
särskilt intresse, kan det behövas mer detaljerade mätningar för att identifiera problem.
Det lämpligaste ljudmåttet är en funktion av både källan och ljudegenskaperna.”
Även i rapporten ”Hälsopåverkan av lågfrekvent buller inomhus” från 2017
(Arbets – och miljömedicin, Göteborgs universitet. Persson Waye, Smith, Ögren)
efterlyser man mer precisa mått för att kunna beskriva ljudförhållandena och risken för
störningar.
I en artikel från 2016, helahälsingland.se, intervjuas forskare Kerstin Persson
Waye som i många år forskat på lågfrekvent buller. Lågfrekvent buller rör sig ”rätt
oförhindrat genom landskapet och dämpas dåligt av fönster och väggar och kan ge
oväntade effekter i hus”. Det kan uppstå resonansfenomen som innebär att ljudet kan
förstärkas i rum.

”Vid kraftiga besvär eller störningar av ljud från vindkraftverk där den som besväras
hänvisar till förekomst av lågfrekventa ljud är det min mening att man bör göra en
ordentlig undersökning av inställningar av verket samt utföra mätningar inomhus. För
att beräkna ljuden inomhus krävs en ganska grov förenkling.”

”Karl Bolin är universitetslektor på KTH och gjorde för några år sedan en
kunskapssammanställning kring infra- och lågfrekvent ljud från vindkraftsanläggningar.
Enligt honom är direkta mätningar inomhus i stort sett det enda sättet att verifiera eller
förkasta om det finns ett problem med lågfrekvent buller.
– Det här är väldigt komplexa och svårdefinierbara fenomen. Därför är det svårt att göra
beräkningar på det. Jag har svårt att se att man bara utifrån någon generell ljudnivå kan
säga att det inte är något problem.
Enligt Ingrid Johansson Horner på Naturvårdsverket känner sig människor ofta mer
störda av vindkraftsbuller än av annat omgivningsbuller.

– Rekommendationerna togs fram för några år sedan när verken byggdes på ett annat
sätt, inte så mycket i kuperad skogsmark och med lägre effekt. Därför är det relevant att
man tittar på de här högre verken. Sedan är det knepigt med buller generellt och buller
från vindkraft varierar mycket. Det kan vara ett av skälen till att man känner sig mer
störd.”
Jag har, nu i december 2018, haft kontakt med bullerforskare, Anita Gidlöf Gunnarsson,
beteendevetare, fil dr vid Arbets – och miljömedicin, Universitetssjukhuset, Örebro som
drar följande slutsats av de fakta och den forskning som finns:

”Den planerade byggnationen av en vindkraftspark kommer sannolikt att innebära
exponering av buller från vindkraftverken med risk för negativ påverkan på människors
hälsa och välbefinnande. Det saknas fortfarande forskning om hur människor påverkas
av buller från vindkraftverk (bl.a. sömnpåverkan). Vidare har det ljudmått som används,
den A-vägda medelljudnivån (LAeq), svårt att fånga hela komplexiteten av
vindkraftsljudet eftersom det kan variera kraftigt beroende på väder och vind och
markförhållanden. Den A-vägda medelljudnivån tar heller inte hänsyn till viktiga
skillnader i frekvensinnehåll (t ex lågfrekventa ljud) eller amplitudmodulering. Detta
kan innebära att riktvärden inte avspeglar människors faktiska upplevelser och att
riktvärdena inte skyddar mot störningar, t ex sömnstörningar. Därför bör man använda
sig av försiktighetsprincipen vid etablering av vindkraftverk i miljöer där människor bor
och vistas.”

Jag är mycket bekymrad över de risker människors psykiska och fysiska hälsa utsätts för
när stora vindkraftverk placeras så nära vårt område och ber er att avslå Eolus AB
ansökan.
Överläkare
Specialist i barn – och ungdomspsykiatri
Leg psykoterapeut
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Kommun
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SV: Begäran om kommunens beslut enligt 16 kap 4 § miljöbalken

Länsstyrelsen medger anstånd för Lindesbergs kommuns beslut enligt 16 kap 4 § miljöbalken gällande Eolus Vind
ABs ansökan om tillstånd till vindkraftsanläggning vid Siggebohyttan (Länsstyrelsens dnr 551‐992‐2017).
Yttrandet ska lämnas senast den 26 mars 2018.

Med vänlig hälsning
Peter Ekelund
Handläggare miljöskydd
Telefon: 010-224 86 64
peter.ekelund@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen i Örebro län
Stortorget 22, 701 86 Örebro
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Hej!
Lindesbergs kommun ansöker om anstånd för att svara på tillstånd enligt miljöbalken för vindkraftverk vid
Siggebohyttan i Lindesbergs kommun för Eolus AB till den 26 mars 2018.

Tack på förhand!
Med vänlig hälsning
Annette Eklund
Registrator
TEL 0581‐810 86

1

AKK2016/247-26

AKK2016/247-25

Annette Eklund
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Ekelund Peter <Peter.Ekelund@lansstyrelsen.se>
den 16 november 2018 12:38
Kommun
Begäran om kommunens beslut enligt 16 kap 4 § miljöbalken

Eolus Vind AB har ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för vindkraftverk vid Siggebohyttan i Lindesbergs
kommun. Ansökan inklusive kompletteringarna bifogas.
Enligt 16 kap. 4 § miljöbalken får ”tillstånd till en anläggning för vindkraft endast ges om den kommun där
anläggningen avses uppföras har tillstyrkt det.”
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eller per post till Länsstyrelsen, Miljöskyddsenheten, 701 86 Örebro.
För mer information, se ”Vägledning om kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning av vindkraftverk, ER
2015:05” som finns att ladda ner från www.energimyndigheten.se.
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peter.ekelund@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen i Örebro län
Stortorget 22, 701 86 Örebro
Växel: 010-224 80 00
www.lansstyrelsen.se/orebro
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Förord

Bestämmelsen om kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning av vindkraftverk
enligt 16 kap. 4 § miljöbalken har sedan införandet skapat oklarheter kring vad
som ska tillstyrkas och hur regeln ska tillämpas. Bestämmelsen har inneburit en
osäkerhetsfaktor i tillståndsprocessen inte bara för vindkraftsföretagen utan även
för kommuner och prövningsmyndigheter i deras handläggning.
I den här vägledningen ger vi rekommendationer för hur bestämmelsen bör
tillämpas och tydliggör olika aktörers roller och ansvar. Målsättningen är att
vägledningen ska underlätta och effektivisera planerings- och tillståndsprocessen
vid etablering av vindkraft. Den vänder sig till kommuner, prövningsmyndigheter
och projektörer som arbetar med vindkraftsprojekt.
Vägledningen är framtagen av Energimyndigheten i samråd med
Naturvårdsverket. Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och Nätverket för
vindbruk har också deltagit i arbetet med framtagande av vägledningen.
I vägledningen redogörs för vad beslut enligt 16 kap. 4 § miljöbalken omfattar,
vilka skäl som bör ligga till grund för ett beslut samt vad ett beslut bör innehålla.

Lars Andersson
Maria Stenkvist
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Sammanfattande slutsatser
Syftet med vägledningen är att ge rekommendationer för tillämpningen av
bestämmelsen om kommunal tillstyrkan i 16 kap. 4 § miljöbalken vid
tillståndsprövning av vindkraftverk. Målet är att vägledningen ska underlätta och
effektivisera planerings- och tillståndsprocessen vid etablering av
vindkraftanläggningar samt att åstadkomma en mer enhetlig och förutsebar
tillämpning av bestämmelsen.
Nedan sammanfattas dels de frågor som har bedömts vara viktigast att klargöra
när det gäller kommunal tillstyrkan och dels rekommendationer för hur dessa
frågor bör hanteras.
Roller och ansvar
Sid 9

Det är prövningsmyndigheten som utreder om
vindkraftsetablering ska tillåtas enligt miljöbalkens
regler. För att kunna ge tillstånd krävs att den berörda
kommunen tillstyrker etableringen enligt 16 kap. 4 §
miljöbalken.

Rimlig svarstid?
Sid 12

Beslut från kommunen gällande kommunal tillstyrkan
bör normalt ges inom 2-3 månader från det att begäran
skickats från prövningsmyndigheten. Det är dock
viktigt att en kommun som är negativ till en etablering
av vindkraft tydligt redogör för sin uppfattning i ett
tidigt skede.

Hur bör beslut om
tillstyrkan hanteras?
Sid 13

Kommunen avgör själv vem som fattar beslut inom
kommunen. Beslut om tillstyrkan kan delegeras till
kommunsstyrelsen eller nämnd för att få en snabbare
process.

Vad fattar kommunen
beslut om?
Sid 13

Kommunen fattar beslut om vindkraftsetableringen
utgör lämplig mark- och vattenanvändning. Beslutet
grundas företrädesvis på de riktlinjer som anges i
översiktsplanen.

Ska beslut om
kommunal tillstyrkan
motiveras?
Sid 14

Kommunens beslut ska vara tydligt och bör motiveras
för att öka förståelsen av ställningstagandet.

Villkor i beslut om
tillstyrkan?
Sid 14

Kommunen ska inte ställa villkor i beslut om tillstyrkan.
Som part i tillståndsärenden kan kommunen lämna
synpunkter på etableringen vid samråd och i yttrande
över ansökan.

Ekonomiska krav vid
kommunal tillstyrkan?
Sid 15

Att göra tillstyrkandet i sig beroende av att ersättning
betalas strider mot regeringsformens krav på saklighet
och opartiskhet.
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1

Inledning

1.1

Bakgrund och syfte

Bakgrunden till denna vägledning är att det finns en rad oklarheter kring
bestämmelsen om kommunal tillstyrkan enligt 16 kap 4 § miljöbalken.
Bestämmelsen kallas ofta för det kommunala vetot. I den här vägledningen
benämns dock bestämmelsen som kommunal tillstyrkan. Det gäller bland annat
vad kommunens beslut omfattar och vilka skäl som kan åberopas som stöd för
beslutet. Dessa oklarheter har resulterat i att bestämmelsen tillämpas på olika sätt
och därför innebär en osäkerhetsfaktor i planeringsprocessen för vindkraft. Ett
annat problem är att beslut om tillstyrkan många gånger tar lång tid och förlänger
beslutsprocessen. För vindkraftföretagen kan den kommunala tillstyrkan dessutom
utgöra en ekonomisk risk på grund av att kommuner i vissa fall meddelar sin
inställning i ett sent skede av processen och/eller ändrar sin uppfattning om
kommunal tillstyrkan under projekttiden.
Syftet med vägledningen är att underlätta och effektivisera tillståndsprocessen
genom att ge rekommendationer om hur kommunal tillstyrkan enligt 16 kap. 4 §
miljöbalken bör tillämpas. Vägledningen ska utgöra ett stöd för kommuner,
prövningsmyndigheter och projektörer. Syftet är också att åstadkomma en mer
enhetlig och förutsebar tillämpning av bestämmelsen.

1.2

Vägledningen framtagen genom samverkan

Energimyndigheten har tagit fram denna vägledning i samråd med
Naturvårdsverket. Även Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Nätverket
för vindbruk1 har deltagit i arbetet med framtagande av vägledningen. Arbetet har
dessutom stämts av mot en referensgrupp, som bestått av handläggare på ett urval
av kommuner och länsstyrelser.2 För att få en bred bild av hur bestämmelsen
tillämpas genomfördes även en enkätundersökning av hur tillämpningen fungerar
idag, riktad till kommuner, miljöprövningsdelegationer och vindkraftsföretag, se
bilaga 2 och 3.

1

Nätverket för vindbruk, som är en del av Energimyndighetens arbete med att främja utbyggnaden
av vindkraft, arbetar med att sprida kunskap och information om vindkraft och stötta regionala
initiativ av nationell betydelse. Energimyndigheten samarbetar med fyra regionala noder i
nätverket, vilka ansvarar för olika ämnesområden. I arbetet med vägledningen har Länsstyrelsen i
Halland deltagit, som är noden med ansvar för planering och tillståndsfrågor.
2
Representanter från Falkenbergs, Piteå, och Lycksele kommuner samt från länsstyrelserna i
Västerbottens och Gotlands län.
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1.3

Avgränsning

Vägledningen omfattar prövning av tillståndspliktiga vindkraftsverk, för vilken
kommunal tillstyrkan krävs enligt 16 kap. 4 § miljöbalken. Vägledningen gäller
också anmälningspliktiga vindkraftsverk som frivilligt ansökt om tillstånd.
Övriga anmälnings- och/eller bygglovspliktig vindkraftverk omfattas däremot inte
av denna vägledning, eftersom kommunal tillstyrkan enbart gäller vindkraftsverk
som tillståndsprövas.3
Kommunal tillstyrkan behövs inte för etablering inom svensk ekonomisk zon
eftersom tillstånd meddelas av regeringen med stöd av 5 § lagen (1992:1140) om
Sveriges ekonomiska zon. Inte heller behövs kommunal tillstyrkan om regeringen
fattar beslut om att tillåta en verksamhet med stöd av 17 kap. 4a eller 6 §§
miljöbalken.

3

Bygglov krävs för vindkraftverk som är över 20 meter höga eller har en rotordiameter som
överstiger 3 meter. Anmälningspliktiga är verk som är över 50 meter höga och två eller fler verk
som står tillsammans.
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2

Bakgrund till kommunal tillstyrkan

För att få tillstånd till att uppföra vindkraftverk krävs enligt 16 kap. 4 §
miljöbalken att den kommun som verken ska uppföras i tillstyrker etableringen.
Bestämmelsen om kommunal tillstyrkan tillkom i samband med att regeringen
avskaffade den så kallade dubbelprövningen av vindkraftsanläggningar den 1
augusti 2009. En tillståndspliktig vindkraftsanläggning prövades tidigare enligt
både plan- och bygglagen och miljöbalken. De båda prövningarna var omfattande
och hanterade till stor del samma frågor. Ändringen syftade till att få en snabbare
och enklare process från projektering till genomförande inför en planerad kraftigt
utökad vindkraftsanvändning.4
För att kommunerna skulle behålla ett inflytande över användningen av mark- och
vattenområden, infördes en bestämmelse om att prövningsmyndigheten får ge
tillstånd till en vindkraftsanläggning endast om kommunen har tillstyrkt det.
Förändringarna som genomfördes påverkade dock inte regeringens
tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. miljöbalken. Kravet på kommunal tillstyrkan
gäller således inte om regeringen fattar beslut om att tillåta en verksamhet om det
från nationell synpunkt är synnerligen angeläget att verksamheten kommer till
stånd (17 kap. 6 § miljöbalken) eller på kommunfullmäktiges begäran (17 kap. 4 a
§ miljöbalken).
Mer om bakgrunden till bestämmelsen går att läsa om i bilaga 1.

4

Proposition 2008/09:146 ”Prövning av vindkraft”, sid. 56.
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3

Vägledning om kommunal
tillstyrkan

Ett beslut om kommunal tillstyrkan enligt 16 kap. 4 § miljöbalken kan antingen
innebära ett beslut om att tillstyrka eller avstyrka en vindkraftsetablering. Ett
sådant beslut benämns fortsättningsvis beslut om kommunal tillstyrkan.
Rekommendationer i vägledningen omfattar följaktligen även beslut om att
avstyrka en anläggning.
Vägledningen inleds med en beskrivning av roller och ansvarsfördelning i
beslutsprocessen. Därefter redogörs för vad kommunens beslut om kommunal
tillstyrkan omfattar, vem som bör fatta beslut, inom vilka tidsramar beslutet bör
fattas och vad beslutet bör innehålla.
Vägledningen baseras på gällande lagstiftning, förarbeten till bestämmelsen och
underlag från den enkätundersökning som genomförts. Innehållet i förarbetena till
bestämmelsen beskrivs vidare i bilaga 1 och enkätundersökningen i bilaga 2.

3.1

Beslutsprocessen
3.1.1

Roller och ansvarsfördelning

För att tydliggöra ansvarsfördelningen i beslutsprocessen beskrivs i figur och text
nedan rollerna för de viktigaste aktörerna i tillståndsprövningen för
vindkraftetableringar.
Kommunen har olika roller i tillståndsprocessen som är viktiga att hålla isär.
Kommunen har möjlighet att föra talan i tillståndsprövningen för att tillvarata
miljöintressen och andra allmänna intressen inom kommunen.5 Det är i denna roll
som kommunen kan lämna synpunkter på den tänkta etableringen av vindkraft.
Detta kan ske vid olika tidpunkter: vid tidig dialog mellan projektör,
kommunrepresentanter och länsstyrelsen, vid det samråd6 med myndigheter som
projektören ansvarar för och i yttrande över tillståndsansökan.
För att få till stånd ett väl förankrat ställningstagande avseende en aktuell
etablering är det viktigt med ett brett deltagande från kommunens sida både i
samrådskedet och vid framtagande av yttrande över tillståndsansökan.
Den andra rollen kommunen har är möjligheten att avgöra om en tillståndspliktig
vindkraftsanläggning får komma till stånd i kommunen genom bestämmelsen om
kommunal tillstyrkan.7

5

22 kap 6 § miljöbalken (1998:808)
6 kap. 4 § miljöbalken (1998:808)
7
16 kap 4 § miljöbalken (1998:808)
6
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Kommunen har även möjlighet att påverka vindkraftetableringar i kommunen
genom planering av mark- och vattenområden. Enligt plan och bygglagen8 är det
en kommunal angelägenhet att planlägga hur mark- och vattenområden ska
användas. Kommunen kan påverka lokalisering av vindkraft genom att ha en
översiktsplan som innefattar vindkraft och som redogör för hur mark- och
vattenområden bör nyttjas. Översiktsplanen tillmäts stor betydelse vid
tillståndsprövning av vindkraftanläggningar. 9
Miljöprövningsdelegationerna beslutar om tillstånd enligt miljöbalken för
vindkraftetableringar på land.
Vindkraftverk som planeras i vattenområden prövas av mark- och
miljödomstolarna. Mark- och miljödomstolarna har samma roll som
miljöprövningsdelegationerna har i ärenden som rör prövning av vindkraftverk på
land.
Regeringen fattar beslut om vindkraftanläggningar som byggs inom Sveriges
ekonomiska zon.
Projektören ansvarar för att samråda med berörda kommuner, länsstyrelser och
övriga som är berörda av den planerade vindkraftetableringen.10 Projektören bör i
ett tidigt skede inleda dialog med de som är berörda av etableringen och bör ha
god kännedom om kommunens planering av mark- och vattenresurser.
Projektören ska i god tid före samråd lämna uppgifter om den planerade
verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning samt dess förutsedda
miljöpåverkan, i en så kallad samrådshandling. Uppgifterna ska lämnas till
länsstyrelsen, kommunen och de enskilda som särskilt berörs.
Projektören ansvarar även för att ta fram en tillståndsansökan och
miljökonsekvensbeskrivning som belyser de frågor som behöver analyseras för att
beslut om tillstånd enligt miljöbalken ska kunna fattas.

8

1 kap. 2 § plan och bygglagen (2010:900)
MÖD 2005:66, 2007:47 och 2009:4
10
6 kap 4 § miljöbalken (1998:808)
9
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Figur 1 Roller och ansvarsfördelning vid prövning av vindkraft enligt miljöbalken

3.2

Hur bör begäran om tillstyrkan hanteras?

Det är viktigt att en kommun som är negativ till en etablering av vindkraft redan i
tidig dialog och/eller under samrådsprocessen tydligt redogör för sin uppfattning.
Detta framförde även regeringen när lagändringen lades fram.11 På så sätt ges
projektören en chans att bedöma förutsättningarna för om kommunen kommer att
tillstyrka etablering och avgöra om det är värt att driva projektet vidare, med tanke
på de kostnader som prövningsprocessen medför för verksamhetsutövaren. Det är
även angeläget för att inte prövningsmyndigheten ska lägga ned resurser på att
handlägga ett ärende som kommunen inte har för avsikt att tillstyrka och för att
undvika onödig oro eller orealistiska förhoppningar hos de som är berörda lokalt
av vindkraftetableringen.
Prövningsmyndigheten bör skicka ut en begäran om tillstyrkan till den aktuella
kommunen senast när tillståndsansökan är komplett. Begäran bör skickas till
kommunfullmäktige i den berörda kommunen.
Begäran från prövningsmyndigheten om tillstyrkan bör skickas ut separat från
remissutskicket av tillståndansökan till kommunen. Detta för att tydliggöra att det
gäller frågan om tillstyrkan.
3.2.1

Tidig tillstyrkan

En kommun kan välja att tillstyrka ett projekt i ett tidigt skede, det vill säga innan
prövningsmyndigheten skickar ut begäran om tillstyrkan, om kommunen anser sig
ha god grund för detta. Det kan exempelvis vara fallet då beslutet baseras på en
översiktplan. Vid ett tidigt beslut från kommunen och om innehållet i ansökan
förändras bör dock prövningsmyndigheten skicka ut en ny begäran då ansökan
anses vara komplett. Detta för att säkerställa att kommunen vidhåller sitt tidiga
ställningstagande. Exempel på en sådan förändring är höjdförändringar som
påverkar vilken typ av hinderbelysningen som väljs och förändring i antalet verk.

3.3

Vad är en rimlig svarstid?

En rimlig svarstid för beslut om tillstyrkan bör normalt vara två till tre månader,
räknat från det att begäran skickats från prövningsmyndigheten.12 Svarstiden kan
dock variera beroende av vilken instans i kommunen som ska fatta beslut och
även på grund av kommunallagens bestämmelser om beredning av ärenden som
nämns i avsnitt 3.4. Sett ur ett kostnads- och resursperspektiv är det viktigt för
både prövningsmyndighet och projektör att handläggningstiden hålls så kort som
möjligt.
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Proposition 2008/09:146 ”Prövning av vindkraft”, sid.40.
Rimlig tid baseras på enkätundersökningen som genomfördes i februari 2014 som beskrivs i
bilaga 2.
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3.4

Vem ska fatta beslut i kommunen?

Kommunen avgör själv om det är kommunfullmäktige eller annan styrelse eller
nämnd som ska fatta beslut om tillstyrkan. Tanken bakom denna flexibilitet är att
underlätta en snabbare hantering av beslut om kommunal tillstyrkan. 13 Är ärendet
av principiell beskaffenhet eller av större vikt för kommunen ska beslutet dock
alltid fattas av kommunfullmäktige14.
För planerade vindkraftsetableringar som har stöd i kommunens översiktsplan kan
beslut om tillstyrkan med fördel delegeras till kommunstyrelsen eller till någon
nämnd. Det är lämpligt att delegationsordningen bifogas när beslutet sänds till
prövningsmyndigheten om beslutet har fattats av annan instans än
kommunfullmäktige.
Bestämmelser om beredning av ärenden som måste iakttas finns i 5 kap. 26-32 a
§§ kommunallagen.
Om kommunen har goda rutiner för tillstyrkanärenden förenklas dialogen med
prövningsmyndighet och projektörer, bland annat i frågan om när besked om
beslut kan förväntas.

3.5

Vad kommunens beslut omfattar

Kommunens beslut om tillstyrkan innebär en bedömning av om den aktuella
vindkraftetableringen kan anses utgöra en lämplig mark- eller vattenanvändning
sett ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv.15
Kommunens beslut omfattar endast den vindkraftsetablering som anges i
tillståndsansökan. Det är inte lämpligt att tillstyrka eller avstyrka delar av en
vindkraftsetablering. Om projektet inte uppfyller kommunens krav för lämplig
användning av mark och vatten bör det i stället avstyrkas i sin helhet. De
synpunkter som kommunen har på vindkraftsetableringen, exempelvis gällande
höjd på verk och antal verk, bör föras fram i tidig dialog, vid samrådet och i
remissyttrandet gällande tillståndsansökan.
Kommunens ställningstagande bör vara grundat i den mark- och
vattenanvändning som beslutats i en översiktplan gällande vindkraft. Det är dock
viktigt att beakta att översiktsplanen endast är vägledande och att gränserna för
utpekade lämpliga områden för vindkraft inte ska ses som absoluta. Om nya fakta
uppkommit som inte var kända när översiktsplanen antogs, kan det finnas skäl att
göra nya bedömningar. I de fall kommunen inte har en aktuell översiktplan, måste
kommunen ändå ta ställning till vad som är lämplig mark- och vattenanvändning i
det aktuella området.
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Proposition 2008/09:146 ”Prövning av vindkraft”, sid. 55.
3 kap. 9 och 10 §§ kommunallagen (1991:900).
15
Proposition 2008/09:146 ”Prövning av vindkraft” sid. 29 f och sid. 39 f, Jordbruksutskottets
betänkande (bet 2008/09MJU27) samt rättsfallet NJA 2012 sid. 559.
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3.5.1

Vikten av att ha en aktuell översiktsplan

Regeringen har framhållit vikten av att ha en aktuell översiktsplan som behandlar
vindkraft och som väger vindkraftsintresset mot andra intressen.16 Praxis från
miljööverdomstolen visar också att en aktuell översiktsplan i praktiken har
avgörande betydelse vid lokaliseringsprövningar av vindkraftanläggningar enligt
miljöbalken.17 Ett skäl till det är att översiktsplanen innebär ett samlat och
förankrat ställningstagande för den framtida mark- och vattenanvändningen i
kommunen.
Kommunfullmäktige ska minst en gång under mandattiden pröva om
översiktsplanen är aktuell i förhållande till särskilt angivna krav i plan- och
bygglagen.18 I en översiktsplan ska riksintressen särskilt anges.
3.5.2

Krav på detaljplan vid stor efterfrågan på mark

Där det råder stor efterfrågan på områden för bebyggande ska kommunen med en
detaljplan pröva ett mark- eller vattenområdes lämplighet för vindkraft.19

3.6

Beslut om tillstyrkan bör motiveras

Beslutet ska innehålla en tydlig formulering om kommunen tillstyrker eller
avstyrker den tillståndspliktiga etableringen.
Beslutet bör också innehålla en motivering för att underlätta förståelsen av
beslutet. Det är också lämpligt att beslutet innehåller en hänvisning till
översiktplanen eller andra underlag som ligger till grund för beslutet.

3.7

Inga villkor i beslut om tillstyrkan

Kommunens beslut om tillstyrkan till en vindkraftsetablering ska inte innehålla
några villkor. De synpunkter som kommunen har på vindkraftetableringen bör
föras fram vid tidig dialog, samråd och i remissyttrandet gällande
tillståndsansökan.
Det är prövningsmyndigheten som bedömer tillåtlighet av projektet gentemot
miljöbalken och anger villkor för tillåtligheten. Inom ramen för denna prövning
ingår att särskilt beakta de synpunkter som inkommit från den kommun där
anläggningen avser uppföras, exempelvis förslag på villkor i tillstånd.
Villkor i beslut om tillstyrkan kan i många fall innebära att kommunens svar blir
otydligt för prövningsmyndighet och projektör. Det framgår av den enkätstudie
som genomförts och i dialog med referensgruppen. Villkor kan i vissa fall även
vara motstridiga till tillstyrkan. Ett exempel på det är om kommunen tillstyrker en
etablering under förutsättning att en viss teknik används som i praktiken inte är
16

Proposition 2008/09:146 ”Prövning av vindkraft”, sid. 28.
MÖD 2005:66, 2007:47 och 2009:4.
18
3 kap. 27 § plan och bygglagen (2010:900).
19
4 kap. 3 § plan och bygglagen (2010:900).
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tillgänglig. Ett annat exempel är om kommunen ställer krav som är beroende av
medgivande från en annan myndighet för att kunna genomföras, som exempelvis
radarstyrd hindermarkering som kräver dispens från Transportstyrelsen.

3.8

Att göra tillstyrkan beroende av ersättning strider
mot regeringsformen

Att göra tillstyrkandet i sig beroende av att en ersättning betalats strider mot
regeringsformens krav på saklighet och opartiskhet. Kommuner och landsting får
ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller.20 För tjänster eller
nyttigheter som kommuner eller landsting är skyldiga att tillhandahålla, får de ta
ut avgifter bara om det är särskilt föreskrivet. Vilka avgifter som kan tas ut för
fullgörande av uppgifter inom miljöområdet regleras i 27 kap. miljöbalken och
omfattar till exempel avgifter för den obligatoriska tillsynen och avfallshantering
inom det obligatoriska ansvaret för hushållsavfall.
Att lämna ett svar på prövningsmyndighetens begäran om tillstyrkan får ses som
en obligatorisk uppgift för kommunen. Någon rätt att ta ut avgift i dessa fall finns
inte.

3.9

Inte möjligt att i sak överklaga beslut enligt
miljöbalken 16:4

Ett kommunalt beslut om att tillstyrka eller avstyrka en vindkraftsetablering kan
inte överklagas i sak, det kan endast laglighetsprövas. Vid en laglighetsprövning
avgör en domstol om kommunens beslut strider mot lag eller författning, till
exempel genom att kommunen begått något formellt fel eller överskridit sina
befogenheter. Det är endast den som är medlem av en kommun som kan
överklaga beslutet för laglighetsprövning.21

20
21

8 kap. 3 § Kommunallagen (1991:900)
10 kap. 1 § kommunallagen (1991:900)
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Bilaga 1 Mer information om kommunal
tillstyrkan enligt 16 kap. 4 § miljöbalken

16 kap. 4 § miljöbalken
Tillstånd till en anläggning för vindkraft får endast
ges om den kommun där anläggningen avses
uppföras har tillstyrkt det.
Första stycket gäller inte om regeringen har tillåtit
verksamheten enligt 17 kap. lag (2009:652).

Bestämmelsen om den kommunala tillstyrkan i 16 kap. 4 § miljöbalken tillkom i
samband med att regeringen avskaffade den så kallade dubbelprövningen av
vindkraft den 1 augusti 2009. En tillståndspliktig vindkraftsetablering prövades
tidigare enligt både plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken. De båda
prövningarna hanterade till stor del samma frågor. Ändringen innebar att
detaljplanekravet och bygglov avskaffades för vindkraftsetableringar som
tillståndsprövas enligt miljöbalken. Dock avskaffades inte kravet på detaljplan i
områden där det råder stor efterfrågan på mark. Detta eftersom detaljplanen anses
vara ett ändmålsenligt redskap för att bestämma hur marken lämpligast bör
användas i sådana områden.
Ändringen syftade till att få en snabbare och enklare process från projektering till
genomförande inför en planerad kraftigt utökad vindkraftsanvändning.22
Det starka inflytande som kommunen hade genom det tidigare detaljplanekravet
och bygglovsplikten skulle med ändringen försvinna när anläggningen endast
omfattas av miljöbalksprövning. Avsikten var dock inte att minska kommunens
inflytande över vad mark- och vattenområden är mest lämpade för.
För att kommunerna, trots de föreslagna ändringarna, skulle ha ett inflytande över
etablering av vindkraft föreslog regeringen att det för miljöprövningen infördes en
bestämmelse om att prövningsmyndigheten får ge tillstånd till en
vindkraftsanläggning endast om kommunen har tillstyrkt det. Fortfarande skulle
dock regeringen kunna tillåta en anläggning för vindkraft om det från nationell
synpunkt är synnerligen angeläget att verksamheten kommer till stånd.
Bestämmelsen formulerades så att kommunen ges möjlighet att själv avgöra om
ett tillstyrkande ska göras av kommunfullmäktige eller av någon annan som
företräder kommunen. Det var en ändring jämfört med lagrådsremissens förslag
22

Proposition 2008/09:146 ”Prövning av vindkraft”, sid. 56
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till utformning av bestämmelsen, som angav att det var kommunfullmäktige som
skulle fatta beslut enligt den nya bestämmelsen. Tanken bakom att låta kommunen
själv avgöra vem som skulle fatta beslut om kommunal tillstyrkan var att en sådan
flexibilitet skulle kunna underlätta en snabbare hantering av tillståndsärendena.23
Inför införandet av den nya bestämmelsen lyfte regeringen fram vikten av att en
kommun som är negativ till en etablering av vindkraft redan under
samrådsprocessen enligt 6 kap. miljöbalken tydligt redogör för sin uppfattning.
Annars skulle verksamhetsutövaren enligt regeringens bedömning riskera att dra
på sig kostsamma prövningsprocesser i onödan.24

Miljöprocessutredningens syn på kommunernas inflytande
I det delbetänkande från miljöprocessutredningen som föregick tidigare nämnd
proposition framfördes att kommunernas rätt att besluta i frågor om
vindkraftsutbyggnad formellt sett inskränks som en följd av att krav på detaljplan
och bygglov tas bort när tillstånd till en verksamhet har meddelats enligt
miljöbalken.25 Det var dock utredningens bestämda uppfattning att det
kommunala inflytandet över lokaliseringen av vindkraften i praktiken skulle bli
oförändrad. Genom översiktsplanerna och genom kommunernas starka ställning
som part i vindkraftsärenden enligt miljöbalken torde det även i fortsättningen bli
så att ett tillstånd till en vindkraftsutbyggnad inte kommer att ges mot den berörda
kommunens vilja. I ekonomiskt avseende bedöms förslaget vara fördelaktigt,
särskilt för mindre kommuner i glesbygd, eftersom ett detaljplaneförfarande ofta
är relativt resurskrävande och kan undvikas vid ett genomförande av utredningens
förslag.

Tillämpning av regeln
Regeln har tillämpats bl.a. av Högsta Domstolen i beslut i september 2012, då en
ansökan om tillstånd avslogs då kommunal tillstyrkan saknades.26

23

Proposition 2008/09:146 ”Prövning av vindkraft”, sid. 55.
Proposition 2008/09:146 ”Prövning av vindkraft”, sid. 40.
25
Delbetänkande miljöprocessutredningen SOU 2008:86, sid. 282.
26
Ö3238-10
24
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Bilaga 2 Tillämpningen av bestämmelsen
idag enligt enkätundersökning
En enkät togs fram inför arbetet med vägledningen för att undersöka hur
bestämmelsen om kommunal tillstyrkan tillämpas. Enkäten skickades ut till 50
kommuner, 50 projektörer och samtliga 12 miljöprövningsdelegationer (MPD).
Svarsfrekvensen var hög, 92 % för MPD, 78 % för kommuner och 76 % för
projektörerna. Nedan presenteras resultatet av enkätstudien i stora drag. Enkät
Resultaten visar att beslut om kommunal tillstyrkan oftast fattas av
kommunstyrelsen, i andra hand av en nämnd (exempelvis samhällsbyggnad eller
miljö- och byggnämnden) näst följd av kommunfullmäktige. Kommuner, MPD
och projektörer anger att det tar mellan 3-4 månader att få ett svar om kommunal
tillstyrkan, vilket anses vara lång tid av både MPD och projektörer.
När det gäller tillämpningen av bestämmelsen anger MPD att 40 procent och
projektörer att 30 procent av kommunerna har bra rutiner för hantering av
kommunal tillstyrkan, men att många kommuner är osäkra på vad som ska prövas.
Majoriteten prövar lokaliseringen i sina beslut enligt MPD och projektörer.
Enligt svaren från kommunerna grundas besluten huvudsakligen på vad som
skrivs i översiktsplanen eller i ett tematiskt tillägg gällande vindkraft, och i vissa
fall används en kommunal vindkraftpolicy som underlag.
Projektörerna anger att det är vanligt att kommunerna gör en egen
”tillståndsprövning” vid beslut om kommunal tillstyrkan, medan MPD anser att
det inte är särskilt vanligt. MPD och projektörer är eniga om att det är få
kommuner som ger tydliga besked i ett tidigt skede. Projektörer angav att närmare
60 procent av kommunerna ändrade sina ställningstagande medan MPD angav att
24 procent gjorde detta.
MPD och projektörer anger att ungefär hälften av kommunerna motiverar sina
beslut. När det gäller eventuella villkor i besluten anger MPD att det är en mindre
del av kommunerna som anger villkor och att det i de fallen till största del handlar
om buller, ljus och avstånd, utredningar av naturvärden och ekonomiska villkor.
Projektörer och kommunerna bedömer att det är vanligare att beslut innehåller
villkor än så. Att kommuner och projektörer anger en högre andel beslut med
villkor indikerar att många av dessa frågor avgörs innan
miljöprövningsdelegationen tar del av den kommunala tillstyrkan. I kommentarer
från projektörer framgår att avtal om bygdepeng sker vid sidan av beslut om
tillstyrkan och därför inte framgår av besluten.
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Bilaga 3 Enkätfrågor
Enkätfrågor till kommunerna
1.

Vem svarar på enkäten?

2.

Hur länge har du jobbat med vindkraftsärenden?

3.

På vilken nivå tas beslut om kommunal tillstyrkan idag (kryssa för det mest
förekommande alternativet)?

4.

Föregår beslutet om kommunal tillstyrkan av någon intern eller extern
remisshantering (om ”ja” – ange i så fall vilka nämnder, förvaltningar eller
externa organisationer som regelmässigt hörs innan beslut)?

5.

Hur lång tid behövs för att fatta beslut om kommunal tillstyrkan (kryssa för
det mest förekommande alternativet)?

6.

Vad brukar kommunens beslut om tillstyrkan enligt miljöbalken 16:4
innehålla?
Kommentarer/synpunkter på frågan ovan:

7.

Baseras era beslut på något underlag utöver tillståndsansökan?

8.

Om du svarat ja på fråga 7, på vilka underlag baseras beslutet om kommunal
tillstyrkan utöver tillståndsansökan?

9.

Ange om ni har något av ovanstående underlag, men som ändå inte nyttjas
vid beslut om kommunal tillstyrkan. Ange i så fall också skälet för detta!

10. I vilket skede lämnar kommunen besked om tillstyrkan enligt miljöbalken
16:4?
11. Vad tycker ni att en vägledning för den kommunala tillstyrkan ska innehålla?
12. Övriga kommentarer:

Enkätfrågor till miljöprövningsdelegationerna
1.

Vem svarar på enkäten:

2.

Hur länge har du jobbat med vindkraftärenden?

3.

I vilket skede skickas förfrågan om kommunal tillstyrkan ut till den berörda
kommunen idag (flera alternativ är möjliga)?

4.

Hur lång tid krävs i genomsnitt för att få in den kommunala tillstyrkan idag
(kryssa för det mest förekommande alternativet)?
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5.

Hur upplever ni dagens tillämpning av den kommunala tillstyrkan (Ange hur
stor andel av ärendena som nedanstående påstående stämmer för, OBS
summan kan bli mer än 100 % eftersom flera påståenden kan stämma
samtidigt)?
 Kommunerna har bra rutiner för processen
 Kommunerna är osäkra på VAD som ska prövas vid tillstyrkande
 Kommunerna prövar LOKALISERING av etablering (mot ÖP eller likn.)
 Kommunerna gör egen "tillståndsprövning" utifrån miljöbalken
 Kommunerna ger tydliga besked om ställningstagande
(tillstyrkan/avstyrkan) i tidigt skede
 Kommunerna ändrar sitt ställningstagande under projekteringstiden
 Det tar lång tid att få svar från kommunerna
 Kommunerna använder beslut om tillstyrkande för förhandlingar
 Processen fungerar bättre i kommuner som har "vindbruksplaner"
 Hanteringen av tillstyrkan enligt MB 16:4 påverkar handläggningstiderna
 Sista påståendet, kommentera på vilket sätt.

6.

Vad brukar besluten innehålla (ange hur stor andel av ärendena som
nedanstående alternativ stämmer för. OBS summan kan bli mer än 100 %
eftersom flera alternativ kan stämma samtidigt)?
Kommentar/synpunkt på frågan ovan:

7.

Vad tycker ni att en vägledning för den kommunala tillstyrkan ska innehålla?

8.

Övriga kommentarer:

Enkätfrågor till projektörer
1.

Ungefär hur många projekt där ”kommunal tillstyrkan enligt MB 16:4” varit
aktuell, har ert företag drivit?

2.

Hur upplever ni dagens tillämpning av den kommunala tillstyrkan (ange hur
stor andel av ärendena som nedanstående påstående stämmer för. OBS
summan kan bli mer än 100 % eftersom flera påstående kan stämma
samtidigt)?
 Kommunerna har bra rutiner för processen
 Kommunerna är osäkra på VAD som ska prövas vid tillstyrkande
 Kommunerna prövar LOKALISERING av etablering (mot ÖP eller likn.)
 Kommunerna gör egen "tillståndsprövning" utifrån miljöbalken
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 Kommunerna ger tydliga besked om ställningstagande
(tillstyrkan/avstyrkan) i tidigt skede
 Kommunerna ändrar sitt ställningstagande under projekteringstiden
 Det tar lång tid att få svar från kommunerna
 Kommunerna använder beslut om tillstyrkande för förhandlingar
 Processen fungerar bättre i kommuner som har "vindbruksplaner"
 Hanteringen av tillstyrkan enligt MB 16:4 påverkar handläggningstiderna
 Sista påståendet, kommentera på vilket sätt.
3.

Hur lång tid krävs för att få in den kommunala tillstyrkan idag (i de mest
förekommande fallen) från det att MPD skickar ut förfrågan till
kommunerna?

4.

Vad brukar besluten innehålla (ange hur stor andel av ärendena som
nedanstående alternativ stämmer för. OBS summan kan bli mer än 100%
eftersom flera alternativ kan stämma samtidigt)?
Kommentar/synpunkt på frågan ovan:

5.

Hur stor andel av era projekt, där kommunal tillstyrkan enligt MB 16:4 varit
aktuell, har kommunerna tillstyrkt respektive avstyrkt? Hur stor andel har ni
valt att avsluta själva innan ni fått besked från kommunen? Ange i procent.
Summan ska bli 100.
Ange skäl för att avsluta projekt:

6.

Vad tycker ni att en vägledning för den kommunala tillstyrkan bör innehålla?

7.

Övriga kommentarer:
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Till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Lindesberg och Örebro med
kopia till motsvarigheterna i Nora
Till länsstyrelsen, länsråd och landshövdingen i Örebro

Hej!
Jag heter
och jag och min familj har sedan senhösten 2016, då vi fick
reda på planerna att bygga en gigantisk vindkraftspark mitt i kulturhistoriska
bygden Siggebohyttan (Lindesberg-Nora) engagerat oss betydligt mer i
vindkraftsfrågan.
Jag och min familj som
äger sedan
2013 ett fritidshus på
på sjön
Vi spenderar de
flesta lov och helger här - året runt. Till vardags
. Vi valde att köpa ett fritidshus vid sjön
i en mycket
lugn, kulturhistorisk och naturskön bygd som viktig kontrast till livet i
staden.
Vi känner också ett starkt miljöengagemang i familjen och vet hur ont om
tid det är för att rädda livet och resurserna på jorden, vilket präglar våra val i
vår vardag.
Likväl är frågan om förnybar energi inte okomplicerad utan kräver väl
genomtänkta planer för att integreras tillsammans med andra viktiga mål för
medborgare och samhälle. I vindkraftsresan för Siggebohyttan har vi inte
kunnat undvika att reflektera över de brister som råder inom länet i resan
mot ett förnybart samhälle. Vi upplever att det finns viktiga miljömål satta
men planen för att genomföra målen på bästa sätt för miljö och människor,
är undermålig. I region Örebro läns vindbruksplan framgår att man bygger
på dialog, workshops med offentlig sektor, exploatörer och fastighetsägare
medan övriga medborgare lyser med sin frånvaro, så frågan är verkligen
vilket värde planen egentligen har? Den återspeglar i alla fall inte en
helhetsbild med alla intressanta alternativa lösningar för att nå målet med att
använda förnybar energi. Det handlar tyvärr främst om att exploatera – och
då får man förstås ett motstånd. Det saknas även processer för tillstånd och
tillsyn hos Länsstyrelsen.
En väl genomtänkt och förankrad plan (med allmänheten) är förmodligen
det viktigaste redskapet för att skapa en hållbar utveckling där alla förstår,
känner sig delaktiga och bidrar till de viktiga målen. Här kan man bara
önska att regionen är klok och börjar att tänka i andra långsiktigt hållbarare

banor och uppdaterar vindbruksplanen och kommunerna sina
översiktsplaner! Dra lärdom av andras positiva erfarenheter och misstag.
Vi skulle önska att ni besökte Danska Samsö och tog del av deras
fantastiska resa och erfarenheter, som fortfarande pågår, där man lyckats
engagera alla och undvika större konflikter och orättvisor i samband med
förändringen. Dessutom har de också lyckats att bevara viktiga naturvärden.
De har också kommit mycket längre än vad man gjort inom Örebro län och
producerar idag mer än 100%1 av energibehovet på Samsö med förnybara
energikällor! (Och då inte bara genom vindkraft utan flera andra smått unika
och smarta lösningar) Framgången bygger främst på enkla värden som
information, delaktighet, kunskap och engagemang. Då menar vi verkligen
alla berördas deltagande – inte bara vissa utvalda.
Vi är inte emot vindkraft som förnybar energikälla, däremot är vi emot sättet
som det nu genomförs på av Lindesbergs kommun, markägare och
exploatör, Eolus vind AB och till del även de riktlinjer som Länsstyrelsen i
Örebro ansvarar för.
Vi tycker att kvalitén på samrådsunderlaget är väsentligt för att kunna fatta
objektiva beslut. Vi tycker att informationen i Eolus vind AB:s
samrådsunderlag inte håller en acceptabel kvalité, transparens eller några
reella analyser av värde. Vi har studerat betydligt kvalitativare underlag där
också berörda kommuner engagerar sig och ställer krav på bl.a. oberoende
utredningar av t.ex. landskapspåverkan (exempel bifogas). Vi tycker inte att
Lindesbergs kommun engagerar sig tillräckligt i frågan vindkraft eller ställer
nödvändiga krav på exploatör och markägare (vad vi hittills känner till).
Vi är av uppfattningen att det är viktigt var man placerar vindkraftverk samt
hur höga och hur många de får vara. Minst lika viktigt anser vi det vara hur
man informerar berörda (och då inte bara berörda utifrån den 2 km-gräns
som länsstyrelsen har satt för information) och skapar riktig delaktighet. Det
är också viktigt vem eller vilka som får del av ekonomiskt fördelaktiga eller
negativa konsekvenser. Hur hanteras detta?
Att annonsera i dagstidning i en tid när de flesta läser och söker information
på nätet känns föråldrat. Hur når man medborgare idag med samhällsviktig
information? Vi föreslår brev och/eller sms. Det är inte alls säkert att man
når berörda annars. I ett område med mer än 250 fritidsboenden med
permanent boende på annan ort är dessutom sannolikheten stor att den
lokala pressen inte når alla berörda.

1

ECOWatch.com

Är det rätt att uppföra stora industriområden i naturhistoriskmiljö med
omfattande friluftsliv för att kunna försörja stora städer med förnybar
energi? Vindkraftsparken i Siggebohyttan skulle förse 50 000 villkor med el
under ett år. Är det rätt att bygga gigantiska vindkraftsparker för att
exploatörer ska få ut tillräckligt med vinst? Är det rätt att sätta en
informations- och delaktighetsgräns på 2 km för vindkraftsparker i Örebro
län, även om människor kommer att påverkas inom en betydligt större
radie? Det är viktiga frågor som ansvariga behöver fundera på ett tag och ta
ställning till.
Finns det inte andra bättre vägar att gå, bara man tänker till och har en
gemensam målbild och strategi? Vi menar att det absolut går att hitta bättre
lösningar – se hur man tänkt och lycktas på Danska Samsö – där
produktionen sker nära där förbrukningen sker och vinsten delas av berörda
och inte hamnar i enstaka fickor. Information och delaktighet menar vi leder
till fler och smartare idéer och bättre lösningar för flertalet medborgare,
lokala företag och samhälle på lång sikt. En gigantisk vindkraftspark
kommer att påverka omgivning och samhälle (t.ex. turismintäkter) i minst
25 år väl den uppförts.
Väger man in ekonomiska värden i analysen så som minskat antal
arbetstillfällen eller turism i regionen? T.ex. hur länet, kommuner etc.
kommer att påverkas till följd av att färre väljer att investera i fritids- eller
permanentboende tillföljd av att andra regioner väljs före en region med en
eller flera gigantiska vindkraftsparker (vem vet var nästa industri kommer
att uppföras - utan tydlig strategi och delaktighet i processen för alla som
berörs?). Färre väljer att anlita lokal arbetskraft för att underhålla och
modernisera sitt boende p.g.a. risken att inte få tillbaka investeringen. Färre
väljer att turista och handla i affärer, restauranger och kaféer för att regionen
inte längre erbjuder det som många faktiskt söker sig hit för.
Om man nu måste uppföra gigantiska vindkraftsparker och exploatera natur, friluftsliv- och kulturhistoriska områden för att stora städer ska kunna få
tillgång till förnybar energi och för att exploatörer och markägare ska kunna
tjäna pengar, hur ser då planen ut för att kompensera övriga berörda som
drabbas visuellt, ljud- eller hälsomässigt eller ekonomiskt men som inte kan
påverka beslutet? Det måste ansvariga också fundera på och ha en förankrad
plan för.
Det är hög tid att sätta planen för hur länet och dess kommuner vill sköta
den mycket viktiga omvandlingen till förnybar energi! Ska vägen vara att
peka med hela handen och grovt exploatera vissa områden som gynnar vissa
och drabbar andra eller ska vägen vara delaktighet och småskalighet som
exemplet med Samsö? Eller ska det vara tillfälligheter som styr?

Desperation och panik eller genomtänkt och strategiskt? Vad tycker ni? Vad
tycker medborgarna? Vad tycker de lokala företagarna?

Laura Israel, dokumentärfilmsmakare av vindkraft i USA

Våra förslag
Ändra riktlinjerna på följande punkter:









Sätt en procentsats för hur mycket av den totala energiförbrukningen
som ska komma från förnybara källor (det behöver ju inte bara vara
vindkraft)
Säkerställ information och delaktighet för alla
Öppna dörrarna (genom nödvändiga medel) för bättre lösningar än
exploatering av områden – sätt mål att undvika
exploateringslösningar, sätt mål att energin ska produceras i närheten
där den också förbrukas, sätt mål att levande landsbygd och naturoch friluftslivsområden är de sista att antas på exploateringslistan
Satsa resurser och öka kunskap och engagemang för ansvariga
politiker, lokala företag och medborgare
Om exploatering måste ske säkerställ information, delaktighet och
kompensation för samtliga berörda (inte bara de som bor inom en 2km radie)
Sätt upp minimikrav på samrådsunderlagens kvalité och oberoende
för att så bra beslut som möjligt ska kunna tas
Ha inte panik att nå satta siffermål där vilken lösning som helst är
acceptabel – ha en genomtänkt, medveten och långsiktig strategi så
kommer ni att nå målen snabbare OCH få mindre motstånd och

konflikter. Det ansvaret vilar på era axlar – vi kan inte göra något åt
de styrningar som beslutas av ansvariga.
Tack för att ni drar lärdom av andras erfarenheter samt tar ert ansvar och
engagerar er i detta och på bästa sätt för oss alla som berörs på ett eller
annat sätt!
Med vänliga hälsningar från oss som älskar det speciella, vackra och tysta
naturlandskapet!

Bilagor/länkar följer nedan:

För er som inte känner till det aktuella området nämnvärt bifogas nedan lite
information om vilket fantastiskt område vi faktiskt pratar om:

http://www.visitnora.se/omnora/bergslagen.4.561d3f89126b997e421800012
72.html

http://bergslagsleden.se/
http://www.uskavi.se/
http://www.bergslagen.se/
http://nora-annas.blogspot.se/
http://www.lindesberg.se/

På andra sidan sjön på bilden kommer de 22 st, 220 meter höga
vindkraftverken att stå och snurra, låta och blinka – mitt i den orörda
naturen.

Idag är miljön här unik. Vi har vänner från Schweiz och Tyskland som
gärna och ofta kommer på besök, när vi inte själva nyttjar huset, som
uppskattar och njuter av den unika miljön och naturen.

Mer information om vindkraft och dess påverkan:
Trailer
http://windfallthemovie.com/mobile.html
Intervju med Laura Israel, producent (start ca 1,27 min in i klippet)
https://youtu.be/jeFR-VoWme4
Ytterligare en intervju
http://www.cinemablend.com/new/TIFF-Interview-Windfall-DirectorLaura-Israel-Uncovers-Dark-Side-Alternative-Energy-20560.html
Exempel på ett betydligt kvalitativare samrådsunderlag från
vindkraftsföretaget Pöyry SwedPower AB bygger åt Bergvik skog AB. De
har t.ex. anlitat Sweco Architects AB som gjort en gedigen analys av bl.a.
landskapspåverkan, bara landskapsanalysen är en bilaga på 23 sidor + 25
sidor med fotomontage att jämföra med Eolus vind på ett kortare stycke på
en åttondels sida. Bilderna i underlaget är inte tagna med panoramavyer och
de har valt vinklar där man aldrig ser alla 22 st. Vi kommer garanterat att se
22 st från oss men på bilden från oss, ser man endast 9 st. Alla kontakter
och samråd med berörda är betydligt mer omfattande i Pöyrys underlag (149
sidor).
Bilaga Landskapspåverkan
http://vindkraft.bergvikskog.se/rrwp/wpcontent/uploads/2014/01/Bilaga_27_Kompl_Halsinge_Fotomontage_Lands
analys.pdf
Bilaga samråd med allmänheten
http://vindkraft.bergvikskog.se/rrwp/wp-content/uploads/2013/08/Bilaga3C-Samrådsredogörelse-samråd-med-allmänheten.pdf

Alternativa sätt:
Om framgångarna med att införa förnybarenergi på Danska Samsö:
https://urskola.se/Produkter/197048-Framtidens-oar-Samsoe
eller
http://www.tv.nu/p/1Cn5TG-N-441b

Kommer den levande landsbygden att dö ut och då även de företag som
lever av den? Det kan man ju fundera på en stund innan man bestämmer sig.
Finns det alternativ om man vill satsa på förnybar energi men ändå vill
bevara naturvärden och en levande landsbygd? Alltså win-win för
kommunen och berörda människor. Vad kommer den tekniska utvecklingen
att erbjuda den närmsta framtiden avseende förnybar energi?
Länk till Elon Musk, grundare av Tesla, senaste uppfinning:
https://www.theguardian.com/technology/video/2016/oct/29/elon-muskunveils-new-tesla-solar-roof-tiles-video
Snygga solcellstak. Du får ström till bilen och ditt hus samtidigt. T.o.m. en
rätt placerad solcellspark kommer inte att ge landskapspåverkan annat än
ovanifrån luften. Den ger inte heller normalfrekvent eller lågfrekvent ljud
eller skuggningar. Vilka krav ställs på staden som förbrukar den mesta
energin? Hur smarta lösningar finner man där?
Om infraljud:
http://www.lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2013/08/Infraljud-franvindkraftverk---en-halsorisk/
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Hej

Irja Gustavsson
den 10 januari 2017 08:14
Sv: Ref Vindkraftpark Siggebohyttan
Kommun e-post
201701100731.pdf

!

Svårt att ge en exakt tidsplan, försöker förklara processen om det är till någon hjälp.
Under hösten har bolaget haft en samrådsfas kring sitt förslag. Nästa steg är att bolaget ska
lämna in en ansökan till Länsstyrelsen och det har de inte gjort än vad vi vet om. När de gör det
kommer Länsstyrelsen skicka ärendet till Samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Då kommer
dels nämnden ta ställning till själva miljöärendet vad gäller buller etc, medan KF ska ta
ställning till markanvändningen, dvs om KF vill använda sig av det kommunala vetot.
När bolaget lämnat in ansökan till Länsstyrelsen så skickas den till miljökontoret m fl med
frågan om ansökan behöver kompletteras. Bolaget kompletterar ansökan med begärda uppgifter
och därefter kommer ansökan att gå ut på remiss bl a till kommunen som måste tillstyrka för att
tillstånd ska ges. Eftersom själva kompletteringsrundan tar ett par månader lär remissen om
vindkraften i Siggebohyttan komma först framåt våren. Generellt räknar länsstyrelsen med att
en ansökan kan ta upp till ett år innan beslutet kommer. Och sen väntar i stort sett alltid en
överklagningsprocess. Jag bifogar ett schema över prövningsprocessen och ett förtydligande av
kommunens, tillsynsmyndighetens (miljökontoret) och länsstyrelsens roller.
Med vänlig hälsning
Irja Gustavsson.

Irja Gustavsson
Kommunstyrelsens Ordförande
Stentäppsgatan 5, 711 35 Lindesberg
0581-81029
076-7257611
irja.gustavsson@lindesberg.se

>>> "

2017-01-09 07:40 >>>

Hej Irja!
God fortsättning!
Det har hållits ett möte med representanter från de två stora friluftsområdena Salaboda och Grindtorp
angående Vindkraftpark Siggebohyttan.
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Jag fick till uppgift att ställa frågan till Lindesbergs kommun om hur beslutsprocessen ser ut och när
ärendet är planerat att behandlas?
Hoppas du kan räta ut dessa frågetecken.
Med vänlig hälsning
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NATURVÅRDSVERKET

Förord
Energimyndigheten och Naturvårdsverket har i sina regleringsbrev för 2016 fått
regeringsuppdraget ”Kommunal tillstyrkan av vindkraft”.
Regeringsuppdraget har redovisats till Miljö- och energidepartementet i juni 2017.
Redovisningen är beslutad av generaldirektörerna Erik Brandsma,
Energimyndigheten, och Björn Risinger, Naturvårdsverket.
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1

Sammanfattning

Energimyndigheten och Naturvårdsverket har haft i uppdrag av regeringen att följa
upp och analysera hur planerings- och tillståndsprocessen vid etablering av
vindkraft har utvecklats, efter det att myndigheternas vägledning1 om kommunal
tillstyrkan tagits fram. Myndigheterna har valt att utöka tidsperspektivet till att
omfatta perioden från det att bestämmelsen om kommunal tillstyrkan infördes
2009. I uppdraget har även ingått att föreslå åtgärder för att underlätta
tillståndsprocessen, om myndigheterna bedömer att det finns behov av sådana.
Mot bakgrund av den problembild som är kopplad till bestämmelsen (se kap. 5),
bedömer myndigheterna att det finns ett behov av att underlätta tillståndsprocessen
för vindkraftsetableringar och att göra den mer rättssäker än idag. Problembilden
baserar sig bl.a. på den utvärdering som genomförts inom ramen för uppdraget,
”Kommunal tillstyrkan av vindkraft. Hur fungerar det idag?2 ”, där olika berörda
aktörer intervjuats.
Energimyndigheten och Naturvårdsverket rekommenderar att bestämmelsen om
kommunal tillstyrkan i 16 kap. 4 § miljöbalken upphävs. Att ta bort bestämmelsen
är den åtgärd av det tiotal olika alternativ som studerats inom uppdraget (se kap. 6)
som bäst uppfyller uppdragets mål om att tillståndsprocessen ska underlättas och
bli mer rättssäker.
Myndigheterna bedömer att miljöprövningen är fullgod även utan kommunal
tillstyrkan. De problem som förknippas med bestämmelsen åtgärdas i hög grad,
utan att det uppstår negativa miljökonsekvenser. Genom att underlätta
tillståndsprocessen bedöms åtgärden förbättra förutsättningarna för utbyggnad av
vindkraft. Detta i sin tur bidrar till att uppfylla miljökvalitetsmålet Begränsad
klimatpåverkan. En fortsatt utbyggnad av vindkraft är också viktig för att kunna
uppnå målet om ett 100 procent förnybart elsystem år 20403.
Kommunernas inflytande över mark- och vattenanvändning i samband med
vindkraftsetableringar minskar jämfört med idag, om bestämmelsen tas bort. Enligt
myndigheternas bedömning skulle dock kommunerna även fortsättningsvis ha ett
stort inflytande över var vindkraftverken lokaliseras. Kommunerna har en stark
ställning som remissinstans när tillstånden prövas, och kan genom sin
översiktsplanering styra lokalisering av vindkraften. Rättspraxis visar att
översiktsplaner som omfattar vindkraft, och som redogör för hur mark- och

1

Energimyndigheten, 2015. Vägledning om kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning av vindkraftverk.
ER 2015:05.

2

Naturvårdsverket, 2017. Kommunal tillstyrkan av vindkraft. Hur fungerar det idag?

3

Energikommissionen, 2017. Kraftsamling för framtidens energi (SOU 2017:2).
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vattenområden bör användas, har stor betydelse när ansökan om tillstånd för
vindkraftsetablering prövas.
Bestämmelsen om kommunal tillstyrkan infördes i miljöbalken 2009, i samband
med att kraven på detaljplan och bygglov för stora tillståndspliktiga vindkraftverk
togs bort i plan- och bygglagen. Bestämmelsen anger att tillstånd för att uppföra
vindkraftverk bara får ges om den kommun där vindkraftverken planeras har sagt ja
(tillstyrkt) till etableringen. Syftet med bestämmelsen var att kommunens
inflytande över mark- och vattenanvändningen inte skulle minska när
lagstiftningen ändrades.
De utvärderingar som har gjorts om bestämmelsen, bl.a. inom detta
regeringsuppdrag, visar att olika aktörer har olika bild av hur tillämpningen
fungerar. Många kommuner anser att bestämmelsen fungerar relativt väl och att
den är ett viktigt verktyg för det kommunala självstyret. Vindkraftsprojektörer och
i viss mån prövningsmyndigheterna anser å sin sida att det finns problem kopplade
till bestämmelsen. Några exempel är att det saknas reglerade kriterier för vad
kommunen ska grunda sitt beslut på, att besluten inte kan överklagas i sak och att
ett beslut om avstyrkan kan komma sent i tillståndsprocessen.
Bestämmelsen ger även vindkraft en särställning i miljöbalken i förhållande till de
flesta andra miljöfarliga verksamheter. Utöver vindkraft är det bara kärnkraft och
annan jämförbar miljöfarlig verksamhet, där det krävs en tillstyrkan av kommunen.
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2

Energimyndighetens och
Naturvårdsverkets förslag

Energimyndigheten och Naturvårdsverket har efter den genomförda utredningen
beslutat att rekommendera att bestämmelsen om kommunal tillstyrkan i 16 kap 4 §
miljöbalken tas bort.
Valet av åtgärd motiveras framförallt av att myndigheterna anser att det finns ett
behov av att underlätta tillståndsprocessen för vindkraftsetableringar och göra den
mer rättssäker. Att ta bort bestämmelsen är den åtgärd som bäst uppfyller
uppdragets mål om att tillståndsprocessen ska underlättas och bli mer rättssäker. De
problem som förknippas med bestämmelsen och som redogörs för i kap. 5
Problembeskrivning, minskar därmed i hög grad. Åtgärden har också positiva
effekter när det gäller demokratiaspekter, eftersom tillstånd till vindkraft då avgörs
genom en process där berörda parter har möjlighet att komma till tals och att
överklaga tillståndsbeslutet i sak.
I kap. 9 Bedömning av åtgärderna redovisas myndigheternas samlade bedömning
av åtgärdsvalet.
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3

Inledning

3.1

Uppdraget

Energimyndigheten och Naturvårdsverket har i sina regleringsbrev för 2016 fått det
likalydande regeringsuppdraget ”Kommunal tillstyrkan av vindkraft”. Uppdraget
ska redovisas till Miljö- och energidepartementet senast den 30 juni 2017.
Uppdragets lydelse är följande:
”För att få tillstånd till att uppföra vindkraftverk krävs enligt 16 kap. 4 §
miljöbalken att den kommun som verken ska uppföras i tillstyrker etableringen.
Med syfte att underlätta och effektivisera planerings- och tillståndsprocessen vid
etablering av vindkraft har Statens energimyndighet i samråd med
Naturvårdsverket tagit fram en vägledning om kommunal tillstyrkan vid
tillståndsprövning av vindkraftverk. Naturvårdsverket ska tillsammans med
Statens energimyndighet följa upp och analysera hur planerings- och
tillståndsprocessen vid etablering av vindkraft utvecklats, efter att vägledningen om
kommunal tillstyrkan tagits fram. Om myndigheterna mot bakgrund av
analysen bedömer att behov föreligger för ytterligare åtgärder för att underlätta
tillståndsprocessen bör de föreslå sådana, inklusive författningsförslag.
Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet)
senast den 30 juni 2017.”

3.2

Mål och syfte

Energimyndigheten och Naturvårdsverket verkar för en hållbar utbyggnad av
vindkraft. Vindkraft är en förnybar energikälla som har en central roll i arbetet med
att ställa om till ett hållbart energisystem och att uppnå målet om ett 100 procent
förnybart elsystem till år 20404. Vindkraften bidrar även till att nå
miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan., Vid etablering av vindkraft är
frågan om att hitta en lämplig lokalisering av central betydelse både vad gäller
vindkraftens påverkan på omgivningen och för att uppnå ett effektivt utnyttjande
av vindresursen.
Målet för uppdraget är enligt Energimyndighetens och Naturvårdsverkets
bedömning att tillståndsprocessen för etablering av vindkraft ska underlättas och
blir mer rättssäker än idag. Uppdraget rör endast den del av tillståndsprocessen som
är kopplad till bestämmelsen om kommunal tillstyrkan, vilken avser att den berörda
kommunen ska ta ställning till om den aktuella vindkraftsetableringen utgör
lämplig mark- och vattenanvändning.

4

Energikommissionens betänkande, Kraftsamling för framtidens energi, SOU 2017:2.
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Syftet med uppdraget är att följa upp hur bestämmelsen om kommunal tillstyrkan
har fungerat sedan den infördes 2009. (Angående valt tidsperspektiv för den
genomförda utvärderingen, se även avsnitt 5.1. ) I detta ingår även att analysera om
vägledningen för kommunal tillstyrkan, som togs fram 2015, har underlättat och
effektiviserat tillståndsprocessen vid etablering av vindkraft i tillräcklig grad.
Syftet är också att ta fram förslag till åtgärder för att underlätta tillståndsprocessen,
om det anses finnas behov av sådana.
3.2.1
Behov av åtgärder
I regeringsuppdraget ingår som tidigare nämnts att vid behov föreslå ytterligare
åtgärder för att underlätta tillståndsprocessen. Enligt Energimyndighetens och
Naturvårdsverkets bedömning, som är baserad på den beskrivna problembilden
som redovisas i kapitel 5, finns behov av sådana åtgärder. De åtgärder som
studerades i ett inledande skede redovisas i kapitel 6, och en juridisk analys av
utvalda åtgärder finns i kapitel 7.
3.2.2
Kriterier för bedömning av åtgärder
Vid utformningen, och den påföljande bedömningen, av de åtgärder som tas upp i
utredningen har hänsyn tagits till nedanstående huvudkriterier.
Åtgärderna ska:
x
x
x
x

Underlätta tillståndsprocessen vid etablering av vindkraft
Bidra till en mer rättssäker process
Beakta kommunernas planmonopol
Vara juridiskt och praktiskt genomförbara.

Vid utformningen och bedömningen av åtgärderna har avsikten varit att möta flera
olika aktörsgruppers behov. Nedan beskrivs vad som avses med de valda
kriterierna.
I kriteriet ” Underlätta tillståndsprocessen vid etablering av vindkraft” ingår att
hantera de problem och oklarheter som existerar i samband med kommunal
tillstyrkan, t.ex. gällande parternas olika roller i processen, vad en kommun ska ta
ställning till vid tillstyrkan och på vilken beslutsnivå beslut ska tas. Åtgärderna ska
bidra till att processen blir mer effektiv, i bemärkelsen att den går snabbare än idag
och samtidigt tar tillvara de intressen och hänsyn som ska beaktas.
När det gäller kriteriet ”Bidra till en mer rättssäker process” ska det framhållas att
det inte finns någon entydig definition av termen rättssäker. Vi har i denna
skrivelse valt att beskriva termen som att rättsregler ska tillämpas på ett förutsebart
och effektivt sätt. Vi använder termen i en bred bemärkelse. Det betyder även att vi
har vägt in att olika åtgärder som diskuteras så långt möjligt ska vara utformade på
ett sådant sätt att de borgar för en saklig och för alla parter tydlig tillämpning, för
att därmed adressera sådana problem som olika aktörer upplever kring t.ex. brist på
förutsebarhet och transparens kring beslutens grunder.
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Kriteriet ”Beakta kommunernas planmonopol” innebär att åtgärder för att
underlätta och skapa en mer rättssäker tillståndsprocess i sin utformning ska ta
hänsyn till vikten av kommunernas inflytande över mark- och vattenanvändning.
Kommunens ansvar och möjligheter att genom planeringsinstrument såsom
översikts- och detaljplanering, men även på annat sätt styra över användningen av
mark- och vattenområden i kommunen, är en del i det kommunala självstyret. Av
14 kap. 3 § regeringsformen framgår att en inskränkning i den kommunala
självstyrelsen inte bör gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål
som har föranlett den. Att beakta den påverkan som eventuella åtgärder får på
kommunens förutsättningar att styra över mark- och vattenanvändningen inom
kommunen, utgör därför ett kriterium i utförandet av regeringsuppdraget.
I kriteriet ”Vara juridiskt och praktiskt genomförbar” lägger vi att åtgärden ska
kunna ges en författningstekniskt lämplig konstruktion, samt att åtgärden inte ska
försvåra berörda aktörers tillämpning av lagstiftningen jämfört med idag.

3.3

Genomförande

Regeringsuppdraget har utförts gemensamt av Energimyndigheten och
Naturvårdsverket, med en gemensam styrgrupp respektive arbetsgrupp.
En referensgrupp bestående av representanter från miljöprövningsdelegationerna i
Västra Götalands och Dalarnas län, mark- och miljödomstolen i Växjö,
branschorganisationerna Svensk Vindenergi och Svensk Vindkraftförening, samt
Vetlanda kommun, Örnsköldviks kommun och Sollefteå kommun knöts till
uppdraget.
Referensgruppen samlades i oktober 2016 för att ta del av preliminära resultat från
den pågående utvärderingen av bestämmelsen, diskutera hur kommunal tillstyrkan
fungerar idag och om det finns behov av förändringar, samt för att lämna
synpunkter på olika alternativa åtgärdsförslag.
3.3.1
Avgränsning
Regeringsuppdraget är avgränsat till att omfatta bestämmelsen om kommunal
tillstyrkan av vindkraft. Projektet har undersökt olika möjligheter att
underlätta tillståndsprocessen för vindkraft, avgränsat till de möjligheter som har
koppling till bestämmelsen om kommunal tillstyrkan.
Utredningen avser således inte anmälningspliktig vindkraft eller havsbaserad
vindkraft som planeras inom svensk ekonomisk zon. För dessa typer av
vindkraftsetableringar är bestämmelsen om kommunal tillstyrkan inte tillämplig.
Uppdraget omfattar inte förändringar i plan- och bygglagstiftningen.
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4

Bakgrund

En viktig utgångspunkt i arbetet med regeringsuppdraget är tillstånds- och
planeringsprocessen för vindkraft. I det här kapitlet belyser vi hur dessa processer
ser ut idag och hur de har utvecklats sedan bestämmelsen om kommunal tillstyrkan
infördes 2009. Vi beskriver också några av förutsättningarna för en hållbar
vindkraftsutbyggnad som bidrar till utvecklingen av ett förnybart elsystem.

4.1

Bestämmelsen om kommunal
tillstyrkans lydelse och införande

Bestämmelsen om kommunal tillstyrkan finns i miljöbalken 16 kap 4 § och lyder:
4§ Tillstånd till anläggning för vindkraft får endast ges om den kommun där
anläggningen avses att uppföras har tillstyrkt det.
Första stycket gäller inte om regeringen har tillåtit verksamheten enligt 17 kap.
Bestämmelsen om kommunal tillstyrkan av vindkraft tillkom i samband med att
dubbelprövningen av vindkraft togs bort den 1 augusti 2009. En tillståndspliktig
vindkraftsetablering prövades tidigare enligt både plan- och bygglagen (PBL) och
miljöbalken. De båda prövningarna hanterade till stor del samma frågor. Ändringen
innebar att detaljplanekravet och bygglov avskaffades för vindkraftsetableringar
som tillståndsprövas enligt miljöbalken. Kravet på detaljplan avskaffades dock inte
i områden där det råder stor efterfrågan på mark för bebyggelse. Detta eftersom
detaljplanen ansågs vara ett ändamålsenligt redskap för att bestämma hur marken
lämpligast bör användas i sådana områden. Ändringarna syftade till att få en
snabbare och enklare process från projektering till genomförande, inför en planerad
kraftigt utökad vindkraftsanvändning. Avsikten var att effektivisera
handläggningen och korta handläggningstiderna och på så sätt främja utbyggnaden
av vindkraft.
Syftet med bestämmelsen om kommunal tillstyrkan var att säkerställa att
kommunens inflytande inte skulle minska ifråga om vad mark- och vattenområden
är mest lämpade för.

4.2

Det kommunala planmonopolet

Som en viktig del i det kommunala planmonopolet har kommunen ansvar för att
upprätta och besluta om översikts- och detaljplaner, som styr användningen av
mark- och vattenområden i kommunen. Planmonopolet är en del i kommunernas
självstyre och en del i den demokratiska processen. Dessa planinstrument beskrivs
närmare i avsnitten nedan.
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4.3

Översiktsplan

Varje kommun ska enligt 3 kap. 1 § plan- och bygglagen ha en aktuell
översiktsplan som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen ska ange den
långsiktiga strategin för utvecklingen av den fysiska miljön. I planen ska
kommunen redovisa vilka hänsyn som ska tas till allmänna intressen vid beslut om
användningen av mark- och vattenområden. Planen ska även redovisa hur
kommunen avser att beakta och tillgodose riksintressena och följa gällande
miljökvalitetsnormer.
Översiktsplanen är inte juridiskt bindande och kan bli föremål för överprövning
endast genom laglighetsprövning enligt 10 kap. kommunallagen (1991:900).
Översiktsplanen ger stöd och vägledning när kommunen upprättar detaljplaner och
områdesbestämmelser samt prövar bygglov enligt och plan- och bygglagen (PBL).
Planen är också vägledande när kommunen fattar andra beslut som rör mark- och
vattenanvändningen. Den används även som bedömningsunderlag för beslut hos
länsstyrelsen och domstolar som prövar bygg- och tillståndsärenden. Därigenom är
den även av stor betydelse för företag som söker lokalisering av sin verksamhet.
Översiktsplanen kan t.ex. redovisa de områden som bedöms vara lämpliga för
vindkraftsetablering, ange riktlinjer för vindkraftparkers utformning samt
rekommendationer för hantering av eventuella motstående intressen.
Översiktsplanen kan dessutom vara ett instrument för mellankommunal
samordning av vindkraftsutbyggnad.
Planens övergripande karaktär medför att den normalt är aktuell för en längre
period. Den kan ändras för en viss del av kommunen eller genom ett tillägg för att
tillgodose ett särskilt intresse, t.ex. utbyggnad av vindkraft.
Om en översiktsplan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska
bestämmelserna om miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar i 6 kap.
11–18 och 22 §§ miljöbalken, tillämpas.5 Detta innebär att om kommunen tar fram
en översiktsplan som anger förutsättningar för en något större etablering av
vindkraft så ska kommunen göra en miljöbedömning och inom ramen för den
upprätta en miljökonsekvensbeskrivning. Av detta följer att det finns
förutsättningar för att i översiktsplaneringen göra en preliminär bedömning

5

Enligt 6 kap. 11 § tredje stycket miljöbalken får regeringen meddela föreskrifter om vilka planer som
alltid ska antas medföra en betydande miljöpåverkan. Det följer av 4 § första stycket 2 a förordningen
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar att en översiktsplan ska antas medföra en betydande
miljöpåverkan om den anger förutsättningarna för kommande tillstånd för sådana verksamheter som
anges i 3 § eller i bilaga 3 till förordningen. Vindkraftsanläggningar som är tillståndspliktiga enligt
miljöprövningsförordningen (2013:251) anges i 3 § och i bilaga 3 till förordningen anges anläggningar
för utnyttjande av vindkraft för energiproduktion (grupper av vindkraftverk).
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avseende konsekvenser som en vindkraftsetablering kan ha på intilliggande markoch vattenområden (t.ex. skuggning, buller, hindersbelysning m.m.).
I flera rättsfall från Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) har konstaterats att
kommunen redan i den för tillståndsprocessen vägledande översiktsplaneringen har
ett avgörande inflytande genom att den kan ange vad som är lämplig användning
av mark- och vatten. MÖD har också vid flera tillfällen betonat betydelsen av en
aktuell och väl underbyggd översiktsplan vid lokaliseringsprövningen av
vindkraftverk (se t.ex. MÖD 2009:4).
Av 5 § förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden
framgår också vad den myndighet som ska tillämpa 3 och 4 kap. miljöbalken i ett
ärende ska ange. Myndigheten ska bl.a. ange om den prövade anläggningen,
verksamheten eller åtgärden går att förena med en från allmän synpunkt lämplig
användning av mark- och vattenresurserna, samt om anläggningen är förenlig med
de översiktsplaner som är tillämpliga i ärendet.
Även om översiktsplanen inte är juridiskt bindande kan den ha stor inverkan på den
lokaliseringsprövning som bl.a. görs när en vindkraftsanläggning tillståndsprövas
enligt miljöbalken. Som utgångspunkt ska också översiktsplanen vara styrande vid
vindkraftsetableringar i en kommun. För att detta ska vara fallet fordras dock att
kommunen strukturerat och löpande arbetar med att följa upp översiktsplanen.
4.3.1
Status för kommunernas översiktsplaner
När det gäller kommunens arbete med översiktsplanering kan konstateras att alla
kommuner idag inte har en väl avvägd och/eller uppdaterad översiktsplan som
omfattar vindkraft. Det saknas samlad information om hur många kommuner som
har en översiktsplan som omfattar vindkraft. Baserat på Energimyndighetens
genomgång av ett femtiotal kommuners hemsidor i augusti 2016 råder det stora
variationer mellan kommunernas planeringsinsatser. I län där det byggts och
planeras vindkraft har de flesta kommuner integrerat vindkraft i sina
översiktsplaner, medan det i län där det inte skett någon utbyggnad finns som mest
en eller ett par kommuner som har pekat ut lämpliga områden för vindkraft. Det
krävs stora resurser för att ta fram en översiktsplan och enligt Boverkets
utvärdering av stödet för planeringsinsatser6 var det tidigare planeringsstödet för
vindkraft, som fanns under perioden 2008–2011, en viktig förutsättning för att
planeringsinsatserna skulle kunna genomföras. Det talar för att det kan finnas
behov av incitament för att planerna ska uppdateras regelbundet.
Enligt Boverkets utvärdering råder även delade meningar om planernas
användbarhet som stöd för beslut om tillstyrkan och därmed lokalisering av
vindkraft. Kommunerna anser enligt utvärderingen att planen ger bra stöd vid
6

Utvärdering och uppföljning av stöd till planeringsinsatser för vindkraft, Boverket rapport 2012:21.
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beslut om tillstyrkan och tillmäter planerna större vikt än vad exempelvis
miljöprövningsdelegationen gör. Vindkraftsbranschen framför att vissa planer har
ett begränsat värde vid lokaliseringsöverväganden, på grund av att de områden som
pekats ut som lämpliga områden för vindkraft inte har tillräckligt goda
vindförutsättningar för att de ska vara intressanta för en etablering.

4.4

Utpekande av riksintresse vindbruk

Det finns två former av riksintressen enligt miljöbalkens
hushållningsbestämmelser. Riksintressen enligt 3 kap. kan vara både för bevarande
och för exploatering, och t.ex. gälla områden för friluftsliv, natur- och kulturmiljö,
energiproduktion eller totalförsvaret. Dessa riksintressen ska ses som statens
anspråk på mark- och vattenområden. Riksintressen enligt 4 kap. gäller större
områden med stora natur- och kulturvärden och värden för friluftslivet. Dessa
områden är av riksintresse i sin helhet.
Energimyndigheten har i uppdrag att peka ut särskilt lämpliga och gynnsamma
områden för vindbruk genom rollen som sektorsmyndighet för att hålla uppsikt
över mark- och vattenanvändningen gällande energiändamål, enligt
hushållningsförordningen. Vid utpekande av områden för riksintresse vindbruk har
förutom hänsyn till gynnsamma vindförhållanden m.m. även beaktats bl.a. närhet
till bebyggelse, natur- och kulturmiljö samt andra riksintressen, enligt 3 och 4 kap.
miljöbalken.
I processen vid framtagande av områden som ska omfattas av riksintresse vindbruk
har kommunerna haft möjlighet att utöva visst inflytande genom att länsstyrelserna
har samlat in synpunkter från dem. På detta sätt har kommunens ställningstaganden
om lämplig mark- och vattenanvändning för vindkraftverksamhet till viss del redan
beaktats vid utpekandet av riksintresse vindbruk. I det parallella arbetet med hur
dessa riksintressen beaktas och tillgodoses i översiktsplanen har kommunen ett
stort inflytande att styra vindkraftsetablering till mark- och vattenområden som är
lämpliga för detta. I den kommunala översiktsplanen ska riksintressen tillgodoses
och beaktas. Skulle samexistens mellan olika riksintressen inte vara möjlig görs en
första avvägning i översiktsplanen. I planen ska det framgå vilket riksintresse som
bäst gynnar en långsiktigt hållbar hushållning av mark- och vattenområden.

4.5

Detaljplan

Med en detaljplan reglerar kommunen användningen av mark- och vattenområden.
Under arbetet med detaljplanen tar kommunen ställning till allmänna intressen
enligt andra kapitlet plan- och bygglagen samt till hushållningsbestämmelserna i 3
och 4 kap. miljöbalken. Detaljplanen medför i princip en rätt att bygga i enlighet
med planen under en särskild angiven genomförandetid. Detaljplanen reglerar
rättigheter och skyldigheter, inte bara mellan markägarna och samhället utan också
markägarna emellan. Planen är bindande vid prövning av lov.
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Lokalisering av industrier och andra verksamheter måste överensstämma med
gällande detaljplan eller föregås av ändring i planen. Finns ingen gällande
detaljplan sedan tidigare behöver en sådan upprättas. Sedan 2009, då
dubbelprövningen av vindkraft togs bort, gäller detta dock inte för vindkraftverksamhet. För vindkraft krävs bara detaljplan i områden där det råder stor
efterfrågan på mark för bebyggelse. Vindkraften lokaliseras dock ofta till
glesbebyggda områden som saknar detaljplan.

4.6

Tillståndsprövning av vindkraft och
annan miljöfarlig verksamhet

Miljöbalken är huvudlagstiftning på miljörättens område och är den lagstiftning
som har störst betydelse i samband med prövningen av vindkraft. Det övergripande
målet i miljöbalken är att främja en hållbar utveckling (1 kap. 1 §). Men
tillståndsprövning och samråd kan krävas enligt flera andra lagar beroende på
anläggningens utformning och lokalisering.
Prövning genom tillstånds- och anmälningsplikt av miljöfarliga verksamheter
enligt 9 kap. 6 § miljöbalken är ett sätt att få kontroll över de verksamheter som
bedöms vara de mest störande. Det är samtidigt ett sätt att skapa trygghet för
verksamhetsutövarna, då ett tillstånd har långtgående rättskraft.
Figur 1 nedan ger en översiktlig bild av tillståndsprocessen för
vindkraftsanläggningars tillstånd enligt miljöbalken.
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Figur 1. Tillståndsprocessen för vindkraftsanläggningars tillstånd enligt miljöbalken. De
rödmarkerade rutorna representerar de formella tillfällen då kommunen kan meddela sin
inställning avseende mark och vattenanvändningen i det aktuella området.
Källa: Wallberg m.fl. 2015. Användningen av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra
Götalands län.
Notering gällande nedersta rutan till höger: Kommunal tillstyrkan kan överklagas, men endast
genom laglighetsprövning.

Genom att bestämmelsen om kommunal tillstyrkan infördes skiljer sig
tillståndsprövningen för vindkraftsanläggningar från vad som generellt gäller för
tillståndsprövning av annan miljöfarlig verksamhet. Vid tillståndsprövning av
annan miljöfarlig verksamhet krävs inte att kommunen har tillstyrkt verksamheten
för att tillstånd ska kunna lämnas. Dock gäller ett sådant krav för
kärnkraftsverksamhet och för annan jämförbar miljöfarlig verksamhet som orsakar,
eller kan orsaka, betydande påverkan på omgivningen eller annars bli av ingripande
slag, t.ex. vägar och järnvägar i särskilt känsliga eller värdefulla naturområden, vid
regeringens tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. miljöbalken.
Kommunens möjlighet att bestämma över mark- och vattenanvändning för övriga
miljöfarliga verksamheter där kommunal tillstyrkan inte krävs, tillgodoses istället
genom planläggning och det förhållandet att verksamheten som prövas måste vara
förenlig med detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen
(2010:900) för att tillstånd ska lämnas.
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4.7

Vägledning vid kommunal tillstyrkan

När bestämmelsen om kommunal tillstyrkan infördes saknades riktlinjer för
tillämpningen, eftersom förarbetena7 endast innehöll en kortfattad beskrivning av
bestämmelsen. Det har medfört att det funnits oklarheter kring hur tillämpningen
av bestämmelsen ska gå till. I syfte att få till stånd en mer enhetlig hantering av
bestämmelsen och för att underlätta och effektivisera prövningsprocessen för
vindkraftsärenden, tog Energimyndigheten, tillsammans med Naturvårdsverket,
fram en vägledning. ”Vägledning om kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning
av vindkraftverk, enligt miljöbalken 16 kap. 4§ miljöbalken (ER 2015:15)”
publicerades i februari 2015. Vilken effekt denna vägledning har haft på processen
är en fråga som ska belysas i detta uppdrag och beskrivs närmare i avsnitt 5.1.1.

4.8

Balans mellan olika intressen

En hållbar utbyggnad av vindkraften kräver balans mellan olika intressen, där
markanvändning för vindkraft vägs mot andra intressen. Sådana andra intressen
kan vara annan möjlig markanvändning, graden av påverkan på närboende,
påverkan på friluftsliv, biologisk mångfald, naturvärden och landskapsbild.
Miljöprövningen leder fram till vilken hänsyn som ska tas av den som bedriver
vindkraftsverksamhet eller annan så kallad miljöfarlig verksamhet. Den omfattar en
prövning av lokaliseringen och anger de villkor och skyddsåtgärder som krävs för
att motverka att verksamheten orsakar skada på människors hälsa och miljön.
Exempel på aspekter som prövas i själva miljöprövningen och som ofta kommer
upp när det gäller vindkraftverksamhet är:
– lokaliseringen av verksamheten
– påverkan på skyddade arter (ofta fåglar och fladdermöss)
– påverkan på ev. närliggande områdesskydd (t.ex. Natura 2000-områden,
naturreservat eller nationalparker)
– buller från verksamheten
Kommunerna har genom sitt planmonopol ansvaret för att bevaka att
användningen av mark och vatten blir den mest lämpliga ur ett långsiktigt
hållbarhetsperspektiv.

4.9

Vindkraften är viktig i ett förnybart
elsystem

I Energikommissionens betänkande Kraftsamling för framtidens energi (SOU
2017:2) formuleras målet att Sverige ska ha ett 100 procent förnybart elsystem år
2040. En fortsatt utbyggnad av vindkraft kommer spela en avgörande roll för att
kunna uppnå detta mål. För att maximera samhällets nytta, eller minimera
samhällskostnaden är det viktigt att utbyggnaden sker på ett samhällsekonomiskt
7

Prop. 2008/09:146
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kostnadseffektivt sätt.8 Bestämmelsen om kommunal tillstyrkan innebär att
kommunen kan göra ett politiskt ställningstagande om vindkraft ska etableras på
den aktuella platsen, och om vad som är lämplig mark- och vattenanvändning.
Eftersom det saknas reglerade beslutskriterier innebär det att det inte behöver
framgå av beslutet vilka skäl som legat till grund för det, och att det står
kommunen fritt att välja vilka aspekter som ska vägas in. Det innebär att det kan
finnas en risk att de vindkraftsparker som byggs, inte alltid placeras på optimala
platser utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv. Detta medför i sin tur att fler
vindkraftsparker kan behöva byggas för att producera samma mängd energi, med
risk för ökad påverkan på människor och miljön som följd, och/eller att
utbyggnaden av vindkraft totalt sett blir dyrare än vad den hade behövt vara. Det
kan även medföra att den vindkraftsel som produceras blir dyrare för konsumenten
än vad den hade behövt vara.
Utmaningen med att etablera vindkraftsanläggningar i områden som är bäst
lämpade med hänsyn taget till vad som är samhällsekonomiskt kostnadseffektivt, är
dock mycket större än bara frågan om kommunal tillstyrkan.

8

Samhällsekonomisk kostnadseffektivitet innebär att ett uppsatt mål ska nås till lägsta möjliga kostnad
för samhället. Det innebär att hänsyn ska tas både till nyttan med etablering av vindkraft t.ex. mängd
producerad el, möjligheten att ersätta fossilbaserad el med förnybar, ev. jobbtillfällen till
glesbygdsområden och kostnaderna i form av t.ex. ev. negativ påverkan på djur och natur, friluftsliv,
turism, boende i området m.m.
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5

Problembeskrivning

I regeringsuppdraget ingår att följa upp och analysera hur planerings- och
tillståndsprocessen vid etablering av vindkraft utvecklats, och att utifrån detta
bedöma om ytterligare åtgärder för att underlätta tillståndsprocessen behövs. För
att följa upp processen genomfördes bl.a. en utvärdering som beskrivs vidare i
avsnitt 5.1 nedan. I detta kapitel redovisas de problem och oklarheter kopplade till
bestämmelsen som identifierats i denna utvärdering och i tidigare studier.
Problembeskrivningen bygger därmed till stor del på resultaten från tre
utvärderingar: Energimyndigheten 2010, Energimyndigheten 2014 och
Naturvårdsverket 2017.

5.1

Utvärderingen inom uppdraget

I formuleringen av regeringsuppdraget ingår att följa upp och analysera hur
planerings- och tillståndsprocessen vid etablering av vindkraft utvecklats efter att
vägledningen om kommunal tillstyrkan tagits fram. Eftersom vägledningen
publicerades år 2015 har den ännu inte tillämpats i något större antal
vindkraftsetableringsprocesser. I den genomförda utvärderingen har därför ett
längre tidsperspektiv valts, dvs. från det att bestämmelsen om kommunal tillstyrkan
trädde i kraft år 2009.
Utvärderingen är kvalitativ, inte kvantitativ, och bygger i hög grad på
djupintervjuer med de tre aktörsgrupperna kommuner, projektörer och
miljöprövningsdelegationer. Målet har varit att fånga upp olika perspektiv kring
kommunal tillstyrkan, inte att hitta en generaliserbar bild för de olika grupperna.
5.1.1
Resultat från utvärderingen
Resultaten från utvärderingen redovisas i rapporten ”Kommunal tillstyrkan av
vindkraft. Hur fungerar det idag?” (Naturvårdsverket, 2017). Utvärderingen är
genomförd av Naturvårdsverkets utvärderingsenhet.
Utvärderingen har syftat till att belysa kommunernas,
miljöprövningsdelegationernas och projektörernas bild av:
– hur kommunal tillstyrkan fungerar och om eller hur den kan eller bör förändras,
samt
– om vägledningen kring kommunal tillstyrkan har eller kommer att påverka
planerings- och tillståndsprocessen.
När det gäller hur den kommunala tillstyrkan fungerar har utvärderingen kommit
fram till i stort sett liknande resultat som tidigare genomförda studier9.
Regelförändringarna som infördes 2009 verkar inte ha lett till effektivisering, även
om det anses som fördelaktigt att kommunen inte längre behöver upprätta en
9

Energimyndigheten 2010 och Energimyndigheten 2014.
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detaljplan. Tidsåtgången för tillståndsprocessen verkar inte ha minskat, utan har om
något ökat marginellt. Den så kallade ”dubbelprövningen”, det vill säga att
etableringen prövas enligt både miljöbalken och plan- och bygglagen (2010:900),
PBL, verkar i stort sett ha fortsatt hos kommunen, även om kommunens
”prövning” inte längre är en formell prövning, utan enbart utgör ett underlag för
beslutet när det gäller tillstyrkan.
När det gäller vägledningen kring kommunal tillstyrkan bedömer aktörerna att den
i stort är bra, men att den lämnar öppet för tolkningar. Vägledningen har varit väl
känd hos intervjupersonerna, men ingen av dem tror att vägledningens
rekommendationer har någon större styreffekt.
De problem och svårigheter som aktörerna upplever i samband med bestämmelsen
om kommunal tillstyrkan tas upp i problembeskrivningen nedan. Främst gäller det
att de intervjuade projektörerna inte uppfattar bestämmelsen som rättssäker, och att
det är svårt att förutsäga om kommunen kommer att tillstyrka en ansökan eller inte.
Projektörerna upplever också att vindkraftsetableringen ibland blir beroende av
politiska ställningstaganden utan direkt koppling till sakfrågan. För vissa av de
intervjuade kommunerna är däremot den politiska aspekten en självklarhet och
kommunal tillstyrkan bedöms vara ett viktigt verktyg för det kommunala
självstyret.

5.2

Problem och oklarheter kopplade till
kommunal tillstyrkan

Utifrån de utvärderingar som har gjorts kring tillämpningen av bestämmelsen
framgår det tydligt att olika aktörer har olika bild av hur väl den fungerar. Överlag
anser de kommuner som intervjuades i Naturvårdsverkets utvärdering inom detta
uppdrag (2017) att bestämmelsen om kommunal tillstyrkan fungerar utan större
problem, och att bestämmelsen är en förutsättning för att det kommunala självstyret
ska tillgodoses. Däremot har projektörer, men även prövningsmyndigheter och
Energimyndigheten, i flera utvärderingar lyft fram olika problem som de uppfattar
kopplar till den kommunala tillstyrkan i dess nuvarande form.
Nedan listas problem och oklarheter som har direkt koppling till kommunal
tillstyrkan. Omfattningen på de olika problemen är inte kvantifierade och de är inte
heller på något sätt rangordnade. Det ska dock poängteras att det som upplevs som
ett problem av en aktör kan innebära en möjlighet för en annan aktör.
5.2.1

Kommunal tillstyrkan ger vindkraften en särställning i
miljöbalken
Bestämmelsen om kommunal tillstyrkan medför att tillståndsprövning enligt
miljöbalken för vindkraftsanläggningar skiljer sig från vad som gäller för annan
miljöfarlig verksamhet. Bestämmelsen innebär att kommunen kan göra ett politiskt
ställningstagande till om vindkraft ska etableras på den aktuella platsen. Eftersom
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det saknas reglerade beslutskriterier innebär det att det inte behöver framgå av
beslutet vilka skäl som legat till grund för det. Det står kommunen fritt att välja
vilka aspekter som ska vägas in. Vid prövning av annan miljöfarlig verksamhet
krävs normalt inte att kommunen tillstyrkt verksamheten för att tillstånd ska kunna
ges. Undantag gäller för kärnkraftsverksamhet, eller annan jämförbar miljöfarlig
verksamhet som orsakar, eller kan orsaka, betydande påverkan på omgivningen
eller annars bli av ingripande slag, där det finns ett liknande krav på tillstyrkan (vid
regeringens tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. miljöbalken).
5.2.2

Reglerade beslutskriterier saknas och besluten
behöver inte motiveras
Det kommunala beslutet om tillstyrkan är vad som kallas ett beslut i den oreglerade
kommunförvaltningen. Den typ av kommunala beslut som en kommunal tillstyrkan
utgör behöver inte motiveras; kommunen behöver endast säga ja eller nej. Det
finns inte reglerade kriterier som anger på vilka grunder kommunerna ska fatta sitt
beslut. Avsaknaden av reglerade kriterier och oklarheter kring vad det är som
kommunen ska ta ställning till, upplevs som ett problem ur projektörernas
synvinkel, eftersom det innebär en bristande transparens och en oförutsebar
process. En jämförelse kan göras med bygglov och detaljplaner, men även med
översiktsplaner, där det finns tydligare kriterier för vad kommunen ska överväga i
sitt beslut.
Inkomna synpunkter från miljöprövningsdelegationer betonar att tillstyrkan ska
vara ”ren”, dvs. bara innehålla antingen ett ja eller ett nej, och inte vara förenad
med villkor. Prövningsmyndigheten måste ha ett tydligt svar för att kunna gå
vidare i processen.
Ur kommunernas synvinkel verkar det inte uppfattas som ett problem att
tillstyrkansbeslutet inte behöver motiveras. I Naturvårdsverkets utvärdering (2017)
bedömer de tillfrågade kommunerna att bestämmelsen om kommunal tillstyrkan
har stor betydelse för kommunernas självbestämmande. Det fanns även i denna
aktörsgrupp några intervjupersoner som ställde sig frågande till att kommunerna
kan säga nej i den utsträckning som den kommunala tillstyrkan ger möjlighet till.
5.2.3

Tidpunkt i tillståndsprocessen för beslut om
kommunal tillstyrkan
Kommunerna vill ofta ha en så komplett tillståndsansökan som möjligt att ta
ställning till för att kunna ta ett beslut om tillstyrkan. Det leder till att besluten ofta
kommer sent i tillståndsprövningsprocessen.
Nuvarande vägledning styr inte heller mot tidiga beslut. Enligt vägledningen
(Energimyndigheten 2015) bör prövningsmyndigheten skicka ut en begäran om
tillstyrkan senast när tillståndsansökan är komplett.
Möjligheten att ta beslutet om tillstyrkan relativt sent i processen medför en ökad
handlingsfrihet för kommunerna under den tid som prövningsprocessen pågår. Att
besluten kommer sent i processen kan dock vara ett problem för projektörer
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eftersom det innebär en osäkerhet som är svår att hantera. Samtidigt lyfter de
projektörer som tillfrågades i Naturvårdsverkets utvärdering 2017 fram att om
kommunen i beslutet om tillstyrkan ska ta ställning till sådant som även rör den
tekniska utformningen av vindparken är ett sent beslut att föredra, eftersom
projektörerna inte vill låsa fast sådana detaljer tidigt i processen. Ett sent, oväntat
beslut om avstyrkan är ett problem för projektörer, prövningsmyndigheten och
lokalt berörda intressenter, eftersom det innebär att de har lagt ned stora resurser, i
både tid och pengar, i ett projekt som inte blir av. Tidpunkten för beslutet om
kommunal tillstyrkan är sammankopplat med vad det är kommunen ska ta beslut
om och vilka underlag som krävs för att kunna ta ett sådant beslut.
5.2.4

Tillstyrkansbeslutet kan ändras under
miljöprövningsprocessens gång
Kommunen har under miljöprövningens gång möjlighet att ändra sitt
ställningstagande, dvs. en tillstyrkan i början av ett projekt kan bli en avstyrkan
längre fram i processen genom ett nytt beslut. För kommunerna innebär det en
fördel, om ny information tillkommit eller om det finns nya politiska
ställningstaganden att ta hänsyn till. Det leder dock till att processen blir
oförutsebar, främst för projektörerna, men även för prövningsmyndigheter och
berörda sakägare. Det innebär bl.a. en risk för att berörda aktörer lägger ned
resurser på ett projekt som inte blir av.
5.2.5

Ökade handläggningstider förlänger
tillståndsprocessen
Enligt de utvärderingar som genomförts av Energimyndigheten (2014) och
Naturvårdsverket (2017) kan det ta uppemot sex månader att få en kommunal
tillstyrkan från kommunen. Hur lång tid kommunen kan behöva ha på sig för att ta
ett beslut beror på flera faktorer, bl.a. på kommunens egna handläggningstider, hur
processen ser ut eller på ärendets omfattning. Bilden som framkommer i
Energimyndighetens och Naturvårdsverkets utvärderingar är att det i många fall tar
längre tid än två till tre månader för kommunen att fatta ett beslut. Ökade
handläggningstider ses som ett problem, både av dåvarande vindkraftssamordnare10
vid tiden för Energimyndighetens utvärdering och av miljöprövningsdelegationer.
I Energimyndigheten (2014) anger merparten av miljöprövningsdelegationerna att
bestämmelsen om kommunal tillstyrkan har påverkat handläggningstiderna och att
det ofta tar lång tid att få svar från kommunerna. Även i Naturvårdsverket (2017)
lyfts långa handläggningstider på kommunen upp som ett problem av de
intervjuade miljöprövningsdelegationerna, eftersom det medför att
prövningsprocessen tar längre tid. Miljöprövningsdelegationerna kan i vissa fall
10

Regeringen utser vindkraftssamordnare som har till uppgift att dels medla mellan olika intressenter i
specifika vindkraftprojekt på lokal nivå, och dels att bistå regeringen i arbetet att hantera strukturella
hinder för fortsatt vindkraftutbyggnad i Sverige. Det finns för närvarande 4 vindkraftssamordnare som
ansvarar för olika delar av Sverige.
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uppleva att de saknar verktyg att kräva in svar från kommunerna gällande
tillstyrkan. Utan kommunens beslut om tillstyrkan eller avstyrkan kan
miljöprövningsdelegationen inte besluta i tillståndsfrågan.
Även merparten av projektörerna i rapporten från Energimyndigheten (2014) anser
att det tar lång tid att få svar. Projektörerna som deltagit i Naturvårdsverkets
utvärdering (Naturvårdsverket, 2017) verkar dock inte se några generella problem
med handläggningstiderna för just kommunal tillstyrkan, eftersom en
miljöprövningsprocess generellt pågår under en lång tid.
5.2.6
Tillstyrkansbeslutets lämplighet går inte att överklaga
Det är endast lagligheten av beslutet om kommunal tillstyrkan som kan överklagas
(av kommunmedlem), beslutets lämplighet är inte möjligt att överklaga. Att
beslutet inte går att överklaga i sak är dock oacceptabelt anser de projektörer som
deltagit i Naturvårdsverkets utvärdering, speciellt eftersom kommunen inte
behöver motivera sitt svar.
5.2.7

Osäkerhet kring kommunens roll i
tillståndsprövningen
Det finns hos en del kommuner en osäkerhet om vad som ska prövas i samband
med den kommunala tillstyrkan. Detta gör att ansvarsfördelningen mellan
prövningsmyndigheten och kommunen är otydlig för kommunen och möjligtvis
även för projektörerna. Det innebär även att många kommuner inte skiljer på
rollerna som beslutsfattare vid kommunal tillstyrkan respektive som remissinstans
vid tillståndsprövningen. Kommunerna gör i vissa fall en ”miljöprövning” av
vindkraftsetableringen redan inför beslutet om kommunal tillstyrkan, något som
framförallt ska göras av prövningsmyndigheten vid tillståndsprövningen. Här
uppstår ett dubbelarbete som kan vara en belastning för kommuner med begränsade
resurser. Att kommunerna på detta sätt prövar frågor utöver mark- och
vattenanvändning i beslutet om kommunal tillstyrkan bidrar till att processen blir
mindre effektiv.
5.2.8
Beslut om tillstyrkan innehåller ibland villkor
I vissa fall ger kommunerna villkorade tillstyrkansbeslut, alltså ett ja under
förutsättning att vissa villkor uppfylls. Detta kan orsaka problem för
prövningsmyndigheterna då de hamnar i en situation där de måste ta ställning till
tillstyrkans giltighet och omfattning. Besluten om kommunal tillstyrkan har t.ex.
innehållit villkor angående antal verk eller tekniska villkor kring hinderbelysningen
eller höjden på vindkraftverken. Enligt myndigheternas vägledning11 har
kommunen möjlighet att istället lyfta sådana krav i dialogen med projektörerna,
men de ska inte skrivas in i tillstyrkansbeslutet.

11

Energimyndigheten, 2015.

25

NATURVÅRDSVERKET

5.2.9

Otydligt på vilken beslutsnivå beslut om tillstyrkan
ska tas
Kommunen avgör själva om det är kommunfullmäktige eller annan styrelse eller
nämnd som ska fatta beslutet om tillstyrkan. Denna flexibilitet är tänkt att
underlätta en snabbare hantering för kommunen. I vägledningen anges att beslutet,
för att effektivisera hanteringen, med fördel kan delegeras till kommunstyrelsen.
Enligt kommunallagen ska dock frågor som är av principiell karaktär alltid beslutas
av kommunfullmäktige. Stora vindkraftsanläggningar eller etableringar i
kontroversiella områden kan anses vara av principiell karaktär och beslut ska
därmed tas av kommunfullmäktige. Om ett sådant beslut delegerats till en lägre
beslutsnivå och beslutet sedan överklagas genom laglighetsprövning finns en risk
att beslutet kommer att upphävas. Detta kan i sin tur leda till en mer tidskrävande
tillståndsprocess.
5.2.10

Förfarandet kring tillstyrkansbeslut vid
ändringstillstånd uppfattas som otydligt
Det uppfattas idag i vissa fall som otydligt om det behövs en ny tillstyrkan eller ej
vid en ansökan om ändring av tillstånd, s.k. ändringstillstånd, eller när ett tillstånd
har gått ut och behöver förnyas. Likaså anses det finnas oklarheter när det gäller
om endast en del av en vindkraftsanläggning kan tillstyrkas. De
miljöprövningsdelegationer som intervjuats12 (2017) lyfter fram att bristen på
praxis gör det svårare att veta hur bestämmelsen ska tillämpas.
5.2.11
Bestämmelsen tillämpas olika
Sammantaget innebär flera av de aspekter som listats ovan till att bestämmelsen om
kommunal tillstyrkan tillämpas på olika sätt inom och mellan kommuner. Det kan
t.ex. handla om vilka aspekter som beslutet grundar sig på, vilka underlag som
krävs för att kommunen ska kunna ta ett beslut, vem som tar beslutet och när. Att
bestämmelsen tillämpas på olika sätt är ett problem för projektörerna eftersom det
bidrar till oförutsebarhet. En likartad tillämpning ökar sannolikheten för en mera
förutsebar process för projektörerna. Likartad hantering hos kommunerna
underlättar också arbetet för miljöprövningsdelegationerna i prövningsprocessen.
5.2.12

Utrymme för förhandling om ekonomisk ersättning
ges
I och med att kommunen har en oinskränkt möjlighet att bestämma i frågan om
etablering av vindkraft ges ett visst utrymme för förhandling om ekonomisk
ersättning mellan kommunen och projektören. Att det uppstår
förhandlingssituationer mellan kommun och verksamhetsutövare är inget unikt just
för vindkraftsbranschen. Det är dock vanligt förekommande i
vindkraftssammanhang13 och utmynnar ibland i överenskommelser om någon typ
12
13

Naturvårdsverket, 2017.
Kommunal tillstyrkan av vindkraft. Hur fungerar det idag? Naturvårdsverket, 2017.
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av ersättning, ibland kallad bygdepeng. Ersättningar förekom dock redan innan
bestämmelsen om kommunal tillstyrkan infördes. Det verkar även finnas en
uppfattning bland de projektörer som intervjuades i Naturvårdsverkets
utvärdering14 att ersättningar kommer att finnas kvar även om MB 16:4 förändras
eller tas bort. Överenskommelser om ekonomiska ersättningar i sig uppfattas inte
nödvändigtvis som ett problem av projektörerna. För dem är det ett sätt att skapa
goda relationer och acceptans, för kommunerna en möjlighet att få något tillbaka
till bygden. Problemet för berörda aktörer är snarare att det riskerar uppstå en
gråzon för vad som kan bedömas som muta och om den kommunala tillstyrkan
används som ett påtryckningsmedel.
För otillbörlig påverkan finns dock ett särskilt regelverk, och denna aspekt utreds
därför inte närmare i uppdraget.15

14

Naturvårdsverket, 2017.

15

Se dock Naturvårdsverket, 2017: Bilaga 1: Ekonomiska ersättningar och kommunal tillstyrkan.
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6

Översikt över studerade
åtgärder

Som en del i det inledande utredningsarbetet har en översikt tagits fram över olika
alternativa åtgärder för att tillståndsprocessen ska underlättas och bli mer
rättssäker. Översikten behandlar åtgärdernas fördelar och nackdelar, i vilken mån
åtgärderna hanterar de problem som identifierats och om de bedöms som juridiskt
och praktiskt genomförbara. Översikten har utgjort underlag för att välja ut de
åtgärder som sedan analyserats närmare.
Notera att bedömningarna i översikten speglar myndigheternas översiktliga bild av
åtgärderna innan en djupare juridisk analys av åtgärderna gjorts.

6.1

Studerade åtgärder
6.1.1

Åtgärd 1. Behåll MB 16:4 i dess nuvarande lydelse
och förtydliga vägledningen

BESKRIVNING AV ÅTGÄRDEN

Åtgärden innebär att bestämmelsen om kommunal tillstyrkan behålls i sin
nuvarande lydelse och att den befintliga vägledningen för kommunal tillstyrkan, i
syfte att skärpa skrivningarna, omarbetas i vissa delar. Åtgärden skulle kombineras
med gemensamma informationsinsatser av Energimyndigheten och
Naturvårdsverket. Informationsinsatserna skulle riktas till kommuner,
tillståndsmyndigheter och vindkraftsbranschen, och genomföras i samband med att
en reviderad vägledning publiceras.
Inriktning på omarbetning av vägledningen
En omarbetning av vägledningen kan bestå i att klargöra några centrala frågor
kopplade till kommunal tillstyrkan som inte är tillräckligt tydligt belysta i nuläget.
Det gäller bl.a. att förtydliga att det i princip inte finns något tolkningsutrymme vad
gäller hur bestämmelsen ska tillämpas. Det skulle också ännu tydligare lyftas fram
att kommunal tillstyrkan handlar om kommunens avvägning om vad som är
lämplig mark- och vattenanvändning.
En annan fråga som kan behöva lyftas fram ännu tydligare är att kommunens
ställningstaganden enbart handlar om att säga ja eller nej till en etablering. Alla
frågor utöver frågan om lämplig mark- och vattenanvändning ska hanteras i
miljöprövningen. Det är också viktigt att klargöra att etableringen som kommunen
ska ta ställning till är etableringen så som den definieras i tillståndsansökan. Det
bör förtydligas att kommunen inte ska tillstyrka delar av en etablering och att en
tillstyrkan inte heller ska innehålla några villkor.
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Ett tydliggörande behövs även angående vilken beslutsnivå i kommunen som ska
fatta beslutet. Enligt kommunallagen ska frågor som är av principiell karaktär alltid
beslutas av kommunfullmäktige. I en förtydligad vägledning skulle skrivningen
kunna justeras på sådant sätt att kommunen bör göra en bedömning av om beslutet
är möjligt att delegera eller ej. Rekommendationen i de fall där tveksamheter kring
beslutets karaktär föreligger bedöms vara att beslut om tillstyrkan tas av
kommunfullmäktige. Om en kommun väljer att delegera beslut av principiell
karaktär till en lägre beslutsnivå finns risk för att beslutet kan komma att upphävas
om beslutet överklagas genom laglighetsprövning, vilket i sin tur kan leda till en
mer tidskrävande process.
Ytterligare ett klargörande som skulle kunna göras är vad som gäller vid ansökan
om ändring av tillstånd. Verksamhetsutövare kan ansöka om ändringar av
befintliga tillstånd exempelvis avseende vindkraftverkens höjd, antal eller
placering. Skäl till att ansöka om ändring av tillstånd kan exempelvis vara att den
tekniska utvecklingen gjort det möjligt att bygga högre verk än vad som var möjligt
vid tidpunkten för ansökan om tillstånd. Huruvida ändringar kräver en ny
tillstyrkan eller inte är dock inte klargjort i praxis och det finns delade meningar i
den nuvarande tillämpningen.
Upplägg av informationsinsatserna
Information om en reviderad vägledning skulle kunna spridas via
Energimyndighetens och Naturvårdsverkets webbplatser, webbplatsen Vindlov.se
(som är gemensam för myndigheter och organisationer) och via den webbaserade
utbildningen för vindkraftshandläggare, www.vindkraftkurs.se.
PROBLEM SOM ÅTGÄRDEN HANTERAR

Ett förtydligande av vägledningen berör de flesta frågor som identifierats som
problem med dagens tillämpning av bestämmelsen i 16 kap. 4 § miljöbalken. Det
handlar om roller och ansvarsfördelning, vad som är en rimlig svarstid, hur beslut
om tillstyrkan bör hanteras, vad kommunen bör fatta beslut om och vad ett beslut
om tillstyrkan bör omfatta
FÖRDELAR MED ÅTGÄRDEN

Åtgärden bedöms vara enkel att genomföra, eftersom den inte kräver någon
lagändring eller regeringsbeslut och bör kunna genomföras på kort tid.
För de kommuner som idag inte känner till vägledningen och dess innehåll skulle
en förtydligad vägledning i kombination med informationsinsatser kunna leda till
förändringar i tillämpningen och utgöra ett stöd för att hantera processen korrekt.
Tidigare har ingen särskild riktad informationsinsats genomförts kring
vägledningen.
NACKDELAR MED ÅTGÄRDEN

Det finns en klar risk för att åtgärden inte leder till någon nämnvärd förbättring
jämfört med situationen idag. Det är dock svårt att bedöma i vilken omfattning
olika aktörer skulle ändra sin tillämpning med anledning av förtydliganden i
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vägledningens skrivningar. Utvärderingen som har genomförts inom detta uppdrag
visar att vägledningen har haft liten påverkan på processen, främst på grund av att
det just är en vägledning och därmed inte är förenad med bindande krav.
Vägledningen har enbart funnits under begränsad tid, sedan 2015.
GENOMFÖRBARHET

Åtgärden bedöms vara genomförbar. Energimyndigheten och Naturvårdsverket
behöver avsätta resurser för omarbetningen av vägledningen och för
informationsinsatsen. Denna arbetsinsats bedöms vara relativt begränsad.
6.1.2

Åtgärd 2. Behåll MB 16:4 i dess nuvarande lydelse
och inför ett bemyndigande för myndigheten X att
besluta om föreskrifter avseende kommunal
tillstyrkan.

BESKRIVNING AV ÅTGÄRDENS UTFORMNING

Alternativet innebär att lämplig myndighet ges bemyndigande att meddela
föreskrifter avseende de i vägledningen mest centrala delarna, däribland vad som
får och ska beaktas vid beslut om tillstyrkan (se ovan ang. åtgärd 1).
PROBLEM SOM ÅTGÄRDEN HANTERAR

Åtgärden avser att bidra till ökad tydlighet kring hur bestämmelsen om kommunal
tillstyrkan ska tillämpas samt klargöra vilka omständigheter kommunen ska och får
beakta vid beslut om tillstyrkan.
FÖRDELAR MED ÅTGÄRDEN

En kodifiering (i detta förslag genom införande i föreskrift) kan bidra till en mer
korrekt, enhetlig, förutsebar och därmed rättssäker tillämpning av bestämmelsen
om kommunal tillstyrkan.
NACKDELAR MED ÅTGÄRDEN

Särbehandlingen av vindkraft i förhållande till annan tillståndspliktig verksamhet
skulle kvarstå, i och med konstruktionen med kommunal tillstyrkan. Åtgärden
skulle kräva både författningsändringar och föreskriftsarbete. Åtgärden hanterar
inte problematiken kring huruvida ett nytt beslut om tillstyrkan behövs vid
ändringstillstånd eller där ett nytt tillstånd ska ersätta ett tillstånd vars giltighetstid
löper ut. Att överföra relevanta delar av dagens vägledning till föreskriftsform
skulle innebära att dagens råd blir bindande regler. Även om råden kodifieras och
blir bindande regler bedöms det ändå finnas ett visst utrymme för tolkning. Det gör
att det kan finnas skäl att anta att efterlevnaden av reglerna inte kommer att vara
fullständig. Ytterligare en föreskrift motverkar även målsättningen om
regelförenkling.
GENOMFÖRBARHET

Åtgärden bedöms vara relativt komplicerad att genomföra. Skälet till detta är
huvudsakligen författningstekniskt. Det skulle troligen krävas ändring i både lag
och förordning för bemyndigandet i sig. Det måste också utredas vilken myndighet
som är bäst lämpad att besluta om aktuella föreskrifter. Föreskrifterna i sig måste
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vara förenliga med regleringar på det kommunala området. Huvuddelen av det som
skulle föreskrivas finns dock redan som råd i vägledningen. Innan föreskrifter som
kan få inte oväsentliga kostnadseffekter för kommuner kan beslutas, ska
regeringens medgivande att besluta om föreskrifterna inhämtas. Den
omständigheten att åtgärden kräver ett nytt bemyndigande bör dock medföra att
föreskrifterna som sedan följer redan bör ha övervägts vid bemyndigandet.
6.1.3

Åtgärd 3. Ändra MB 16:4 till att kräva aktivitet för
avstyrkan istället för som idag aktivitet för tillstyrkan

BESKRIVNING AV ÅTGÄRDENS UTFORMNING

Åtgärdsalternativet skulle innebära att bestämmelsen om kommunal tillstyrkan
ändras i enlighet med följande eller liknande: ”Tillstånd till en anläggning för
vindkraft får inte ges om den kommun där anläggningen avses uppföras har
avstyrkt det. Om avstyrkan inte skett senast 120 dagar (förslag) efter att förfrågan
om tillstyrkan getts in till kommunen ska kommunen anses ha tillstyrkt
anläggningen”. Det skulle även, i särskilda fall, finnas möjlighet att meddela visst
anstånd med besked från kommunen.
PROBLEM SOM ÅTGÄRDEN HANTERAR

Åtgärden är huvudsakligen tänkt att bidra till att minska antalet ärenden där den
beslutande kommunen drar ut på tiden eller inte beslutar alls i frågan. Alternativet
är också tänkt att göra den beräknade tidsåtgången för en tillståndsprocess mer
förutsebar. Åtgärden skulle även kunna medföra att handläggningstiden för beslut
om kommunal tillstyrkan, och i förlängningen handläggningstiden för
tillståndsärenden, generellt förkortas.
FÖRDELAR MED ÅTGÄRDEN

En begäran om tillstyrkan skulle med detta alternativ alltid leda till någon form av
beslut från kommunens sida, och inom en bestämd tidsrymd. I och med att ett för
sent eller uteblivet beslut innebär att etableringen anses tillstyrkt, bedöms förslaget
även medföra att frågan om tillstyrkan får högre prioritet hos beslutande kommun.
NACKDELAR MED ÅTGÄRDEN

Vindkraftens särbehandling i förhållande till annan tillståndspliktig verksamhet
kvarstår, i och med konstruktionen med kommunal tillstyrkan. Åtgärden hanterar
inte problematiken kring huruvida ett nytt beslut om tillstyrkan behövs vid
ändringstillstånd eller där ett nytt tillstånd ska ersätta ett tillstånd vars giltighetstid
löper ut. Det finns risk att kommunen inte anser sig ha tillräcklig tid att bereda
ärendet och att tidsbristen i sig leder till att anläggningen avstyrks endast av skälet
att ärendet inte hann beredas. Det kan även vara vanskligt att bestämma en rimlig
svarstid. Förslaget om 120 dagar utgår från att huvuddelen av alla
kommunfullmäktige sammanträder minst var tredje månad.
GENOMFÖRBARHET

Åtgärden skulle endast innebära en ändring av bestämmelsen om kommunal
tillstyrkan i miljöbalken. Det skulle behöva utredas vilken tidsfrist som skulle anses
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mest lämplig. Inga övriga följdändringar bedöms nödvändiga. Vägledning i
kombination med informationsinsatser skulle kunna underlätta genomförandet.

6.1.4

Åtgärd 4. Tidig tillstyrkan och genomför
ändringar/förtydliganden i miljöbalken avseende
remiss- och beslutsförfarande

BESKRIVNING AV ÅTGÄRDENS UTFORMNING

Bestämmelsen om kommunal tillstyrkan, MB 16:4 skulle upphävas. För att ersätta
bestämmelsen skulle en ny bestämmelse införas i miljöbalkens 22 kapitel.
Bestämmelsen skulle ange att en ansökan om tillstånd till en anläggning för
vindkraft ska innehålla en kommunal tillstyrkan.
En tidigarelagd tillstyrkan skulle kunna utformas på sådant sätt att kommunens
tillstyrkan blev bindande i den bemärkelsen att prövningsmyndigheten kan gå
vidare med prövningen även i de fall kommunen senare skulle ändra inställning.
Tillstyrkansinstitutet skulle därmed snarast anta formen av ett tidigt principiellt
ställningstagande enbart till frågan om användningen av mark och vatten.
Ovan nämnda förändringar skulle i detta åtgärdsalternativ kombineras med att
kommunens roll när ansökan slutligen formuleras stärktes. Detta skulle främst
kunna ske genom att kommunens roll som remissinstans/part i den senare
miljöprövningsprocessen uttryckligen förtydligades och förstärktes, se vidare
nedan.
För att etablera institutet tidigarelagd kommunal tillstyrkan skulle formen för detta
kodifieras. Möjliga former utvecklas vidare nedan under rubriken ”Rättsinstitutet
kommunal tillstyrkan”.
Tidigarelagd kommunal tillstyrkan
Den nya tidpunkten för den kommunala tillstyrkan i detta åtgärdsalternativ skulle
innebära att beslut om tillstyrkan måste inhämtas innan det att tillståndsansökan
ges in till prövningsmyndigheten. Ansökan är således inte komplett utan en
kommunal tillstyrkan. I praktiken skulle detta innebära att prövningsmyndigheten
har att avvisa ansökan i de fall ansökan inte är förenad med en kommunal
tillstyrkan. Det skulle ankomma på sökanden att tillse att ansökan är komplett eller
kompletteras i behövliga delar.
I detta skede av processen föreligger i normalfallet ingen komplett
tillståndsansökan. Frågan om lämpligt underlag måste utredas vidare för denna
åtgärd.
Den omfattning av verksamheten som kommunen tillstyrker utgör i den följande
processen den yttre ramen för hur ansökan slutligen får utformas. I det fall ansökan
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går utöver vad kommunen tillstyrkt är prövningsmyndigheten således förhindrad
att pröva de överskjutande delarna.
I det fall kommunens tillstyrkan överprövas ska det, i likhet med idag, endast ske
inom ramen för 10 kap. kommunallagen (laglighetsprövning eller s.k.
kommunalbesvär).
Rättsinstitutet kommunal tillstyrkan
Rättsinstitutet kommunal tillstyrkan i dess nya form skulle behöva kodifieras eller
formaliseras och vi bedömer att det skulle kunna genomföras antingen genom:
– att ett blankettförfarande införs genom vilket den kommunala tillstyrkan
inhämtas
– att regeringen utfärdar föreskrifter som utförligare beskriver kommunalt
tillstyrkan, eller genom
– att en lag om kommunal tillstyrkan stiftas i anslutning till upphävandet av 16 kap.
4 § miljöbalken.
I samtliga av dessa förslag kan vägledningen om den nuvarande kommunala
tillstyrkan utgöra grunden för vad som kodifieras/formaliseras.
Stärkande av kommunens roll i miljöprövningsprocessen
Som framgår ovan innebär en tidigareläggning av tillstyrkanstidpunkten att
kommunens beslutsunderlag i normalfallet inte kommer att vara en fullständig
tillståndsansökan. Från tidpunkten för tillstyrkan kommer ansökan och
miljökonsekvensbeskrivning normalt att förändras i större eller mindre omfattning.
Efter kompletteringar, kungörelse och remissförfarande kan ansökan således ha ett
förändrat innehåll i förhållande till när tillstyrkan lämnades. För att kommunen ska
ha kvar avgörandet avseende användningen av mark och vatten även vad gäller
vindkraftsetableringens utformning och omfattning i den kompletta
tillståndsansökan skulle kommunens möjlighet att påverka under kompletteringsfas
och remissförfarande kunna stärkas genom tillägg och ändringar i miljöbalken.
Kommunens yttrande skulle i relevanta delar i ökad omfattning kunna ges särskild
vikt vid en miljöbalksprövning av vindkraftsverksamhet. Särskild hänsyn skulle tas
till yttrandet i de delar det rör användningen av mark och vatten. Formerna för
detta skulle behöva utredas vidare.
PROBLEM SOM ÅTGÄRDEN HANTERAR

Kommunal tillstyrkan som processförutsättning kvarstår, men förändras så att den
kommunala tillstyrkan blir en förutsättning för att ansökan ska kunna lämnas in,
och inte som idag, för att tillstånd ska kunna ges. Denna åtgärd skulle tydliggöra att
tillstyrkan gäller kommunens principiella inställning till användningen av mark och
vatten. Osäkerheten kring besked sent i prövningsprocessen elimineras.
Belastningen på prövningsmyndigheterna minskar när tillstyrkansbeslutet inte
behöver inväntas. Åtgärden skulle också kunna göra den beräknade tidsåtgången
för prövningsmyndigheternas tillståndsprocess mer förutsebar.
FÖRDELAR MED ÅTGÄRDEN

Kommunernas möjlighet att påverka i de delar det faktiskt rör användningen av
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mark och vatten förtydligas och förstärks. Den kommunala tillstyrkan skulle
komma i ett tidigt skede, vilket ökar förutsebarheten både för prövningsmyndighet
och verksamhetsutövare. Då tillstyrkan ska inhämtas innan ansökan ges in bör detta
medföra stora processekonomiska vinster i allmänhet, och i synnerhet för
prövningsmyndigheterna. Verksamhetsutövare som får tidigare besked om
kommunens inställning kan minska den initiala ekonomiska risken. Avsikten med
åtgärden vore också att tidigarelägga den politiska aspekten av beslutet och även att
förtydliga den sakliga aspekten i själva miljöprövningen. Vikten av en tidig dialog
mellan verksamhetsutövare och kommun ökar.
NACKDELAR MED ÅTGÄRDEN

Vindkraftens särbehandling i förhållande till annan tillståndspliktig verksamhet
kvarstår i och med att konstruktionen kommunal tillstyrkan behålls, men i annan
form. Vindkraften ges en särställning i miljöprövningsprocessen gentemot andra
miljöfarliga verksamheter, eftersom kommunen med denna åtgärd får en stärkt roll
som remissinstans i vindkraftsärenden för att kompensera för informationsbristen i
det tidigare skedet för tillstyrkansbeslutet. Problematiken kring huruvida ett nytt
beslut om tillstyrkan behövs vid ändringstillstånd eller där ett nytt tillstånd ska
ersätta ett tillstånd vars giltighetstid löper ut, kvarstår. Prövningsmyndigheternas
avvägning mellan motstående intressen kompliceras. Det finns en risk att
kommunen i det tidiga skedet inte anser sig ha tillräckligt underlag för att tillstyrka
en etablering och därför väljer att avstyrka den.
GENOMFÖRBARHET

Förslaget bedöms vara praktiskt genomförbart. Ytterligare utredning kring vilken
författningskonstruktion som ger bäst resultat behöver dock genomföras, både vad
avser tillstyrkansinstitutet och ändringarna kring partsrollen.
6.1.5

Åtgärd 5. Tidig tillstyrkan

BESKRIVNING AV ÅTGÄRDENS UTFORMNING

Åtgärden är en variant av åtgärd 4 (se 6.1.4 ovan) och omfattar enbart delen om att
tidigarelägga tidpunkten för tillstyrkan. Kommunens roll i
miljöprövningsprocessen stärks inte ytterligare jämfört med nuvarande ordning i
miljöbalken. Åtgärden skulle innebära att bestämmelsen om kommunal tillstyrkan,
MB 16:4, upphävs och istället införs en ny bestämmelse i miljöbalkens 22 kapitel
om kommunal tillstyrkan. En utförligare beskrivning av en sådan ny bestämmelse
om kommunal tillstyrkan redovisas i avsnitten ”Tidigarelagd tillstyrkan”, och
”Rättsinstitutet kommunal tillstyrkan” ovan.
PROBLEM SOM ÅTGÄRDEN HANTERAR

Åtgärden hanterar samma problem som åtgärd 4, se ovan i avsnitt 6.1.4.
FÖRDELAR MED ÅTGÄRDEN

Den kommunala tillstyrkan skulle komma i ett tidigt skede, vilket skulle öka
förutsebarheten både för prövningsmyndighet och verksamhetsutövare. Då
tillstyrkan skulle inhämtas innan ansökan ges in borde detta medföra stora
processekonomiska vinster i allmänhet, och i synnerhet för prövnings34
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myndigheterna. Verksamhetsutövare som får tidigare besked om kommunens
inställning kan minska den initiala ekonomiska risken. Åtgärdsalternativet skulle
även tidigarelägga den politiska aspekten av beslutet och förtydliga den sakliga
aspekten i själva miljöprövningen. Vikten av en tidig dialog mellan
verksamhetsutövare och kommun bedöms öka. Prövningsprocessen för vindkraft
skulle med en åtgärd av denna karaktär kunna bli mer likställd övrig prövning av
miljöfarlig verksamhet. I åtgärd 5 blir författningsarbetet mindre omfattande än i
åtgärd 4 och prövningsmyndigheternas avvägning mellan motstående intressen blir
mindre komplicerad jämfört med åtgärd 4.
NACKDELAR MED ÅTGÄRDEN

Vindkraftens särbehandling i förhållande till annan tillståndspliktig verksamhet
genom konstruktionen med kommunal tillstyrkan skulle kvarstå men i annan form.
Problematiken kring huruvida ett nytt beslut om tillstyrkan skulle behövas vid
ändringstillstånd eller där ett nytt tillstånd ska ersätta ett tillstånd vars giltighetstid
kvarstår. Det finns en ökad risk att kommunen i det tidiga skedet inte anser sig ha
tillräckligt underlag för att tillstyrka en etablering och därför väljer att avstyrka
den. Åtgärden har i stort samma nackdelar som åtgärd 4, men i åtgärd 5 blir
författningsarbetet mindre omfattande.
GENOMFÖRBARHET

Åtgärden bedöms vara genomförbar. Ytterligare utredning kring vilken
författningskonstruktion som skulle ge bäst resultat behövs.
6.1.6

Åtgärd 6. Upphäv MB 16:4 och genomför
ändringar/förtydliganden i miljöbalken avseende
remiss- och beslutsförfarande samt eventuellt
angående rätten att överklaga

BESKRIVNING AV ÅTGÄRDENS UTFORMNING

Bestämmelsen om kommunal tillstyrkan upphävs i denna åtgärd. Tillägg och
ändringar i miljöbalken skulle göras med innebörden att kommunens yttrande i
relevanta delar i ökad omfattning skulle ges särskild vikt vid en miljöbalksprövning
av vindkraftsverksamhet. Särskild hänsyn skulle i detta åtgärdsalternativ tas till
yttrandet i de delar det rör användningen av mark och vatten. Syftet med tilläggen
och ändringarna skulle vara att säkerställa ett långtgående kommunalt inflytande
över användningen av mark och vatten.
Kommunen får i dagsläget föra talan i miljöprövningsprocessen för att tillvarata
miljöintressen och andra allmänna intressen inom kommunen. I denna åtgärd
skulle, om det ansågs nödvändigt, särskilt föreskrivas om ytterligare möjlighet för
kommunen att överklaga ett tillstånd som går emot kommunens inställning i frågan
om användning av mark och vatten. En sådan lösning skulle exempelvis kunna
utformas så att en kommun i mål om vindkraftverksamhet även fick överklaga i de
fall en tillståndsgiven verksamhet påtagligt kan motverka kommunens användning
av mark- och vattenområden.
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I en åtgärd med denna utformning skulle kommunen få ökad tyngd som
remissinstans. Sammantaget med kommunens översiktsplanering, samt rätten att
överklaga, skulle kommunen i praktiken kunna ha ett avgörande inflytande i
tillståndsprocessen även då möjligheten till kommunal tillstyrkan upphörde.
PROBLEM SOM ÅTGÄRDEN HANTERAR

Kommunal tillstyrkan som förutsättning för tillstånd skulle försvinna samtidigt
som kommunens möjlighet att påverka användningen av mark och vatten skulle
bestå i stor utsträckning. Tillståndsprocessen skulle bli mer rättssäker och
sakorienterad och därmed skulle risken minskas för att ovidkommande hänsyn tas.
Problematiken kring huruvida ett nytt beslut om tillstyrkan behövs vid
ändringstillstånd eller där ett nytt tillstånd ska ersätta ett tillstånd vars giltighetstid
löper ut, skulle lösas i sin helhet.
FÖRDELAR MED ÅTGÄRDEN

I och med att bestämmelsen om kommunal tillstyrkan skulle utmönstras likställs
vindkraft i detta avseende med andra tillståndspliktiga verksamheter. Processen
skulle bli mer transparent då kommunen för att vinna gehör för sin inställning
under remissförfarandet måste redovisa sakliga skäl för sin inställning.
Kommunernas möjlighet att påverka i de delar det faktiskt rör användningen av
mark och vatten förtydligas och skulle förstärkas om talerätten utökas.
Tillsammans med översiktsplanerna och kommunernas talerätt torde även i
fortsättningen innebära att tillstånd till en vindkraftsanläggning inte skulle ges mot
den berörda kommunens vilja. Därmed skulle även vikten av att kommunen har en
aktuell och tydlig översiktsplan öka. Åtgärden bör kunna bidra till en effektivare
tillståndsprocess i första instans, dvs. miljöprövningsdelegation eller mark- och
miljödomstol (om vattenverksamhet berörs).
NACKDELAR MED ÅTGÄRDEN

Vindkraftens särbehandling i förhållande till annan tillståndspliktig verksamhet
skulle kvarstå men i annan form. Ändringarna som rör remissförfarandet skulle
innebära att vindkraften ges en särställning i miljöprövningsprocessen, vilket
bedöms innebära komplicerade författningslösningar som går emot miljöbalkens
systematik. Kommunernas överklagandefrekvens skulle kunna öka.
Prövningsmyndigheternas avvägning både mellan vad som framförs av de som har
talerätt och mellan motstående intressen skulle kunna kompliceras.
GENOMFÖRBARHET

Åtgärden bedöms vara genomförbar. Ytterligare utredning kring vilken
författningskonstruktion som ger bäst resultat skulle dock behöva genomföras och
det bedöms som osäkert om det är möjligt att hitta en lagteknisk konstruktion som
vore väl fungerande. Ändringar skulle behöva genomföras i miljöbalken, som
skulle kunna ändra på dess systematik, och eventuellt i vissa av dess förordningar.
Omfattningen bestäms av vilket alternativ på författningskonstruktion som bedöms
lämplig att genomföra.
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6.1.7

Åtgärd 7. Upphäv MB 16:4

BESKRIVNING AV ÅTGÄRDENS UTFORMNING

Bestämmelsen om kommunal tillstyrkan upphävs i denna åtgärd, med
utgångspunkten att prövningen är fullständig utan kommunal tillstyrkan.
PROBLEM SOM ÅTGÄRDEN HANTERAR

Åtgärden löser till allra största delen de problem som har en koppling till
bestämmelsen och som redovisats i problembeskrivningen i kap. 4 ovan.
Tillståndsprocessen i denna del av miljöprövningen blir effektivare och mer
rättssäker. Problematiken kring huruvida ett nytt beslut om tillstyrkan behövs vid
ändringstillstånd eller där ett nytt tillstånd ska ersätta ett tillstånd vars giltighetstid
löper ut, skulle lösas i sin helhet.
FÖRDELAR MED ÅTGÄRDEN

Åtgärden skulle kraftigt kunna effektivisera tillståndsprocessen i den del där
handläggningstiden berott på att miljöprövningsdelegationen väntat på kommunens
beslut. Förutsebarheten och transparensen skulle öka. Vidare möjliggör denna
ordning att frågor som påverkar mark- och vattenanvändningen kan prövas i sak
inom ramen för tillståndsprövningen samt genom möjligheten att överklaga beslut
av miljöprövningsdelegationerna. Vidare skulle vindkraft likställas med andra
tillståndspliktiga verksamheter när det gäller tillståndsprövning enligt miljöbalken.
NACKDELAR MED ÅTGÄRDEN

Formellt sett skulle kommunernas möjlighet att påverka användningen av mark och
vatten inskränkas. Det finns även en risk att kommunens inställning inte i
tillräcklig omfattning beaktas i tillståndsprövningen. I praktiken bedöms dock det
kommunala självstyret att kvarstå, genom kommunens möjlighet att styra
vindkraftsetableringar genom översiktsplanering samt kommunens möjlighet att
föra talan som part i tillståndsprocessen. Detta var även den slutsats som
Miljöprocessutredningen kom fram till i delbetänkandet om prövning av
vindkraft16, angående förslaget om att ta bort dubbelprövningen av
vindkraftsanläggningar. Förutsättningarna bör vara desamma idag.
Tillstyrkansinstitutet har medfört att det i många fall funnits en konstruktiv
diskussion mellan kommuner och projektörer som lett till att kommunerna i allt
större omfattning redan i förväg varit tydliga med vilka typer av etableringar som
kan medges. Om tillstyrkaninstitutet tas bort kan incitamenten för att föra en sådan
dialog komma att minska.
GENOMFÖRBARHET

Åtgärden är juridiskt och praktiskt genomförbar.

16

Prövning av vindkraft. SOU 2008:86. Delbetänkande i Miljöprocessutredningen.
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6.2

Åtgärder som har studerats men
prioriterats bort

I det inledande utredningsarbetet har ytterligare åtgärder studerats, men dessa har
prioriterats bort eftersom de inte bedöms vara rimliga att genomföra. Dessa
åtgärder redovisas nedan.
6.2.1

Ändring av MB 16:4 enligt följande: Tillstånd till
anläggning för vindkraft inom område som inte
omfattas av översiktsplan för vindkraft får inte
lämnas om kommunen motsatt sig lokaliseringen

BESKRIVNING AV ÅTGÄRDEN

Åtgärden skulle innebära att bestämmelsen om kommunal tillstyrkan ändras med
avsikt att ge kommunen möjlighet att avstyrka en etablering endast i de fall den
sker utanför ett område som bedömts lämpligt för vindbruk i översiktsplanen.
PROBLEM SOM ÅTGÄRDEN HANTERAR

Åtgärden skulle innebära att tillstyrkan som förutsättning för tillstånd försvann för
områden som kommunen redan behandlat i översiktsplanen. Insatsen skulle alltså
innebära att kommunen endast behövde ta beslut om att tillstyrka/avstyrka en
etablering i de fall vindkraft planeras utanför områden där mark- och
vattenanvändningen bedömts gällande vindkraft i översiktsplanen. Projektörerna
skulle med stöd av översiktsplanen på förhand kunna avgöra om kommunen
tillstyrker etableringen. Förslaget skulle därför kunna medföra att projektörer
främst söker tillstånd i områden som är planerade för vindkraft i översiktsplaner,
och att etableringar utanför sådana områden därmed minskar i omfattning.
Avsikten skulle sammanfattningsvis vara att tillståndsprocessen blir mer rättssäker
och förutsebar för områden som pekats ut i översiktsplanen.
FÖRDELAR MED ÅTGÄRDEN

Åtgärden skulle kunna innebära att en aktuell översiktsplan kunde utgöra underlag
för val av etableringsområden för vindkraft. Borttagande av kommunal tillstyrkan
inom bedömda områden skulle också innebära att vindkraft inom dessa områden
behandlas mer likt annan miljöfarlig verksamhet. För prövningsmyndigheter och
projektörer skulle förslaget kunna medföra att prövningsprocessen blir mer
förutsebar i dessa områden, vilket minskar kostnaderna för projektörer och
prövningsmyndigheter.
NACKDELAR MED ÅTGÄRDEN

En åtgärd med denna utformning skulle innebära att en specifik del av
översiktsplanerna indirekt skulle bli bindande för kommunerna. Det är högst
tveksamt om det är ett lämpligt förfarande, då kommunernas översiktsplaner endast
är vägledande vid beslut om mark- och vattenanvändning. Det är också tveksamt
om just vindkraft är av sådant allmänt intresse att det ska ges en sådan särställning i
översiktsplaneringen. Det finns även en avsevärd retroaktivitetsproblematik. För att
det skulle vara rimligt att införa en bestämmelse av denna karaktär borde redan
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beslutade översiktsplaner inte omfattas. I annat fall skulle kommunerna vara
bundna av översiktsplaner som beslutats innan vindkraften fick den särställning
som bestämmelsen skulle medföra. Detta skulle innebära att endast ett fåtal planer
skulle omfattas och att bestämmelsen framförallt skulle vara framåtsyftande.
Förslaget skulle även förutsätta en kontinuerlig uppdatering av översiktsplaner på
ett sätt som inte har skett hittills.
Ytterligare en nackdel med åtgärden är att för de områden som inte hanterats i den
översiktliga planeringen kvarstår de problemställningar som är kopplade till
kommunal tillstyrkan, såsom långa handläggningstider och avsaknad av
beslutskriterier.
GENOMFÖRBARHET

Lagtekniskt skulle åtgärden innebära en ändring av bestämmelsen om kommunal
tillstyrkan i miljöbalken. Ändringen, med avseende på att delar av en översiktsplan
indirekt skulle bli bindande, skulle dock vara av sådan karaktär att den bedöms som
orimlig att genomföra. Eventuella följdändringarna i PBL riskerar bli omfattande
och svårhanterliga, samt göra ingrepp i systematiken kring planprocessen.
6.2.2

Ändring av MB 16:4 enligt följande: Tillstånd till
anläggning för vindkraft inom område som inte
omfattas av riksintresse vindbruk får inte lämnas om
kommunen motsatt sig lokaliseringen

BESKRIVNING AV ÅTGÄRDEN

Åtgärden skulle innebära att bestämmelsen om kommunal tillstyrkan ändras med
avsikt att ge kommunen möjlighet att avstyrka en etablering endast i de fall den
sker utanför ett område som omfattas av riksintresse vindbruk enligt 3 kap 8 §
miljöbalken.
PROBLEM SOM ÅTGÄRDEN HANTERAR

Kommunal tillstyrkan som förutsättning för tillstånd skulle försvinna för områden
som är angivna som riksintressen för vindbruk. Tillståndsprocessen för dessa
områden skulle bli mer rättssäker. Med denna utformning av bestämmelsen skulle
det bli tydligare att det är lokaliseringens lämplighet för vindkraft som kommunen
ska ta ställning till. Åtgärden hanterar även på vilken nivå ett beslut om avstyrkan
ska tas inom kommunen. Förslaget skulle kunna medföra att projektörer främst
söker tillstånd i områden som är utpekade som riksintresse vindbruk enligt 3 kap. 8
§ miljöbalken och att etableringar utanför sådana områden minskar i omfattning.
För områden som inte omfattas av riksintresse för vindbruk skulle den kommunala
processen vid beslut om avstyrkan vara snarlik den tidigare tillstyrkanprocessen
med liknande problemställningar.
FÖRDELAR MED ÅTGÄRDEN

Åtgärden skulle innebära att riksintressen för vindbruk utgjorde underlag för
lämpliga områden för vindkraft, vilket innebär att riksintressenas roll i
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tillståndsprocessen förstärks och tydliggörs. Borttagandet av kommunal tillstyrkan
inom dessa områden skulle också innebära att vindkraft bedömdes likartat som
andra miljöfarliga verksamheter. Förslaget skulle kunna effektivisera
tillståndsprocessen för etableringar som planeras inom angivna
riksintresseområden för vindbruk. För prövningsmyndigheter och projektörer
skulle det kunna medföra att prövningsprocessen blev mer förutsebar och
prövningsmyndigheternas handläggningstid skulle troligen förkortas, vilket bör
leda till minskade kostnader för projektörer och prövningsmyndigheter.
NACKDELAR MED ÅTGÄRDEN

En nackdel med åtgärden vore att den skulle innebära att riksintresse för vindbruk
ges en särställning gentemot andra riksintressen i tillståndsprocessen, vilket kan
ifrågasättas om det kan anses rimligt. Åtgärden innebär vidare att för områden som
inte är inom riksintresse för vindbruk kvarstår de problemställningar som är
kopplade till kommunal tillstyrkan, såsom långa handläggningstider och avsaknad
av beslutskriterier. Vissa av de problem som nämns kring den bortprioriterade
åtgärden i avsnitt 6.2.1. gör sig i övrigt gällande även när det gäller denna åtgärd.
GENOMFÖRBARHET

Det bedöms inte vara möjligt att genomföra denna åtgärd, bl.a. mot bakgrund av att
den skulle innebära att riksintresse vindbruk ges en särställning i
tillståndsprocessen, som inte anses rimlig samt att konsekvenserna av att ge ett
riksintresse denna bindande verkan är svåröverblickbara.
6.2.3
Möjlighet att överklaga beslut om tillstyrkan
En central del i kritiken mot bestämmelsen om kommunal tillstyrkan från framför
allt vindkraftsprojektörer, men även från politiker och jurister som är verksamma
inom vindkraftsområdet, handlar om att det inte är möjligt att överklaga
kommunens beslut om tillstyrkan/avstyrkan i sak. Därför har denna fråga
analyserats i den inledande studien av olika åtgärder.
Det kommunala beslutet om tillstyrkan är i nuläget ett så kallat beslut i den
oreglerade kommunförvaltningen. Beslutet är således inte ett förvaltningsbeslut
utan prövas inom ramen för 10 kap. kommunallagen (laglighetsprövning eller s.k.
kommunalbesvär) och kan därmed endast överklagas av en kommunmedlem. Även
om det vore möjligt att utvidga kretsen till att omfatta exempelvis även
verksamhetsutövare skulle problemet kvarstå. En laglighetsprövning avser
nämligen endast ett besluts laglighet och inte dess lämplighet.
Beslut om kommunal tillstyrkan omfattas inte heller av bestämmelsen om
motivering i 20 § förvaltningslagen (1986:223). Det bedöms heller inte lämpligt att
införa en bestämmelse i miljöbalken som ska reglera kommunens handläggning av
denna typ av ärenden. Frågan om motivering måste troligtvis hanteras i annan
ordning. Det är därför inte troligt att en klagande verksamhetsutövare, i den mån
den skulle tillerkännas klagorätt, skulle vinna framgång i andra fall än där formella
fel begåtts. Kommunens inställning i frågan i sig kan i praktiken inte prövas. Ett
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annat problem är att beslut om kommunal tillstyrkan kan ersättas med ett nytt
beslut. Kommunen kan således ersätta eventuella upphävda beslut med ett nytt
likalydande beslut.
Ett alternativ skulle möjligen vara att skapa en möjlighet att överklaga
tillstyrkansbeslutet särskilt eller i annan ordning. Det bedöms dock bli en
komplicerad konstruktion att överpröva en kommuns beslut inom ramen för
överprövningen av ett tillståndsbeslut eller som en parallell process. Det skulle
sannolikt även att öka antalet överklaganden av miljötillståndet i sig och det är
tveksamt om det skulle gynna någon intressent att ha en parallell
överklagandeprocess i frågan om tillstyrkan. Sammanfattningsvis kan det
säkerligen framstå som attraktivt att kunna överklaga kommunens beslut. Det är
dock inte troligt att en sådan lösning skulle effektivisera tillståndsprocessen, varför
något sådant förslag inte har studerats vidare inom ramen för denna utredning.

6.3

Slutsatser kring åtgärder i den
inledande utredningen

Inom ramen för uppdraget har det utarbetats ett antal alternativa åtgärder kopplat
till förändringar av bestämmelsen om kommunal tillstyrkan.
Gemensamt för samtliga undersökta alternativ, utom ett, är att de ur ett
författningsperspektiv bedöms möjliga att genomföra. Samtliga åtgärder bedöms
även medföra någon form av förenkling, antingen i form av ett mindre antal
processer, kortare handläggningstid, förutsebarhet och/eller minskade kostnader för
företag och myndigheter. Det som skiljer förslagen åt är i vilken grad uppdragets
mål om att tillståndsprocessen ska underlättas och bli mer rättssäker nås, vilken
omfattning kommunernas inflytande över användningen av mark och vatten
påverkas samt hur stora förändringar i nuvarande lagstiftning som skulle behöva
göras.
Åtgärderna är medvetet utformade på ett sådant sätt att de täcker hela spektrat från
nuvarande reglering till ett fullständigt upphävande. Flera av åtgärderna går även
att kombinera i varierande grad.
SAMMANTAGEN BEDÖMNING

En översikt av bedömningarna av de studerade åtgärdsförslagen återges i tabell 1,
se nedan.
Bedömningen är gjord utifrån huvudkriterierna att åtgärderna ska underlätta
tillståndsprocessen, ge en mer rättssäker process, beakta kommunernas
planmonopol, samt vara juridiskt och praktiskt genomförbara. Gällande kriterierna,
se även avsnitt 3.2.2 Kriterier för bedömning.
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Tabell 1. Översikt studerade åtgärder – bedömningar utifrån valda kriterier
Åtgärd

Underlätta
tillståndsprocessen

Mer
rättssäker
process

Beaktar
kommunens
planmonopol

Genomförbar

1. Förtydliga vägledningen

Mycket liten
effekt

Ingen
effekt

Ingen
förändring

Ja

2. Ta fram föreskrifter

Liten effekt

Liten
effekt

Ingen
förändring

Ja

3. Kräv aktivitet för avstyrkan inom
tidsram

Viss effekt

Viss effekt

Ingen
förändring

Ja

4. Tidig tillstyrkan och stärk
kommunens roll som remissinstans

Medelstor effekt
p.g.a. att den
stärkta rollen
som remissinstans försvårar
avvägningen
mellan olika
intressen.

Stor effekt

Visst minskat
inflytande för
kommunen
eftersom
tillstyrkan blir
bindande
tidigare

Ja

5. Tidig tillstyrkan

Stor effekt

Stor effekt

Visst minskat
inflytande för
kommunen
eftersom
tillstyrkan blir
bindande
tidigare

Ja

6: Upphäv MB 16:4 och stärk
kommunens roll som remissinstans

Medelstor effekt

Stor effekt

Visst minskat
inflytande för
kommunen

Nej, bedöms
ge en olämplig
lagkonstruktion
och försvåra
tillämpningen

7. Upphäv MB 16:4

Mycket stor
effekt

Mycket
stor effekt

Minskat
inflytande
jämfört med
idag

Ja

Den sammantagna bedömningen av studerade åtgärder visar att det endast är åtgärd
7 Upphäv MB 16:4 som uppnår ”Mycket stor effekt” för båda kriterierna
”Underlätta tillståndsprocessen” och ”Mer rättssäker process”. Denna åtgärd
medför emellertid minskat inflytande för kommunerna än idag. Åtgärd 5 Tidig
tillstyrkan uppnår stor effekt på både kriterierna ”underlätta tillståndsprocessen”
och ” mer rättssäker process” och bedöms påverka kommunernas inflytande i
mindre grad, i och med att beslutet om tillstyrkan skulle bli bindande tidigare än
idag. Övriga studerade åtgärder bedöms i mindre utsträckning bidra till att
tillståndsprocessen underlättas och blir mer rättssäker. Åtgärd 6 Upphäv MB 16:4
och stärk kommunens roll som remissinstans, bedöms inte vara genomförbar,
eftersom den skulle resultera i en olämplig lagkonstruktion och försvåra
tillämpningen jämfört med idag.
Mot denna bakgrund bedöms åtgärd 5 och åtgärd 7 vara de åtgärder som i störst
utsträckning leder till att målet i detta uppdrag nås, dvs. att tillståndsprocessen för
etablering av vindkraft ska underlättas och bli mer rättssäker. De två utvalda
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åtgärderna bedöms även i störst utsträckning hantera de problem som är kopplade
till bestämmelsen om kommunal tillstyrkan, se kap. 5 Problembeskrivning. En
utförligare beskrivning och analys av dessa två åtgärder redovisas i kap. 7 Juridisk
analys av utvalda åtgärder.
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7

Juridisk analys av utvalda
åtgärder

I detta kapitel redovisas en juridisk analys av två åtgärder; ”Upphäv MB 16:4”
respektive ”Tidigare tillstyrkan”. Energimyndigheten och Naturvårdsverket
bedömer att dessa två åtgärder är effektiva för att uppnå målet i
uppdragsformuleringen om att underlätta tillståndsprocessen och att göra den mer
rättssäker, och har därför valt att analysera dessa åtgärder vidare.

7.1

Åtgärden Upphäv MB 16:4

Åtgärden Upphäv MB 16:4 syftar till att hantera problem kopplade till kommunal
tillstyrkan genom att så långt möjligt likställa prövningen av vindkraftverksamhet
med andra tillståndspliktiga verksamheter. Det övergripande syftet med åtgärden är
att åstadkomma en mer effektiv prövningsprocess samtidigt som det anknyter till
kommunens möjligheter att styra mark- och vattenanvändning inom kommunen
genom planeringsinstrument.
Bestämmelsen i 16 kap. 4 § miljöbalken om kommunal tillstyrkan upphävs.
Kommunen fråntas därmed möjligheten att, beträffande tillståndspliktiga
vindkraftverk, genom den kommunala tillstyrkan med ensamrätt besluta om
lämplig användning av mark- och vattenområden inom kommunen. Genom sin
ställning som part i miljöprövningsprocessen kan kommunen alltjämt påverka
tillåtelse till och/eller utformning av vindkraftverksamhet utifrån sakligt grundade
miljömässiga skäl. I de fall ett tillståndsbeslut enligt miljöbalken inte
överensstämmer med kommunens inställning till mark- och vattenanvändningen
har kommunen precis som idag möjlighet att överklaga dom eller beslut om
tillstånd.
Vidare har kommunen möjlighet att påkalla regeringsprövning av större
vindkraftsprojekt med stöd av 17 kap. miljöbalken.
Kommunen har därutöver möjlighet att styra användningen av mark- och
vattenområden inom kommunen genom planeringsinstrument. Vindkraftsprojekt
planeras oftast i glesbygdsområden där krav på detaljplan inte föreligger. Den
kommuntäckande översiktsplanen är därför i regel det planeringsinstrument som
kan användas när det gäller styrning av var vindkraften bör lokaliseras i
kommunen. Även om översiktsplanen inte är juridiskt bindande tillmäts aktuella
och väl underbyggda översiktsplaner enligt praxis stor betydelse när det gäller
frågan om lämplig lokalisering av vindkraftverksamhet. Visst inflytande kan även
sägas finnas vid planering utifrån nationellt perspektiv genom bestämmelserna om
hushållning av mark- och vattenområden i 3 och 4 kap. miljöbalken. Gällande
bestämmelser genom vilka kommunen kan styra lämplig mark- och
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vattenanvändning och därigenom påverka eventuella vindkraftsetableringar
redovisas utförligare i kap. 4.
Åtgärden är i stort sett likalydande med det förslag som lämnades i utredningen
Prövning av vindkraft (SOU 2008:86), och en del slutsatser från den utredningen
samt den efterföljande propositionen Prövning av vindkraft (2008/09:146) har
arbetats in i utformningen.
7.1.1
Vindkraft och prövningsprocessen – en bakgrund
I utredningen SOU 2008:86 kom man fram till att för sådana vindkraftsanläggningar som ligger utanför områden där konkurrensen på mark- och vatten är
stor, är det inte rimligt att ställa krav på detaljplan. Vidare kom utredningen fram
till att tillståndspliktiga vindkraftverk inte skulle vara underkastade
bygglovsprövning. Bakgrunden till dessa ställningstagande var att Sverige vid den
tidpunkten avsåg att kraftigt utöka utbyggnaden av vindkraft och utredningen hade
att lämna förslag på en snabbare och enklare process för planering och uppförande
av vindkraftverk. Dessa förutsättningar har inte förändrats ur ett långsiktigt
hållbarhetsperspektiv trots att utbyggnadstakten av vindkraft för närvarande har
dämpats som en följd av låga el- och elcertifikatpriser som lett till minskad
lönsamhet för många projekt. Energikommissionens betänkande Kraftsamling för
framtidens energi (SOU 2017:2) beskriver Sveriges långsiktiga energipolitik.
Betänkandet lyfter fram att en fortsatt utbyggnad av vindkraften är viktig för att
Sverige år 2040 ska ha 100 procent förnybar elproduktion.
Att tillståndspliktiga vindkraftverk undantas från krav på bygglov och
detaljplanereglering innebär visserligen att vindkraften i jämförelse med en del
andra tillståndspliktiga verksamheter får en viss särställning vad gäller plan- och
byggprocessen. Vindkraftens särställning kan dock motiveras med att vindkraft bör
jämställas med nyttjandet av andra förnybara naturresurser såsom fiske, rennäring
samt jord- och skogsbruk (se prop. 2005/06:143). De vindkraftsparker som behöver
byggas för att uppnå Sveriges mål om förnybar energi ligger också till stor del i
områden där omgivningspåverkan är mer begränsad. Dessa områden kan i och för
sig innehålla andra värden som påverkas, såsom renskötsel eller höga naturvärden,
men avvägningen lämpar sig i så fall bäst inom ramen för tillståndsprövning enligt
miljöbalken. I vindkraftsärenden prövades dessutom i stort sett samma frågor enligt
plan- och bygglagen som enligt miljöbalken med den ordning som gällde innan
införandet av bestämmelsen om kommunal tillstyrkan. Eftersom tillståndsprövningen enligt miljöbalken är den mer omfattande prövningen, bedömdes det
inte finnas anledning att ha en parallell prövning enligt plan- och bygglagen.
Vid ett upphävande av bestämmelsen i 16 kap. 4 § miljöbalken kvarstår i huvudsak
samma argument för att prövning av vindkraftverksamhet endast bör ske inom
ramen för tillståndsprövning enligt miljöbalken.
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7.2

Författningsförslag gällande åtgärden
Upphäv MB 16:4

I avsnittet beskrivs hur en möjlig lagstiftning baserad på åtgärden ”Upphäv MB
16:4” skulle kunna utformas, inklusive författningskommentarer.
7.2.1
Lag om ändring i miljöbalken
Enligt riksdagens beslut föreskrivs i fråga om miljöbalken att 16 kap. 4 § ska
upphöra att gälla.
Denna lag träder i kraft den [XX 2018].
7.2.2
Författningskommentar
Upphävandet av bestämmelsen om kommunal tillstyrkan i 16 kap. 4 § miljöbalken
bedöms inte få några negativa konsekvenser för de ärenden som redan har inletts
hos prövningsmyndigheten. Konsekvensen är att frågan om kommunal tillstyrkan
inte längre har någon betydelse i prövningsärendet och att prövningsmyndigheten
således kan bortse från den aspekten i sin bedömning av ärendet. Det får anses
åligga prövningsmyndigheten att bereda kommunen möjlighet att lämna sin
inställning, och grunderna härför, till tillståndsansökan i den mån detta inte har
gjorts tidigare i ärenden med hänvisning till ställningstagandet i frågan om
kommunal tillstyrkan. Det har mot bakgrund av detta inte bedömts nödvändigt att
ha övergångsbestämmelser för detta författningsförslag.

7.3

Åtgärden Tidig tillstyrkan

Den andra åtgärd som valts ut för en juridisk analys är ”Tidig tillstyrkan”.
Åtgärden syftar till att bibehålla motsvarande möjligheter för kommunen som
enligt 16 kap. 4 § miljöbalken att, beträffande vindkraftverk som tillståndsprövas,
att med ensamrätt besluta om lämplig användning av mark- och vattenområden
inom kommunen. Den huvudsakliga skillnaden med denna åtgärd jämfört med vad
som gäller i dag är att frågan om kommunal tillstyrkan särskiljs från processen hos
prövningsmyndigheten. Detta sker genom att beslut om kommunal tillstyrkan
föreslås utgöra en förutsättning för att prövningsmyndigheten över huvud taget ska
kunna ta upp en ansökan om tillstånd till vindkraftverksamhet till prövning. Detta
innebär att tidpunkten för beslut om kommunal tillstyrkan, i förhållande till vad
som gäller i dag, tidigareläggs.
Åtgärden innebär att bestämmelsen om kommunal tillstyrkan i 16 kap. 4 §
miljöbalken, upphävs. I stället införs en ny bestämmelse i 22 kap. miljöbalken som
anger att en ansökan om tillstånd till vindkraftverksamhet endast får tas upp till
prövning om kommunfullmäktige i den kommun där verksamheten ska bedrivas
har tillstyrkt att platsen för verksamheten är lämplig för ändamålet. Vidare införs
ytterligare en bestämmelse i 22 kap. miljöbalken som anger att tillstånd till
vindverksamhet inte får lämnas för annan plats än som omfattas av kommunfullmäktiges tillstyrkan.
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För att tydliggöra formerna för handläggning och beslut i ärenden beträffande
projektörers begäran om kommunfullmäktiges tillstyrkan, föreslås en särskild
författning avseende detta.
7.3.1

Kommunfullmäktiges tillstyrkansbeslut som
processförutsättning
En följd av denna åtgärd är att beslut om kommunfullmäktiges tillstyrkan blir
bindande i den fortsatta processen i den bemärkelsen att prövningsmyndigheten
kan gå vidare med prövningen även i de fall kommunen senare skulle ändra
inställning i frågan om en viss plats är lämplig för vindkraftverksamhet. Detta är en
konsekvens av att beslut om kommunal tillstyrkan utgör en förutsättning endast för
att ta upp ansökan till prövning. Om sådant beslut finns i prövningsärendet, ska inte
krävas att prövningsmyndigheten därefter gör en uppföljande kontroll av om
beslutet om kommunal tillstyrkan alltjämt gäller, för att kunna avgöra ärendet. Den
tidigarelagda kommunala tillstyrkan utgör således ett grundläggande
ställningstagande om lämplig mark- och vattenanvändning inom kommunen.
En ytterligare följd av detta är att en ansökan om tillstånd till vindkraftverksamhet
inte är komplett utan att kommunfullmäktige tillstyrkt att platsen för
vindkraftverksamheten är lämplig för ändamålet. Detta innebär att
prövningsmyndigheten har att avvisa ansökan i de fall uppgift om
kommunfullmäktiges tillstyrkan saknas.
7.3.2

Tillstyrkansbeslutet ska avse plats för
vindkraftsverksamhet
Den tidigarelagda tillstyrkan bör, liksom enligt nu gällande regelverk, endast avse
ett ställningstagande till lämplig mark- och vattenanvändning inom kommunen. För
att klargöra detta införs ett förtydligande i den första bestämmelsen i 22 kap.
miljöbalken om att kommunfullmäktiges tillstyrkan ska avse att platsen för
vindkraftverksamheten är lämplig för ändamålet.
En följd av detta, vilket utgör en väsentlig skillnad jämfört med vad som gäller i
dag, är att kommunfullmäktiges tillstyrkan inte föreslås begränsas till enbart en viss
vindkraftsetablering utan ska avse frågan om platsen för vindkraftverksamheten är
lämplig för ändamålet. Detta innebär samtidigt att kommunfullmäktiges tillstyrkan
är generellt tillämplig, i den bemärkelsen att tillstyrkan gäller generellt för
vindkraftverksamhet på den aktuella platsen som ryms inom ramen för vad
kommunfullmäktige har tillstyrkt. Kommunfullmäktiges tillstyrkan föreslås således
inte vara begränsad till en enskild projektörs tillståndsansökan.
För att göra ett grundläggande ställningstagande om ett mark- eller vattenområde
utgör en sådan plats som är lämplig för vindkraftsetablering bör inte krävas något
mer utförligt underlag. Det underlag som har bedömts nödvändigt för att
kommunfullmäktige ska kunna göra sitt ställningstagande är uppgifter om det
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område som maximalt kommer att tas i anspråk för verksamheten samt det
maximala antalet vindkraftverk som verksamheten ska omfatta. Dessa uppgifter
bedöms vara tillräckliga för att kunna avgöra om etablering av vindkraft stämmer
överens med översiktsplan och även i övrigt med kommunens planerade
användning av mark- och vattenområden. Närmare bedömning av exempelvis
miljöpåverkan av en enskild verksamhet bör, för att undvika dubbelprövning, ske
inom ramen för den prövning som sker av tillståndsärendet enligt miljöbalken.
7.3.3
Kommunfullmäktiges beslut om tillstyrkan
Kravet om att kommunfullmäktige måste ha tillstyrkt platsen för vindkraftverksamhet för att ansökan om tillstånd till vindkraftverksamhet ska tas upp till
prövning, innebär att beslut om detta måste finnas i ärendet hos
prövningsmyndigheten för att kungörelse av ansökan ska få utfärdas. Projektören
kan begära att kommunfullmäktige tillstyrker plats för vindkraftverksamhet, men
det följer bl.a. av den generella tillämpligheten av tillstyrkan att det inte finns något
hinder mot att kommunfullmäktige självmant tillstyrker platser lämpliga för
vindkraftsetablering. Kravet på tillstyrkan ska alltså kunna uppfyllas genom att
projektören, efter begäran därom, erhåller tillstyrkan eller genom att kommunerna
självmant tillstyrker platser för vindkraftsetablering.
Som tidigare nämnts avser beslutet om kommunfullmäktiges tillstyrkan att platsen
för verksamheten är lämplig för ändamålet. Beslutet gäller således inte
nödvändigtvis enbart för den verksamhet som tillståndsprövas i det enskilda fallet.
Även andra projektörer kan ansöka om att bedriva vindkraftverksamhet på den
plats som kommunfullmäktige har tillstyrkt med stöd av kommunfullmäktiges
beslut om tillstyrkan.
Ett beslut om kommunal tillstyrkan föreslås alltså utgöra ett beslut avseende markoch vattenanvändning inom kommunen som gäller med samma verkan mot var och
en som berörs av beslutet. Ett sådant beslut har därför likheter med exempelvis
beslut om översiktsplan enligt plan- och bygglagen. Det ger uttryck för
kommunens vilja beträffande användning av mark- och vattenområden och har
samtidigt rättsverkan gentemot alla som berörs av beslutet.
Som närmare redogörs för nedan sätter kommunfullmäktiges tillstyrkan ramen för
hur ansökan slutligen får utformas. Det är därför av grundläggande betydelse att
det är tydligt både för projektören och prövningsmyndigheten men även för
kommunen själv vad kommunens ställningstagande ska omfatta. Därför bör, på
motsvarande sätt som gäller för krav på underlag i projektörens begäran om
kommunfullmäktiges tillstyrkan, av kommunfullmäktiges beslut tydligt framgå
gränserna för det mark- eller vattenområde som omfattas av tillstyrkan samt det
maximala antalet vindkraftverk som tillstyrkan omfattar. Detta för att underlätta
prövningsmyndighetens tillämpning av de nya bestämmelserna i 22 kap.
miljöbalken.
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I de fall kommunfullmäktige självmant tillstyrker platser för vindkraftsetablering,
bör kommunen på motsvarande sätt tydligt ange vilket mark- eller vattenområde
som tillstyrkan avser samt det maximala antalet vindkraftverk som tillstyrkan
omfattar. Det har emellertid bedömts saknas skäl att reglera formerna för detta i
författning.
7.3.4

Kommunfullmäktiges tillstyrkansbeslut och
prövningens omfattning
Kommunfullmäktiges tillstyrkan föreslås alltså utgöra en del av det obligatoriska
underlag som domstolen har att ta ställning till vid behandlingen av en ansökan om
tillstånd. Det mark- eller vattenområde för verksamheten som kommunfullmäktige
har tillstyrkt utgör den yttre ramen för hur den planerade verksamheten får
utformas.
Det är dock vanligt att ansökan under ärendets handläggning behöver justeras i
något avseende vilket kan innebära en utökning av ansökan. Det får därför åligga
projektören att tillse att kommunfullmäktiges tillstyrkan avser ett tillräckligt stort
område för att även inrymma sådana justeringar. I det fall prövningen går utöver
det mark- och vattenområde kommunen tillstyrkt skulle prövningsmyndigheten
nämligen vara förhindrad att pröva de överskjutande delarna utan att ny tillstyrkan
inhämtas.
Som ovan har anförts utgör den kommunala tillstyrkan en förutsättning för att ta
upp en ansökan till prövning, men det krävs inte i ett senare skede att
prövningsmyndigheten gör en uppföljande kontroll av om beslutet om kommunal
tillstyrkan alltjämt gäller för att kunna avgöra ärendet.
I konsekvens med detta bör inte heller krävas nytt ställningstagande från
kommunen i fråga om ändringstillstånd under förutsättning att ändringen avser
annat än platsen där verksamheten ska bedrivas. I fråga om ansökningar om
ändringstillstånd som gäller ändring av platsen för verksamhetens bedrivande krävs
dock en ny tillstyrkan för att ansökan om ändringstillstånd ska kunna tas upp till
prövning.
7.3.5
Endast laglighetsprövning
I det fall kommunfullmäktiges beslut i frågan om tillstyrkan överprövas ska det, i
likhet med vad som i dag gäller för kommunal tillstyrkan men även för
överprövning av översiktsplaner, ske inom ramen för 10 kap. kommunallagen
(laglighetsprövning eller s.k. kommunalbesvär).
7.3.6
Förhållandet till översiktsplaner
Som har redogjorts för ovan finns ett visst samband mellan kommunens
översiktsplanering och ärenden om kommunfullmäktiges tillstyrkan. Såvitt avser
vindkraftsetablering bör kommunens ställningstaganden i båda dessa typer av
planeringsinstrument i stort avse samma frågor, d.v.s. huruvida mark- eller
vattenområden kan anses vara lämpliga för vindkraftsetablering, och i så fall, i
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vilken omfattning. Dessa båda planeringsinstrument bör därför med fördel så långt
möjligt kunna samordnas.
I det fall åtgärden om kommunfullmäktiges tillstyrkan anses lämpligt att
genomföra, bör vidare övervägas om det bör införas krav i plan- och bygglagen om
att beslut om kommunfullmäktiges tillstyrkan ska återspeglas i kommunens
översiktsplan. Regler om detta bör exempelvis kunna införas i bestämmelserna
avseende översiktsplanens innehåll i 3 kap. 4 och 5 §§ plan- och bygglagen, i likhet
med vad som där föreskrivs om redovisning, hänsyn till och samordning av
översiktsplanen med riksintressen. Eftersom regelverket beträffande planprocessen
för översiktsplaneringen i förekommande fall indirekt skulle omfatta beslut om att
tillstyrka platser för vindkraftsetablering, skulle detta även underlätta insynen i, och
kommunikationen av, kommunfullmäktiges beslut om tillstyrkan.

7.4

Studerad utformning av lagstiftning
gällande åtgärden Tidig tillstyrkan

Utredningen har studerat hur ett möjligt författningsförslag kopplat till åtgärden
Tidig tillstyrkan skulle kunna utformas. Eftersom vi valt att rekommendera en
annan åtgärd redovisas författningsutformningen inte här.

50

NATURVÅRDSVERKET

8

Samhällsekonomisk
konsekvensanalys av utvalda
åtgärder

I kapitlet analyseras de samhällsekonomiska konsekvenserna av åtgärderna Upphäv
MB 16:4 respektive Tidig tillstyrkan.
En samhällsekonomisk konsekvensanalys görs för att identifiera, beskriva och
analysera positiva och negativa konsekvenser som föreslagna åtgärder förväntas
medföra för samhället i stort och fördelat på olika aktörer i samhället. Syftet med
konsekvensanalysen är att ta fram bra beslutsunderlag som visar hur samhället kan
välja mellan olika alternativ så att resurser används på ett sätt som ger mest nytta
för samhället. Det är viktigt att förslag inte medför negativa konsekvenser i högre
utsträckning än nödvändigt. Så långt det är möjligt ska alla typer av konsekvenser
tas med (t.ex. sociala, ekonomiska och miljömässiga) för alla aktörer i samhället.
Eftersom det inte har varit möjligt att kvantifiera konsekvenserna, beskrivs de
endast kvalitativt nedan.
Eftersom uppdraget handlar om regelgivning, har även de aspekter som ingår i
förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning beaktats.17

8.1

Problembeskrivning, mål och kriterier

Den problembeskrivning som har gjorts inom uppdraget, där genomförda
utvärderingar har utgjort ett underlag, visar att det finns ett antal problem med
bestämmelsen om kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövningen av
vindkraftsanläggningar. Dessa problem redovisas i kap. 5.
Målet för uppdraget är att den del av tillståndsprocessen för etablering av vindkraft
som rör kommunal tillstyrkan ska underlättas och bli mer rättssäker jämfört med
idag. Vid utformningen och bedömningen av de åtgärder som tas upp i utredningen
har hänsyn tagits till följande kriterier. Åtgärderna ska:
x
x
x
x

underlätta tillståndsprocessen vid etablering av vindkraft
bidra till en mer rättssäker process
beakta kommunernas planmonopol
vara juridiskt och praktiskt genomförbara

Se avsnitt 3.2 för utförligare resonemang om mål och kriterier.

17

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning20071244-om-konsekvensutredning-vid_sfs-2007-1244
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8.2

Referensalternativ

Referensalternativet beskriver vad som förväntas hända med planerings- och
tillståndsprocessen kopplat till kommunal tillstyrkan om inga ytterligare åtgärder
genomförs. Med ytterligare åtgärder avses sådana som går utöver vad som redan
ev. har beslutats, men ännu inte införts, eller som har införts men ännu inte har nått
den förväntade effekten. Referensalternativet är alltså inte detsamma som
situationen i dag utan den situation som vi får om ingen ytterligare åtgärd vidtas.
Den faktor som kan komma att påverka planerings- och tillståndsprocessen kopplat
till kommunal tillstyrkan utan den förändring/de förändringar som föreslås i detta
uppdrag är den befintliga vägledningen om kommunal tillstyrkan som gavs ut 2015
och den effekt den kan förväntas få framöver.
Vägledningen ger rekommendationer för hur kommunerna ska hantera processen
kring beslutet om kommunal tillstyrkan. Rekommendationerna är inte bindande.
Det medför att det finns en osäkerhet kring vilken effekt vägledningen på sikt
kommer att ha på planerings- och tillståndsprocessen kopplat till kommunal
tillstyrkan. Eftersom vägledningen endast har funnits en kort tid råder det även
osäkerhet kring vilken effekt vägledningen har haft hittills.
Även om den befintliga vägledningen följs av alla kommuner är Naturvårdsverkets
och Energimyndighetens bedömning att flera av de problem som redovisats ovan
kommer att kvarstå och att det kommer att behövas ytterligare insatser för att
åtgärda problemen och nå det uppsatta målet.

8.3

Alternativa lösningar

Flera olika åtgärder har studerats, utvalda för att täcka hela skalan av möjliga
förändringar. De olika åtgärdsalternativ som översiktligt utretts är:
x
x
x
x
x
x
x

förtydligande av vägledningen,
införa föreskrifter avseende kommunal tillstyrkan,
avstyrkan inom tidsram istället för tillstyrkan,
tidig tillstyrkan med förstärkt remissroll,
tidig tillstyrkan,
upphäv bestämmelsen om kommunal tillstyrkan med stärkt remissroll samt
upphäv bestämmelsen om kommunal tillstyrkan.

Samtliga åtgärder bedöms i olika utsträckning bidra till att nå målet, antingen
genom färre antal processer, kortare handläggningstider eller ökad förutsebarhet.
Alla alternativ utom ett är möjliga att genomföra ur ett författningstekniskt
perspektiv. Det som huvudsakligen skiljer förslagen åt är i vilken grad uppdragets
mål om att tillståndsprocessen ska underlättas och bli mer rättssäker nås, i vilken
omfattning kommunernas inflytande över användningen av mark och vatten
påverkas samt hur stora förändringar i nuvarande lagstiftning som skulle behöva
göras. Inom uppdraget har åtgärden tidig tillstyrkan och ta bort tillstyrkan
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analyserats djupare eftersom de i störst utsträckning har bedömts leda till att målet
uppnås.

8.4

Berörda aktörer

De aktörer som i första hand berörs av de förslag som läggs fram i detta uppdrag är
kommuner, prövningsmyndigheter och vindkraftsprojektörer. Utöver dessa
förväntas framförallt Energimyndigheten och Naturvårdsverket, samt allmänheten
att beröras i begränsad omfattning. Remissinstanser vid tillståndsärenden enligt
miljöbalken förväntas inte beröras av förslagen.
8.4.1
Kommuner
I 164 av Sveriges 290 kommuner finns det vindkraftsanläggningar. I drygt 60 av
dessa 164 kommuner består utbyggnaden av ett fåtal vindkraftverk. De tio
kommuner som hade störst installerad effekt i slutet på 2016 står för 30 procent av
den totalt installerade kraften i Sverige. Kommunerna med störst andel
vindkraftverk återfinns i Västernorrland, Jämtland, Västra Götaland och på
Gotland.
8.4.2
Prövningsmyndigheter
Tillstånd för vindkraftsanläggningar prövas i första instans av två olika
myndigheter beroende på var anläggningen ska lokaliseras. Landbaserade
anläggningar prövas av miljöprövningsdelegationer som finns vid tolv av landets
länsstyrelser. Tillstånd för vindkraftsanläggningar i vatten prövas av mark- och
miljödomstolarna, som finns vid fem av Sveriges tingsrätter.18
Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt är överinstans i överklagade mål
om tillstånd till miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet. Högsta domstolen
kan som högsta instans pröva de ärenden som har mark- och miljödomstolen som
första instans.
Ärenden gällande laglighetsprövning av kommunens beslut om tillstyrkan prövas
av förvaltningsrätten. Det finns 12 förvaltningsrätter fördelade över landet. Ett
överklagande av förvaltningsrättens beslut prövas av Kammarrätten.
I konsekvensanalysen benämns dessa aktörer fortsättningsvis som
prövningsmyndigheter.
8.4.3
Vindkraftsprojektörer
Det finns uppskattningsvis ett 50-tal företag i Sverige som idag arbetar med att
projektera och söka tillstånd för vindkraftsanläggningar. Det omfattar t.ex.
energibolag, industrier, investerare och konsultföretag. Dessa företag varierar i

18

I ekonomisk zon prövas de av regeringen, men behöver inte kommunal tillstyrkan.
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storlek från riktigt stora företag med flera hundra anställda till mindre bolag med
några få anställda.
I konsekvensanalysen benämns dessa aktörer fortsättningsvis som projektörer.

8.5

Upphäv MB 16:4

Åtgärden innebär att bestämmelsen om kommunal tillstyrkan upphävs med
utgångspunkten att tillståndsprövningen för vindkraft är fullständig utan kommunal
tillstyrkan. Åtgärden beskrivs utförligare i avsnitt 7.1.
8.5.1
Konsekvenser för samhället
Förslaget om att upphäva MB 16:4 förväntas leda till att tillståndsprocessen för
vindkraft underlättas och blir mer rättssäker jämfört med idag. Processen
underlättas till följd av att de oklarheter som finns kring bestämmelsen om
kommunal tillstyrkan inte längre kvarstår. Processen blir mer rättssäker eftersom
förutsebarheten ökar i och med att kommunen inte kommer att kunna stoppa ett
projekt i ett sent skede eller ändra inställning under processens gång.
Förutsebarheten bedöms också att öka genom att översiktsplanerna förväntas få en
viktigare roll för kommunen för att styra vindkraftsetableringar. Processen
effektiviseras genom att momentet med kommunal tillstyrkan tas bort.
Det är i högre grad andra faktorer än en effektivare tillståndsprocess, som t.ex.
ekonomiska styrmedel, marknadsläget och teknikutveckling, som styr utbyggnaden
av vindkraft. Förslaget förväntas inte påverka utbyggnadstakten i någon stor
utsträckning och därmed förväntas inga direkta konsekvenser för miljön,
sysselsättning, andra näringar etc. Ett borttagande av kommunal tillstyrkan leder
till att tillståndsprocessen för etablering av vindkraft underlättas genom att ett
beslutsmoment tas bort och ger en mer rättssäker och förutsebar prövningsprocess.
Detta skapar bättre i sin tur bättre förutsättningar för utbyggnad av den
förnyelsebara energiformen vindkraft.
Prövningsprocessen effektiviseras och likställs med processen för andra
tillståndspliktiga verksamheter. Förslaget innebär dock att vindkraften får en viss
särställning i förhållande till andra verksamheter som även prövas enligt PBL.
Detta bedöms i praktiken inte medföra något problem eller några konsekvenser för
andra verksamhetsområden. Detta dels på grund av att vindkraft oftast lokaliseras
till glesbebyggda områden där detaljplanen inte är ett lämpligt instrument för att
styra lokaliseringen av vindkraftverk19 och dels för att miljöbalksprövningen
hanterar i princip samma frågor som tas upp vid en bygglovsprövning av
vindkraftverk.

19

Naturvårdsverket 2017.
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8.5.2
Konsekvenser för kommuner
Förslaget om att upphäva kommunal tillstyrkan för vindkraft innebär att
kommunen fråntas möjligheten att, gällande tillståndspliktiga vindkraftverk, med
ensamrätt besluta om lämplig mark- och vattenanvändning. Detta innebär formellt
sett en inskränkning i det kommunala självstyret. I Utredningen om prövning av
vindkraft (SOU 2008:86) gjordes bedömningen att det kommunala självstyret i
praktiken skulle kvarstå, även om vindkraftsverksamhet endast prövas enligt
miljöbalken och utan bygglovsprövning enligt plan och bygglagen. Detta genom
kommunens möjlighet att styra vindkraftsetableringar genom översiktsplanering
samt som part i tillståndsprocessen. Förutsättningarna är desamma idag.
Konsekvensen av detta för kommunen är att de måste lägga resurser på andra
verktyg än kommunal tillstyrkan för att styra mark- och vattenanvändningen vad
gäller vindkraftsutbyggnad. Detta gäller framför allt möjligheten att styra markoch vattenanvändningen genom planeringsinstrumenten. Eftersom
vindkraftsprojekt ofta planeras i glesbygdsområden där det inte finns krav på
detaljplan är översiktsplanen det främsta verktyget. Ett borttagande av
bestämmelsen om kommunal tillstyrkan förväntas därför innebära att
kommunernas översiktsplaner och utpekandet av områden för vindkraft i dessa, får
en viktigare roll vid tillståndsprövningen av vindkraftsanläggningar jämfört med i
referensalternativet. Förslaget förväntas därmed ge ytterligare incitament till
kommunerna att ha aktuella översiktsplaner, något som, enligt 3 kap 1§ plan- och
bygglagen ska finnas i alla kommuner. Eftersom detta krav redan finns, innebär det
ingen förändring jämfört med idag. Till följd av ökade incitament förväntas
kommuner lägga mer resurser på att ta fram eller uppdatera översiktsplaner jämfört
med i referensalternativet.
En annan förväntad konsekvens av förslaget är att kommunens roll som
remissinstans i tillståndsprocessen för vindkraft blir viktigare jämfört med idag.
Detta förväntas kräva ökade resurser av kommunen, framförallt i de fall där
kommunens inställning till vindkraftsetableringen inte överensstämmer med
projektörens. För kommuner som inte har översiktsplaner som inkluderar planering
för vindkraft kan rollen som remissinstans bli ännu viktigare, vilket innebär att
ytterligare resurser förväntas läggas på rollen som remissinstans i dessa kommuner.
Kommunerna kommer fortsatt att vara en viktig part i samrådsskedet av
tillståndsprocessen och projektörernas incitament för dialog med kommunen kring
planeringen av en vindkraftsetablering kvarstår. Kommunen förväntas därför även
fortsättningsvis ha en möjlighet att tidigt diskutera lokalisering och utformning av
vindkraftsparken med projektörerna.
En konsekvens av förslaget kan förväntas bli att kommuner i större utsträckning än
idag kommer att utnyttja möjligheten att överklaga tillståndsbeslut för att utöva sitt
inflytande och påverka lokaliseringar och utformningar av vindkraftsetableringar.
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Att överklaga fler beslut än vad som görs idag kommer i så fall att ta ökade
resurser i anspråk för kommunen.
En konsekvens av förslaget är att kommunala resurser som idag används för att ta
fram underlag inför beslut och för att ta beslut om kommunal tillstyrkan frigörs och
kan användas inom andra områden.
Utrymmet för kommunen att förhandla med projektörerna om ekonomisk
ersättning i samband med tillstyrkansbeslut försvinner i och med att bestämmelsen
om kommunal tillstyrkan tas bort. Som nämns i problembeskrivningen verkar dock
uppfattningen vara att överenskommelser om ekonomiska ersättningar kommer att
finnas kvar även vid ett borttagande av MB 16:4.
8.5.3
Konsekvenser för prövningsmyndigheter
Förslaget om att ta bort bestämmelsen om kommunal tillstyrkan förväntas
effektivisera prövningsmyndighetens arbete av flera anledningar. För det första
försvinner ett arbetsmoment eftersom prövningsmyndigheten inte längre behöver
lägga resurser på att tillse att tillstyrkan inkommer till prövningsmyndigheten. För
det andra elimineras risken för att domstolen måste göra uppehåll i sin
handläggning av tillståndsärendet för att avvakta beslut om kommunal tillstyrkan.
För det tredje behöver inte prövningsmyndigheten längre ta ställning till hur beslut
om tillstyrkan som innehåller villkor ska hanteras. Även problematiken kring
huruvida ett nytt beslut om tillstyrkan behövs vid ändringstillstånd eller då ett nytt
tillstånd ska ersätta ett tillstånd vars giltighetstid löper ut, försvinner.
En effektivare tillståndsprocess enligt ovan förväntas medföra tidsvinster för
prövningsmyndigheten. Dessa tidsvinster innebär ett ökat utrymme för
prövningsmyndigheterna att kunna handlägga fler ärenden per år. Antalet
vindkraftsärenden som tas upp till prövning styrs dock framförallt av
marknadsfaktorer och inte av prövningsmyndighetens möjlighet att handlägga
ärenden. Därför förväntas inte ett borttagande av bestämmelsen om kommunal
tillstyrkan direkt innebära att antalet prövningsärenden för vindkraft påverkas.
Dock kan det finnas vissa projekt som idag inte tas upp till prövning, om
kommunen tidigt har varit tydliga med att tillstyrkan inte kommer att ges, trots att
projektet har bra förutsättningar ur andra perspektiv. Åtgärden kan därför i viss
utsträckning medföra att något fler ansökningar kommer in till
prövningsmyndigheterna jämfört med i referensalternativet. Hur många
ansökningar det skulle kunna röra sig om går inte att bedöma.
En konsekvens av förslaget kan förväntas bli att antalet tillståndsärenden som
överklagas till MMD och MÖD av kommuner kan komma att öka något. Eftersom
de flesta tillståndsärenden gällande vindkraft redan idag överklagas20, bedöms det
20

Enligt uppgifter från fyra miljöprövningsdelegationer, insamlade av Energimyndigheten i maj 2017, har
i genomsnitt 75 % av ärendena överklagats under åren 2015-2017.
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totala antalet överklagade ärenden inte påverkas nämnvärt. Fler tillståndsärenden
som överklagas av kommuner bedöms kräva mer resurser hos
prövningsmyndigheterna, om inte väntetiden för ärenden som ska tas upp för
prövning ska bli längre.
Arbetsbelastningen på förvaltningsdomstolarna, kopplad till laglighetsprövningar
av kommunal tillstyrkan av vindkraft, kommer att minska när några sådana
prövningar inte längre är aktuella.
8.5.4
Konsekvenser för projektörer
Förslaget om att ta bort bestämmelsen om kommunal tillstyrkan förväntas inte få
negativa effekter av betydelse för projektörernas arbetsförutsättningar,
konkurrensförmåga eller villkor i övrigt enligt 7§ i förordning (2007:1244) om
konsekvensutredning vid regelgivning. Därför har ingen analys av förslagets
påverkan på aspekterna i 7 §, utöver vad som följer nedan, gjorts.
För företag som projekterar och ansöker om tillstånd för att uppföra vindkraftverk
innebär förslaget om ett upphävande av bestämmelsen om kommunal tillstyrkan en
mer rättssäker prövningsprocess, eftersom de osäkerheter och oklarheter som
bestämmelsen har medfört försvinner. Det medför även att den tidigare
ekonomiska risken, kopplad till initiala projektutvecklingskostnader, som
bestämmelsen om kommunal tillstyrkan innebär för projektörerna, försvinner.
Eftersom kommunen fortsatt är en viktig part i samrådet i tillståndsprocessen
förväntas inte projektörernas incitament till en tidig dialog med kommunen, kring
planeringen av en vindkraftsetablering, påverkas. Incitamenten för projektörerna att
förhandla med kommunerna om ekonomiska ersättningar bedöms minska, eftersom
möjligheten för kommunen att besluta om tillstyrkan av ett projekt försvinner.
Ytterligare en konsekvens för vindkraftsprojektörerna är att ett borttagande av
kommunal tillstyrkan i vissa fall kan medföra att tillståndsprocessen fram till beslut
i första instans går snabbare jämfört med referensalternativet. Det gäller framförallt
i jämförelse med de fall när kommunens beslut idag drar ut på tiden eller då inget
beslut tas. Detta innebär att uppförande av tillståndsgivna vindkraftsparker, som
inte överklagas, i vissa fall kan ske inom en kortare tidsrymd jämfört med idag och
att projekten snabbare kan bli lönsamma.
En konsekvens av förslaget är att fler tillståndsbeslut för vindkraft kan komma att
överklagas till MMD och MÖD, jämfört med referensalternativet. Dock överklagas
de flesta tillståndsärenden gällande vindkraft redan idag21 av olika anledningar,
varför det totala antalet överklagade ärenden inte bedöms påverkas nämnvärt. Även
21

Enligt uppgifter från fyra miljöprövningsdelegationer, insamlade av Energimyndigheten i maj 2017, har
i genomsnitt 75 % av ärendena överklagats under åren 2015–2017.
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om det är en marginell ökning av antalet överklaganden som kan förväntas, så
innebär det i dessa fall en längre tillståndsprocess som kräver resurser av
projektörerna och förlänger tiden från ansökan till slutgiltigt beslut.
SÄRSKILD HÄNSYN TILL SMÅ FÖRETAG

Förslaget om ett borttagande av bestämmelsen om kommunal tillsyn innebär att
den ekonomiska risk som den kommunala tillstyrkan har medfört för företagen
försvinner. För en projektör som får tillstånd att bygga en vindkraftsanläggning är
utvecklingskostnaderna relativt låga i jämförelse med kostnaderna för att uppföra
vindkraftverken. För ett projekt som däremot inte får tillstånd pga. av att
kommunal tillstyrkan inte ges är utvecklingskostnaderna kännbara och ofta
bortkastade. Utvecklingskostnaderna kan vara svårare att bära för små företag
jämfört med stora företag, eftersom små företag har färre projekt att slå ut
kostnaderna på. Förslaget som innebär att osäkerheten i tillståndsprocessen kopplat
till kommunal tillstyrkan försvinner, förväntas därför gynna små företag mest, men
även stora företag gynnas. Förslaget bedöms därför inte behöva anpassas med
hänsyn till små företag. Det kan dock noteras att de flesta ansökningar som görs för
tillståndspliktiga anläggningar kommer från större företag.
8.5.5
Konsekvenser för allmänheten/medborgare
Förslaget bedöms inte påverka allmänhetens möjlighet att komma till tals i
tillståndsprocessen, eftersom det inte förändrar samrådsförfarandet (allmänheten
yttrar sig både när projektören genomför ett första samråd och när samråd
genomförs när tillståndet lämnats in) eller parternas möjlighet att yttra sig i
prövningsprocessen. Inte heller allmänhetens möjlighet att påverka i processen för
översiktsplanering förändras.
Förslaget om att ta bort kommunal tillstyrkan av vindkraft förväntas öka
transparensen för medborgarna. Detta till följd av att beslut om
vindkraftsetableringar i större utsträckning än idag förväntas baseras på
översiktsplaner. Eftersom översiktsplaner tas fram genom en öppen, demokratisk
process där alla medborgare får möjlighet att delta ökar möjligheterna för
medborgarna att påverka jämfört med idag när kommunen tar ett beslut om
tillstyrkan, utan kriterier och utan motivering, som endast kan laglighetsprövas av
kommunens medborgare.
8.5.6

Konsekvenser för Energimyndigheten och
Naturvårdsverket
Energimyndigheten och Naturvårdsverket förväntas avsätta resurser för att
informera om lagändringen. Det handlar i första hand om att ta fram information
om hur kommunen och andra kan föra fram sina synpunkter i tillståndsprocessen,
för att publicera på myndigheternas webbplatser samt övriga relevanta webbsidor
(t.ex. Nätverket för vindbruk, vindlov.se). Det kan även behöva avsättas resurser
för att genomföra en informationskampanj tillsammans med t.ex. Sveriges
kommuner och landsting om den förändrade lagstiftningen.
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8.5.7

Konsekvenser med hänsyn till Sveriges anslutning till
EU
Åtgärdsförslaget bedöms överensstämma med de skyldigheter som följer av
Sveriges anslutning till Europeiska unionen.
8.5.8
Ikraftträdandetidpunkt och informationsinsatser
Ändringen i miljöbalken om att 16 kap. 4 § ska upphöra att gälla föreslås träda i
kraft den [XX 2018]. Ett upphävande av bestämmelsen om kommunal tillstyrkan
bedöms inte få några negativa konsekvenser för de ärenden som redan har inletts
hos prövningsmyndigheten. Därför bedöms inga övergångsbestämmelser krävas,
se avsnitt 7.2.2.
Vissa informationsinsatser kommer att genomföras av Naturvårdsverket och
Energimyndigheten i samband med lagändringen, se avsnitt 8.5.6 ovan.

8.6

Tidig tillstyrkan

Åtgärden innebär i korthet att tidpunkten för tillstyrkan tidigareläggs och ska avse
ett ställningstagande om platsen för vindkraftsverksamheten är lämplig för
ändamålet. Åtgärden beskrivs utförligare i avsnitt 7.3.
8.6.1
Konsekvenser för samhället
Åtgärden tidig kommunal tillstyrkan förväntas leda till att tillståndsprocessen för
vindkraft underlättas och blir mer rättssäker jämfört med idag. Processen
underlättas till följd av att flera av de oklarheter som finns kring bestämmelsen om
kommunal tillstyrkan hanteras genom åtgärden. Tillståndsprocessen blir mer
rättssäker eftersom åtgärden tidigarelägger beslutet om tillstyrkan och att beslutet
blir bindande efter kungörelsen. Det blir tydligt att rätt nivå inom kommunen
beslutat om tillstyrkan. Dock innebär förslaget att flera av de problematiska
aspekter som har uppstått i samband med bestämmelsen om kommunal tillstyrkan
endast tidigareläggs.
Åtgärden innebär att vindkraftens särställning i förhållande till annan
tillståndspliktig verksamhet kvarstår, men i annan form. Detta bedöms inte ha
konsekvenser för andra verksamhetsområden jämfört med vad som gäller idag.
Det är i högre grad andra orsaker än en effektivare tillståndsprocess, som t.ex.
ekonomiska styrmedel, marknadsläget eller teknikutveckling, som påverkar
utbyggnaden av vindkraft. Åtgärden förväntas inte påverka utbyggnadstakten i
någon stor utsträckning och därmed förväntas inga direkta konsekvenser för miljö
och sysselsättning. Däremot bidrar åtgärden indirekt till bättre förutsättningar för
hållbar utbyggnad av vindkraft, se avsnitt 9.3.5 nedan.
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8.6.2
Konsekvenser för kommuner
Åtgärden innebär att det blir tydligt vad kommunen ska ta ställning till vid
kommunal tillstyrkan, nämligen vad som är lämplig mark- och vattenanvändning,
vilket bör underlätta kommunernas beslut om tillstyrkan.
Åtgärden med tidigareläggande av den kommunala tillstyrkan skulle kunna minska
handläggningstiden och därmed minska handläggningskostnaderna för kommuner
jämfört med referensalternativet. Det är under förutsättning att kommunerna tar
ställning till om etableringen är lämplig mark- och vattenanvändning inom sex
månader. Det finns redan idag kommuner som fattar beslut baserat på lämplig
mark- och vattenanvändning inom sex månader. I dessa kommuner förväntas ingen
förändring vad gäller handläggningstider och kostnader för detta. Det finns dock en
viss risk för att handläggningen av tillstyrkan tar längre tid än sex månader om
kommunen begär in mer underlag och behöver mer tid för att granska och ta
ställning till ytterligare underlag.
Åtgärden ger kommunen möjlighet att själv ta initiativ till att tillstyrka en plats för
vindkraftsetablering. Tillstyrkan är alltså inte knuten till en specifik projektör utan
tillgänglig för alla. Detta möjliggör för kommunen att samordna lämpliga områden
för vindkraft i översiktsplanen med egna initiativ för tidig tillstyrkan, eftersom
båda instrumenten omfattar mark- och vattenanvändning inom kommunen. Hur
kommunerna kommer att agera i praktiken är svårt att bedöma och därmed är det
svårt att bedöma vilka konsekvenser detta kan innebära för kommunerna.
Åtgärden medför även att den tidiga dialogen mellan projektören och kommunen
blir viktigare eftersom tillstyrkan krävs för att en ansökan om tillstånd till
vindkraftsverksamhet ska tas upp till prövning. Den tidiga dialogen innebär inte att
mer resurser för dialog behöver avsättas, men att resurser kan behöva avsättas
tidigare än idag.
Kommunen kan få fler förfrågningar av projektörer för att säkerställa en plats att
etablera vindkraft på, eftersom processen för kommunal tillstyrkan tidigareläggs
och endast kräver information om områdets yttre gränser och maximalt antal verk.
Fler förfrågningar om kommunal tillstyrkan kan kräva mer kommunala resurser för
handläggning och beslut.
Kommunernas inflytande över mark- och vattenanvändningen för
vindkraftsverksamhet minskar i någon mån med förslaget om tidig tillstyrkan
jämfört med idag, eftersom tillstyrkan blir bindande när ansökan har kungjorts.
Att det tydliggörs att det är kommunfullmäktige som tar beslut om kommunal
tillstyrkan minskar risken för överklagande genom laglighetsprövning. Det kan
innebära att kommunen behöver lägga mindre resurser på att förse
förvaltningsrätten (som handlägger laglighetsprövning) med information om de
överklagade ärendena.
60

NATURVÅRDSVERKET

8.6.3
Konsekvenser för prövningsmyndigheterna
Åtgärden innebär att prövningsmyndigheten inte kommer att handlägga ärenden
utan tillstyrkan, vilket förväntas göra den beräknade tidsåtgången för
prövningsmyndigheternas hantering mer förutsebar, samt göra hanteringen
effektivare och leda till att belastningen på prövningsmyndigheterna minskar. I
referensalternativet ska prövningsmyndigheten begära och invänta tillstyrkan innan
beslut om tillstånd kan fattas. Om kommunen avslår tillstyrkan sent i
tillståndsprocessen, så har prövningsmyndigheterna i referensalternativet utfört
arbete i onödan.
Eftersom prövningsmyndigheterna genom detta förslag endast hanterar
ansökningar som kommuner har tillstyrkt, behöver färre tillståndsprocesser inledas.
Förslaget tar bort möjligheten att ange villkor i beslutet om kommunal tillstyrkan,
vilket gör att prövningsmyndigheten inte behöver ta ställning till sådana villkor och
hur de påverkar omfattningen av tillstyrkan. Detta kan förenkla
prövningsmyndighetens arbete.
De tidsvinster som uppstår hos prövningsmyndigheterna genom förslaget, bedöms
leda till ökat utrymme för prövningsmyndigheterna att kunna handlägga fler
ärenden per år. Antalet vindkraftsärenden som tas upp till prövning beror dock på
många andra faktorer, såsom marknadsläget och ekonomiska styrmedel.
Arbetsbelastningen på förvaltningsdomstolarna förväntas minska till följd av att
antalet överklaganden genom kommunalbesvär minskar, eftersom det nu är tydligt
att det är kommunfullmäktige som beslutar om kommunal tillstyrkan.
8.6.4
Konsekvenser för projektörer
Åtgärden att tidigarelägga beslutet om kommunal tillstyrkan förväntas inte få
negativa effekter av betydelse för projektörernas arbetsförutsättningar,
konkurrensförmåga eller villkor i övrigt enligt 7§ i förordning (2007:1244) om
konsekvensutredning vid regelgivning. Därför har ingen analys av förslagets
påverkan på aspekterna i 7 §, utöver vad som följer nedan, gjorts.
För företag som projekterar och ansöker om tillstånd för vindkraftsanläggningar
innebär förslaget om en tidig kommunal tillstyrkan en tydligare och mer förutsebar
tillståndsprocess eftersom kommunens beslut ska fattas innan tillståndsprocessen
inleds.
Åtgärden innebär att projektörerna ges möjlighet att inhämta kommunal tillstyrkan.
Hur stor konsekvensen av detta blir för projektörerna beror på hur stor arbetsinsats
detta innebär. Tidsåtgången och väntetiden kan förväntas variera i olika ärenden.
Projektören kommer att behöva besked om kommunal tillstyrkan för varje påbörjat
projekt, genom att själva inhämta tillstyrkan eller att kommunen på eget initiativ
har tillstyrkt en plats.
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Genom tidig tillstyrkan blir dialogen mellan kommunen och projektören i ett
projekts inledande skede viktigare, eftersom tillstyrkan krävs för att en ansökan om
tillstånd till vindkraftsverksamhet ska tas upp till prövning. Den tidiga dialogen
innebär inte att mer resurser för dialog behöver avsättas, men att resurser kan
behöva avsättas tidigare än idag.
Eftersom tillstyrkan från kommunen ska inhämtas innan tillståndsansökan tas upp
för prövning behöver inte projektören i onödan lägga ned resurser på att ta fram en
fullständig tillståndsansökan till prövningsmyndigheten om kommunen inte
tillstyrker etableringen. Detta förväntas leda till att den ekonomiska risken som är
kopplad till initiala projektutvecklingskostnader för projektörerna kan minska.
Eftersom beslutet om kommunal tillstyrkan blir bindande i ett enskilt mål om
ansökan om tillstånd till vindkraftverksamhet först då ansökan om tillstånd kungörs
av prövningsmyndigheten, kvarstår en viss osäkerhet för projektören då kommunen
kan ändra sitt beslut om tillstyrkan fram till dess. En projektör kommer att behöva
ta extra ekonomiska risker så länge kommunal tillstyrkan i någon form finns.
Genom att projektören tidigt vet vilka projekt som blir tillstyrkta, kan både
finansiella resurser och personresurser besparas för projektörerna.
Om handläggningstiden för tillståndsprövning blir mer förutsebar och kortare,
innebär detta troligtvis en tidsvinst i form av att beslut om tillstånd kan ges
tidigare, vilket innebär en fördel för alla berörda aktörer. För projektörerna innebär
detta att vindkraftverk kan byggas tidigare.
Förslaget tydliggör att kommunal tillstyrkan inte får kombineras med villkor från
kommunens sida. Det är svårt att bedöma om kommunerna ändå kommer att ställa
villkor informellt för att tillstyrka eller om detta riskerar leda till att fler kommuner
avstyrker jämfört med vad de annars skulle ha gjort. Därmed är det även svårt att
bedöma projektörernas konsekvenser av att kommunal tillstyrkan inte får
kombineras med villkor.
SÄRSKILD HÄNSYN TILL SMÅ FÖRETAG

Förslaget om ett tidigareläggande av kommunal tillstyrkan innebär lägre inledande
kostnader för företagen innan kommunen ger besked jämfört med dagens
kommunala tillstyrkan som kommer i ett senare skede. För en projektör som får
tillstånd att bygga vindkraftverk är utvecklingskostnaderna relativt låga i
jämförelse med kostnaderna för att uppföra vindkraftverken. För en projektör som
däremot inte får tillstånd är utvecklingskostnaderna kännbara och ofta bortkastade.
Utvecklingskostnaderna kan vara svårare att bära för små företag jämfört med stora
företag, eftersom små företag har färre projekt att slå ut kostnaderna på. Förslaget,
som innebär att osäkerheten i tillståndsprocessen minskar, förväntas därför gynna
små företag mest, men även stora företag gynnas. Förslaget bedöms därför inte
behöva anpassas med hänsyn till små företag. Det kan dock noteras kan att de
flesta ansökningar som görs för tillståndspliktiga anläggningar kommer från större
företag.
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8.6.5
Konsekvenser för allmänheten/medborgare
Åtgärden bedöms inte påverka allmänhetens möjlighet att komma till tals i
tillståndsprocessen, eftersom det inte förändrar samrådsförfarandet (allmänheten
yttrar sig både när projektören genomför ett första samråd och när samråd
genomförs när tillståndet lämnats in) eller parternas möjlighet att yttra sig i
prövningsprocessen. Inte heller allmänhetens möjlighet att påverka i processen för
översiktsplanering förändras.
8.6.6

Konsekvenser för Energimyndigheten och
Naturvårdsverket
Åtgärden kommer att medföra ett behov att bedriva informationsinsatser om de
förändrade bestämmelserna riktade till de berörda aktörerna i landet.
Myndigheterna behöver avsätta resurser för att ta fram en vägledning om hur de
nya bestämmelserna ska tillämpas samt för att informera på myndigheternas och
andra relevanta hemsidor. Myndigheterna behöver även avsätta resurser för att
tillsammans med länsstyrelsernas vindkraftshandläggare arrangera
informationsmöten för kommunerna. Även resurser för liknande
informationsmöten med vindkraftsprojektörer behöver avsättas.
Informationsinsatserna skulle behöva upprepas vid ett par tillfällen.
8.6.7
Problem som förslaget kan skapa
Åtgärden innebär risk för att dagens problem med så kallat tyst veto, det vill säga
att en kommun inte ger något besked alls gällande kommunal tillstyrkan, görs
osynligt genom att projektörerna ges möjlighet att inhämta kommunens tillstyrkan.
Idag går det att följa upp i hur många fall prövningsmyndigheters begäran om
kommunal tillstyrkan inte besvaras, en sådan uppföljning blir svårare när
kommunal tillstyrkan ska inhämtas innan prövningsprocessen.
Då kommunal tillstyrkan enligt denna åtgärd ska baseras på uppgifter om områdets
yttre gräns och maximalt antal verk finns en risk för att kommuner väljer att
avstyrka etableringar, för att man anser att detta underlag inte är tillräckligt för att
bedöma om etableringen utgör lämplig mark- och vattenanvändning.
8.6.8

Konsekvenser med hänsyn till Sveriges anslutning till
EU
Åtgärdens utformning bedöms överensstämma med de skyldigheter som följer av
Sveriges anslutning till Europeiska unionen.
8.6.9
Ikraftträdandetidpunkt och informationsinsatser
Lagen om ändring i miljöbalken, där de nya bestämmelserna om tidig tillstyrkan
ingår, föreslås träda i kraft den XX 2018. Vidare föreslås att äldre föreskrifter
fortfarande ska gälla för ansökningsmål i vilka kungörelse enligt 22 kap. 3 §
miljöbalken har utfärdats före denna tidpunkt, och mål och ärenden som avser
överklagande av dom eller beslut i sådant ansökningsmål, till dess målet är slutligt
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avgjort. Att äldre föreskrifter fortfarande ska gälla har ansetts nödvändigt för att
hantera de mål där processen redan är igång hos prövningsmyndigheten enligt
dagens regler. Annars skulle prövningsmyndigheten behöva avvisa dessa
ansökningar på grund av att de inte uppfyller kraven i de nya reglerna om att en
ansökan ska innehålla en tillstyrkan.
Vissa informationsinsatser skulle behöva genomföras av Energimyndigheten och
Naturvårdsverket i samband med lagändringen, se 8.6.6.
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9

Bedömning av åtgärderna

I det här kapitlet redovisas en samlad bedömning av de utvalda åtgärderna, i
förhållande till uppdragets mål och kriterier samt den problembild som beskrivs i
kap. 5.

9.1

Upphäv MB 16:4 är den mest lämpliga
åtgärden

Utifrån den juridiska analysen, konsekvensanalysen och en jämförelse av de
utvalda åtgärderna bedömer Energimyndigheten och Naturvårdsverket att åtgärden
Upphäv MB 16:4 är den mest lämpliga åtgärden för att nå uppdragets mål om att
tillståndsprocessen ska underlättas och bli mer rättssäker.

9.2

Jämförelse av åtgärderna utifrån
kriterierna

För att jämföra åtgärderna har vi tittat på hur respektive åtgärd svarar mot
uppdragets kriterier. Det kan konstateras att uppdragets kriterier har olika tyngd i
de två utvalda åtgärderna. I åtgärden Tidig tillstyrkan beaktas det kommunala
planmonopolet i högre grad, i åtgärden Upphäv MB 16:4 ligger tyngdpunkten på
att underlätta och bidra till en mer rättssäker miljöprövningsprocess.
I tabell 2 nedan redovisas hur de två åtgärderna Upphäv MB 16:4 respektive Tidig
tillstyrkan förhåller sig till huvudkriterierna, dvs. att åtgärderna ska underlätta
tillståndsprocessen, ge en mer rättssäker process, beakta kommunernas
planmonopol, samt vara juridiskt och praktiskt genomförbara. Kriterierna beskrivs
utförligare i avsnitt 3.2.2.
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Tabell 2. Åtgärderna Upphäv MB 16:4 resp. Tidig tillstyrkan i förhållande till valda kriterier
Kriterier:

Upphäv MB 16:4

Tidig tillstyrkan

Underlätta

Medför betydande

Medför processekonomiska vinster

tillståndsprocessen

processekonomiska vinster och

genom att ge en mer förutsebar

vid etablering av

effektivare process, eftersom

tidsåtgång för tillståndsprocessen, att

vindkraft

det löser majoriteten av de

tydliggöra vad kommunens beslut ska

problem som finns idag,

omfatta och att beslutet kommer i ett tidigt

Åtgärderna ska:

kopplade till bestämmelsen.

skede.

Bidra till mer

Kraftigt ökad rättssäkerhet

Ökad rättssäkerhet jämfört med idag.

rättssäker process

jämfört med idag. Undanröjer

Detta i och med att det blir tydligare vad

problemet med avsaknad av

kommunens tillstyrkan ska avse och det

reglerade kriterier. Tar bort

finns en författning som reglerar formerna

problemet för projektörer att

för begäran och beslut avseende

beslutet inte kan överklagas i

kommunfullmäktiges tillstyrkan. Även om

sak.

det tydliggörs att kommunfullmäktiges
tillstyrkan ska avse ett mark- eller
vattenområdes lämplighet för
vindkraftsetablering, styrs kommunens
beslut inte av reglerade kriterier, vilket ger
en mer oförutsebar process. Besluten kan
inte överklagas i sak.

Beakta kommunernas

Kommunernas inflytande över

Viss minskning av kommunernas

planmonopol

var vindkraftsverksamhet

inflytande över var vindkraftsverksamhet

etableras minskar, eftersom

etableras i och med att de inte kan ändra

deras ensamrätt att ta ett beslut

sitt beslut gällande tillstyrkan efter

om lämplig mark- och

kungörelse av tillståndsansökan. Möjlighet

vattenanvändning tas bort.

till styrning genom översiktsplan är

Möjlighet till styrning av

oförändrad.

vindkraftsetableringar genom
översiktsplan är oförändrad.
Vara juridiskt och

Genomförbart

Genomförbart

praktiskt
genomförbara

9.2.1
Underlätta och bidra till en mer rättssäker process
Både Upphäv MB 16:4 och Tidig tillstyrkan bidrar till målet om att
tillståndsprocessen ska underlättas och blir mer rättssäker. Upphäv MB 16:4
bedöms dock få större effekt i detta avseende och även medföra större
processekonomiska vinster än tidig tillstyrkan. En utförligare beskrivning av hur
åtgärderna bedöms påverka tillståndsprocessen följer nedan.
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9.2.2

Påverkan på kommunens inflytande över mark- och
vattenanvändning
Kommunen har genom den kommunala tillstyrkan en i princip oinskränkt ställning
vid tillståndsprövning av vindkraft idag. Av detta följer att alla förändringar av
tillstyrkansbestämmelsen medför att kommunens ställning och därmed inflytande
blir svagare.
Ett upphävande av bestämmelsen MB 16:4 minskar kommunens inflytande över
mark- och vattenanvändningen när det gäller vindkraftsverksamhet, jämfört med
dagens situation. Kommunen fråntas rätten att tillstyrka eller att avstyrka
anläggningar för vindkraft. Dock bedöms det kommunala självstyret inte
inskränkas i praktiken, genom kommunens möjlighet att styra mark- och
vattenanvändningen genom planering, kommunens talerätt och som remissinstans i
miljöprövningen (se vidare nedan). Ett borttagande av bestämmelsen har i sig ingen
påverkan på de möjligheter och förutsättningar som kommunen har, att genom
planeringsinstrument, såsom översikts- och detaljplanering, eller genom
exempelvis bygglov förfoga över sitt planmonopol. Detta eftersom åtgärden inte
inbegriper några förslag till ändringar av plan- och bygglagstiftningen.
Kommunens inställning till mark- och vattenanvändningen kommer med denna
åtgärd prövas samt överprövas inom ramen för miljöprövningsprocessen.
Kommunerna kommer troligtvis att behöva lägga mer kraft på att, utifrån sakligt
grundande miljöhänsyn, motivera kommunens inställning genom hela
prövningsprocessen.
Därutöver kommer kommunerna behöva lägga större vikt vid översiktsplaneringen,
genom vilken kommunen har stor möjlighet att klargöra var det kan finnas
motstående intressen samt var kommunen anser att vindkraftverksamhet är lämplig.
Genom att ha en aktuell och väl genomarbetad översiktsplan som omfattar
vindkraft stärks kommunens roll i tillståndsprövningen.
Vid åtgärden tidig tillstyrkan skulle kommunens inflytande över mark- och
vattenanvändningen minska i någon mån jämfört med idag. Detta på grund av att
beslutet om kommunfullmäktiges tillstyrkan skulle bli bindande i den fortsatta
miljöprövningsprocessen, efter att tillståndsansökan kungjorts, vilket innebär att
kommunen inte längre kan ändra sig efter kungörelsen.
MILJÖPRÖVNINGSUTREDNINGENS BEDÖMNING AV PÅVERKAN PÅ
KOMMUNENS SJÄLVSTYRE

I utredningen Prövning av vindkraft (SOU 2008:86) gjordes bedömningen att
kommunens inflytande över användningen av mark- och vatten skulle bli
oförändrat även om prövning av vindkraftverksamheten enbart skulle ske i
tillståndsprövningen enligt miljöbalken och utan bygglovsprövning enligt plan- och
bygglagen. I utredningen konstaterades samtidigt att en sådan ordning formellt sett
skulle inskränka det kommunala självstyret. Emellertid kom utredningen till
slutsatsen att det kommunala självstyret i praktiken skulle kvarstå genom
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kommunens möjlighet att styra vindkraftsetableringar genom översiktsplanering
samt kommunens möjlighet att föra talan som part i tillståndsprocessen.
Utredningen uttalade också att det även i fortsättningen torde bli så att ett tillstånd
till en vindkraftsutbyggnad inte kommer att ges mot den berörda kommunens
vilja.22
De omständigheter som låg till grund för utredningens bedömning är desamma
idag.

9.3

Jämförelse av åtgärderna utifrån
hantering av identifierade problem

För att bedöma åtgärderna har vi även studerat hur åtgärderna hanterar de problem
som är kopplade till kommunal tillstyrkan idag, vilket redovisas i tabell 3 nedan.
Åtgärden att upphäva MB 16:4 innebär att de problem som är direkt kopplade till
bestämmelsen som identifierats i den här utredningen hanteras fullt ut, medan
åtgärden tidig kommunal tillstyrkan endast hanterar vissa problem och vissa
kvarstår, se tabell 3 nedan. Efter tabellen följer en utförligare beskrivning av hur
åtgärderna hanterar problem och oklarheter.
Tabell 3. Åtgärderna Upphäv MB 16:4 och Tidig tillstyrkan
i förhållande till identifierade problem
Problem och oklarheter
Särställning i

Upphäv MB 16:4

Tidig tillstyrkan

Löses fullt ut

Kvarstår till viss del, men i annan form.

Löses fullt ut

Kvarstår till viss del. Ett fåtal kriterier införs

tillståndsprövningen
enligt miljöbalken
Reglerade
beslutskriterier saknas

för formerna för tillstyrkan. Kommunens

och beslut behöver inte

avgörande om vad som är lämplig mark-

motiveras

och vattenanvändning behöver inte
grundas på reglerade kriterier.

Ej möjlighet att

Löses fullt ut

Kvarstår eftersom tillstyrkan endast

överklaga i sak
Tidpunkt för tillstyrkan -

laglighetsprövas.
Löses fullt ut

Kvarstår till viss del eftersom endast

inga, sena och/eller

rekommendation om beslut inom sex

oväntade beslut

månader finns.

Beslut som ändras

Löses fullt ut

Kvarstår till viss del eftersom beslut kan

under processens gång

ändras fram till att ansökan har kungjorts
och beslutet då blir bindande.

Tillståndsprocessen

Löses fullt ut

Löses fullt ut eftersom beslutet om

hos

kommunal tillstyrkan ska tas innan

prövningsmyndigheten

ansökan lämnas in och

förlängs

miljöprövningsdelegationen inleder

22

Prövning av vindkraft. SOU 2008:86, s. 282.
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prövningsprocessen.
Osäkerhet kring

Löses fullt ut

Löses fullt ut eftersom det tydliggörs att

kommunens olika roller

kommunen vid tillstyrkan endast ska
besluta om mark- och vattenanvändning
och vilket underlag som krävs för
kommunens beslut.

Beslut innehåller villkor

Löses fullt ut

Löses fullt ut eftersom det tydliggörs att
villkor i beslut inte får förekomma.

Otydlighet kring

Löses fullt ut

Löses fullt ut eftersom beslut ska fattas av

beslutnivå i kommunen
Oklarhet kring

kommunfullmäktige.
Löses fullt ut

Löses fullt ut eftersom ändring av plats

ändringstillstånd
Bestämmelsen

kräver ny tillstyrkan.
Löses fullt ut

Kvarstår till viss del bl.a. eftersom beslutet

tillämpas på olika sätt

inte behöver grundas på reglerade kriterier.

9.3.1
Vindkraftens särställning
Med ett upphävande av MB 16:4 kommer vindkraftens särställning i miljöprövning
enligt miljöbalken att försvinna. Däremot kommer tillståndspliktiga vindkraftverk
fortfarande att ha en särställning jämfört med andra miljöfarliga verksamheter när
det gäller prövning enligt plan och bygglagen, eftersom tillståndspliktiga
vindkraftsverk inte omfattas av krav på bygglov och detaljplan. Särställningen i
plan och bygglagsprövningen bedöms dock inte innebära något problem i
praktiken. Detta dels på grund av att vindkraft oftast lokaliseras till glesbebyggda
områden där detaljplanen inte är ett lämpligt instrument för att styra lokaliseringen
av vindkraftverk23 och dels för att miljöbalksprövningen hanterar i princip samma
frågor som tas upp vid en bygglovsprövning av vindkraftverk.
I åtgärden Tidig tillstyrkan skulle vindkraftens särställning i förhållande till annan
tillståndspliktig verksamhet kvarstå, eftersom det fortfarande skulle krävas att
kommunen har tillstyrkt etableringen för att tillståndsansökan ska kunna prövas.
Särställningen kvarstår dock i annan och i jämförelse med vad som gäller för
prövning av annan miljöfarlig verksamhet mer likställd form. Åtgärden innebär att
tillstyrkan skulle utgöra en processförutsättning, i stället för som idag en
förutsättning för att beviljas tillstånd, som hanteras som ett parallellt ärende under
prövningsprocessen. Det finns flera andra verksamhetstyper med särskilda
förutsättningar där det finns krav på att det, förutom de obligatoriska uppgifter som
gäller för alla tillståndspliktiga verksamheter enligt 22 kap. 1 § första stycket
miljöbalken, i målet finns uppgifter specifika för just den verksamhetstypen. Detta
gäller exempelvis för en ansökan om vattenverksamhet som ska innehålla bl.a.
uppgift om det finns fastigheter som berörs av vattenverksamheten eller inte, och i
förekommande fall uppgifter om ägarna och berörda innehavare av särskild rätt till
23

Naturvårdsverket 2017.
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fastigheterna, samt uppgifter om de ersättningsbelopp som sökanden erbjuder varje
sakägare (22 kap. 1 § andra stycket miljöbalken). Vidare gäller detta för ansökan
om tillstånd till geologisk lagring av koldioxid som ska innehålla en rad specifika
uppgifter (22 kap. 1a§ miljöbalken). Ett annat sådant exempel är en ansökan om
tillstånd till en anläggning där kostnads-nyttoanalys ska utföras enligt 3 § lagen
(2014:268) om vissa kostnads-nyttoanalyser på energiområdet. Här krävs beslut om
godkännande av analysen enligt samma lag.
9.3.2
Transparens och förutsebar process
Genom att ta bort MB 16:4 löses problematiken kring bristande transparens och en
oförutsebar process, som orsakas av det inte finns fastställda beslutskriterier för
bestämmelsen om kommunal tillstyrkan. Åtgärden undanröjer även problemet för
projektörerna med att kommunens beslut inte kan överklagas i sak.
Åtgärden att upphäva MB 16:4 förväntas ha större positiva konsekvenser för
demokratiaspekten än vid tidig tillstyrkan. Det följer av att åtgärden innebär att
tillstånd för vindkraft avgörs genom en tillståndsprövning där de som är berörda
har möjlighet att komma till tals och där de berörda parterna kan överklaga
tillståndsbeslutet i sak. Förväntningar om att översiktsplanerna, vilka innebär ett
samlat och förankrat ställningstagande för den framtida mark- och
vattenanvändningen, får en ökad tyngd vid tillståndsprövningen av vindkraft vid
upphävande av MB 16:4, är också positivt för demokratiaspekten.
Åtgärden med tidig tillstyrkan bedöms öka transparensen och öka förutsebarheten,
men inte i lika stor utsträckning som om MB 16:4 tas bort. Det beror på att
kommunens ställningstagande om vad som är lämplig mark- och vattenanvändning
vid tidig tillstyrkan inte styrs av reglerade kriterier och beslutet går heller inte att
överklaga i sak.
Transparensen i beslutsprocessen bedöms också öka genom att den politiska
aspekten av tillstyrkanbeslutet tidigareläggs och att det tydliggörs att beslutet
endast avser kommunens bedömning av platsens lämplighet för
vindkraftsverksamhet utifrån uppgifter om plats och maximalt antal verk.
Åtgärden tidig tillstyrkan bedöms vidare göra den beräknade tidsåtgången för
miljöprövningsmyndigheternas tillståndsprocess mer förutsebar. Mot bakgrund av
att kommunens ställningstagande ska inhämtas innan kungörelsen i ansökningsmål,
medför det stora processekonomiska vinster i allmänhet, och i synnerhet för
prövningsmyndigheterna. Även för projektörerna minskar den ekonomiska risken
när de får ett tidigare besked om kommunens inställning avseende platsen för
vindkraftsverksamheten.
Det finns dock risk att den problematik som har förevarit i relationen mellan
projektörer och kommunen i vissa delar kvarstår vid åtgärden tidig tillstyrkan.
Även om själva processen hos prövningsmyndigheten kan genomföras på ett
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effektivare sätt och att tillstyrkan ska ske inom sex månader, så innebär åtgärden
inte att några sanktioner föreslås om kommunen inte lämnar sitt ställningstagande
inom den stipulerade tiden. Det har i likhet med vad som gäller för tidsgränsen att
meddela beslut i fråga om bygglov enligt plan- och bygglagen, inte bedömts
nödvändigt att uppställa sanktioner eller annan följdverkan i det fall tidsgränsen
överskrids. Införandet av en sanktion har inte heller bedömts gynna dialogen och
förhållandet mellan projektör och kommun, utan riskerar endast resultera i att
kommunen avslår begäran om kommunal tillstyrkan på grund av tidsbrist.
Åtgärden tidig tillstyrkan hanterar inte heller frågan om kommunen inte anser att
uppgifter om verksamhetsområde och maximalt antal verk är tillräckligt underlag
för att tillstyrka en etablering och därför väljer att avstyrka den.
9.3.3
Villkor, tidpunkt för beslut och ändringstillstånd
Problemet med oklarheten vad ett tillstyrkande omfattar om tillstyrkandet t.ex. har
förenats med villkor eller krav på viss teknik löses helt om MB 16:4 tas bort.
Åtgärden löser även helt frågan att ett avstyrkande kan komma sent i
prövningsprocessen eller att kommunen ändrar inställning. Problematiken kring
huruvida ett nytt beslut om tillstyrkan behövs vid ändringstillstånd eller där ett nytt
tillstånd ska ersätta ett tillstånd vars giltighetstid löper ut, upphör. Dessutom
försvinner möjligheten att göra tillstyrkandet beroende av krav på kompensation till
kommunen.
Med åtgärden Tidig tillstyrkan klargörs kommunens bedömning om platsen för
vindkraftverksamhet är lämplig för ändamålet i ett tidigt skede. Den politiska
aspekten av tillstyrkansbeslutet tidigareläggs, när beslutet om tillstyrkan inte kan
lämnas eller ändras i ett sent skede av miljöprövningen. Detta bidrar till att
förtydliga att det är sakaspekter som prövas i själva miljöprövningen. Avsikten är
att eliminera osäkerheten som ett sent besked om kommunala tillstyrkan i
miljöprövningsprocessen kan medföra samt att tydliggöra vad kommunens
ställningstagande ska omfatta, dvs. enbart kommunens bedömning av platsens
lämplighet för vindkraftsverksamhet.
I och med att den tidiga tillstyrkan utgör den yttre ramen för den fortsatta
miljöprövningsprocessen, klargörs det även att en ny tillstyrkan vid ändring eller
förlängning av tillstånd till befintliga verksamheter endast krävs i de fall där den
nya ansökan går utöver ramen för den ursprungliga kommunala tillstyrkan i fråga
om ändring eller förlängning av tillstånd till befintliga verksamheter. Även för
kommunen innebär ett särskiljande av tillståndsprocessen och frågan om
kommunfullmäktiges tillstyrkan därigenom fördelar.
9.3.4
Ekonomisk risk
För projektörerna innebär förslaget om upphävande av kommunal tillstyrkan att
den ekonomiska risken som är kopplad till bestämmelsen försvinner eftersom
processen blir mer transparent och förutsebar till följd av att utbyggnaden av
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vindkraft enbart avgörs inom tillståndsprövningen. I åtgärden Tidig tillstyrkan
minskar den ekonomiska risk som kommunal tillstyrkan innebär idag för
projektörerna. Detta eftersom beslut om tillstyrkan tas tidigare jämfört med i
referensalternativet. En viss ekonomisk risk kopplad till kommunal tillstyrkan
kvarstår så länge denna finns kvar i någon form.
9.3.5
Miljöpåverkan av åtgärderna
Vindkraft är en förnyelsebar energiform. Främjandet av produktion av förnyelsebar
energi syftar mot miljöbalkens mål i 1 kap. 1§ om hållbar utveckling. För att uppnå
en hållbar vindkraftsutbyggnad är det emellertid av grundläggande betydelse att
hänsyn tas till samtliga miljökvalitetsmål. Lokaliseringen har en avgörande
betydelse när det gäller vindkraftens påverkan på bl.a. naturvärden, biologisk
mångfald, buller och landskapsbild. Varken åtgärd Upphäv MB:16 eller Tidig
tillstyrkan bedöms innebära några direkta miljökonsekvenser, i form av påverkan
på något av de nationella miljökvalitetsmålen. Detta eftersom ingen av åtgärderna
innebär någon ändring av själva prövningen av vindkraftverksamheter enligt
miljöbalken. Åtgärderna förväntas heller inte påverka utbyggnadstakten av
vindkraft i någon stor utsträckning, då det är andra faktorer än en effektivare
tillståndsprocess som i högre grad styr utbyggnaden av vindkraft, som t.ex.
marknadsläget och ekonomiska styrmedel.
Åtgärden Upphäv MB 16:4 bedöms dock skapa bättre förutsättningar för en
utbyggnad av vindkraft, genom att åtgärden förväntas ge en effektivare,
rättssäkrare och mer förutsebar tillståndsprocess. Detta i sin tur gör att åtgärden
bidrar till att uppfylla miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. Även
åtgärden Tidig tillstyrkan skulle underlätta tillståndsprocessen jämfört med
referensalternativet, men inte i lika hög grad.

9.4

Sammanfattande bedömning av
åtgärderna

Båda åtgärderna Upphäv MB 16:4 och Tidig kommunal tillstyrkan bidrar till målet
om att tillståndsprocessen ska underlättas och blir mer rättssäker. Upphäv MB 16:4
bedöms dock resultera i en mer effektiv och rättssäker process än tidig tillstyrkan,
eftersom åtgärden i hög grad löser de problem som förknippas med bestämmelsen.
Åtgärden med tidig tillstyrkan hanterar vissa av de problem som bestämmelsens
nuvarande utformning medför, men flera dilemman sett ur rättssäkerhetssynpunkt
kvarstår, bl.a. bristande transparens och förutsebarhet. Detta är kopplat till att
beslutet inte styrs av reglerade kriterier och inte går att överklaga i sak.
När det gäller kommunernas inflytande över mark- och vattenanvändning för
vindkraftsetableringar innebär åtgärden att ta bort MB 16:4 att kommunernas
inflytande minskas i större omfattning än med åtgärden tidig tillstyrkan. Detta i och
med att kommunen fråntas rätten att fatta beslut om tillstyrkande eller avstyrkande
av vindkraftsanläggningar. Genom kommunens möjlighet att styra mark- och
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vattenanvändningen genom översiktsplanering, kommunens talerätt och rollen som
remissinstans i miljöprövningen bedöms dock ingen inskränkning av det
kommunala självstyret ske i praktiken.
Åtgärden att ta bort tillstyrkan bedöms även ha större positiva effekter när det
gäller demokratiaspekter än tidig tillstyrkan, då tillstånd till vindkraft avgörs
genom en process där berörda parter har möjlighet att komma till tals och
överklaga tillståndsbeslutet i sak.
Vid en sammanvägning av samtliga ovan nämnda aspekter bedömer
Energimyndigheten och Naturvårdsverket att åtgärden att upphäva MB 16:4 är den
mest lämpliga för att uppfylla uppdragets mål om att tillståndsprocessen ska
underlättas och bli mer rättssäker.
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Förord
Energimyndigheten och Naturvårdsverket har i sina regleringsbrev för 2016 fått
regeringsuppdraget ”Kommunal tillstyrkan av vindkraft”.
Regeringsuppdraget har redovisats till Miljö- och energidepartementet i juni 2017.
Redovisningen är beslutad av generaldirektörerna Erik Brandsma,
Energimyndigheten, och Björn Risinger, Naturvårdsverket.
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1

Sammanfattning

Energimyndigheten och Naturvårdsverket har haft i uppdrag av regeringen att följa
upp och analysera hur planerings- och tillståndsprocessen vid etablering av
vindkraft har utvecklats, efter det att myndigheternas vägledning1 om kommunal
tillstyrkan tagits fram. Myndigheterna har valt att utöka tidsperspektivet till att
omfatta perioden från det att bestämmelsen om kommunal tillstyrkan infördes
2009. I uppdraget har även ingått att föreslå åtgärder för att underlätta
tillståndsprocessen, om myndigheterna bedömer att det finns behov av sådana.
Mot bakgrund av den problembild som är kopplad till bestämmelsen (se kap. 5),
bedömer myndigheterna att det finns ett behov av att underlätta tillståndsprocessen
för vindkraftsetableringar och att göra den mer rättssäker än idag. Problembilden
baserar sig bl.a. på den utvärdering som genomförts inom ramen för uppdraget,
”Kommunal tillstyrkan av vindkraft. Hur fungerar det idag?2 ”, där olika berörda
aktörer intervjuats.
Energimyndigheten och Naturvårdsverket rekommenderar att bestämmelsen om
kommunal tillstyrkan i 16 kap. 4 § miljöbalken upphävs. Att ta bort bestämmelsen
är den åtgärd av det tiotal olika alternativ som studerats inom uppdraget (se kap. 6)
som bäst uppfyller uppdragets mål om att tillståndsprocessen ska underlättas och
bli mer rättssäker.
Myndigheterna bedömer att miljöprövningen är fullgod även utan kommunal
tillstyrkan. De problem som förknippas med bestämmelsen åtgärdas i hög grad,
utan att det uppstår negativa miljökonsekvenser. Genom att underlätta
tillståndsprocessen bedöms åtgärden förbättra förutsättningarna för utbyggnad av
vindkraft. Detta i sin tur bidrar till att uppfylla miljökvalitetsmålet Begränsad
klimatpåverkan. En fortsatt utbyggnad av vindkraft är också viktig för att kunna
uppnå målet om ett 100 procent förnybart elsystem år 20403.
Kommunernas inflytande över mark- och vattenanvändning i samband med
vindkraftsetableringar minskar jämfört med idag, om bestämmelsen tas bort. Enligt
myndigheternas bedömning skulle dock kommunerna även fortsättningsvis ha ett
stort inflytande över var vindkraftverken lokaliseras. Kommunerna har en stark
ställning som remissinstans när tillstånden prövas, och kan genom sin
översiktsplanering styra lokalisering av vindkraften. Rättspraxis visar att
översiktsplaner som omfattar vindkraft, och som redogör för hur mark- och

1

Energimyndigheten, 2015. Vägledning om kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning av vindkraftverk.
ER 2015:05.

2

Naturvårdsverket, 2017. Kommunal tillstyrkan av vindkraft. Hur fungerar det idag?

3

Energikommissionen, 2017. Kraftsamling för framtidens energi (SOU 2017:2).
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vattenområden bör användas, har stor betydelse när ansökan om tillstånd för
vindkraftsetablering prövas.
Bestämmelsen om kommunal tillstyrkan infördes i miljöbalken 2009, i samband
med att kraven på detaljplan och bygglov för stora tillståndspliktiga vindkraftverk
togs bort i plan- och bygglagen. Bestämmelsen anger att tillstånd för att uppföra
vindkraftverk bara får ges om den kommun där vindkraftverken planeras har sagt ja
(tillstyrkt) till etableringen. Syftet med bestämmelsen var att kommunens
inflytande över mark- och vattenanvändningen inte skulle minska när
lagstiftningen ändrades.
De utvärderingar som har gjorts om bestämmelsen, bl.a. inom detta
regeringsuppdrag, visar att olika aktörer har olika bild av hur tillämpningen
fungerar. Många kommuner anser att bestämmelsen fungerar relativt väl och att
den är ett viktigt verktyg för det kommunala självstyret. Vindkraftsprojektörer och
i viss mån prövningsmyndigheterna anser å sin sida att det finns problem kopplade
till bestämmelsen. Några exempel är att det saknas reglerade kriterier för vad
kommunen ska grunda sitt beslut på, att besluten inte kan överklagas i sak och att
ett beslut om avstyrkan kan komma sent i tillståndsprocessen.
Bestämmelsen ger även vindkraft en särställning i miljöbalken i förhållande till de
flesta andra miljöfarliga verksamheter. Utöver vindkraft är det bara kärnkraft och
annan jämförbar miljöfarlig verksamhet, där det krävs en tillstyrkan av kommunen.
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NATURVÅRDSVERKET

2

Energimyndighetens och
Naturvårdsverkets förslag

Energimyndigheten och Naturvårdsverket har efter den genomförda utredningen
beslutat att rekommendera att bestämmelsen om kommunal tillstyrkan i 16 kap 4 §
miljöbalken tas bort.
Valet av åtgärd motiveras framförallt av att myndigheterna anser att det finns ett
behov av att underlätta tillståndsprocessen för vindkraftsetableringar och göra den
mer rättssäker. Att ta bort bestämmelsen är den åtgärd som bäst uppfyller
uppdragets mål om att tillståndsprocessen ska underlättas och bli mer rättssäker. De
problem som förknippas med bestämmelsen och som redogörs för i kap. 5
Problembeskrivning, minskar därmed i hög grad. Åtgärden har också positiva
effekter när det gäller demokratiaspekter, eftersom tillstånd till vindkraft då avgörs
genom en process där berörda parter har möjlighet att komma till tals och att
överklaga tillståndsbeslutet i sak.
I kap. 9 Bedömning av åtgärderna redovisas myndigheternas samlade bedömning
av åtgärdsvalet.
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3

Inledning

3.1

Uppdraget

Energimyndigheten och Naturvårdsverket har i sina regleringsbrev för 2016 fått det
likalydande regeringsuppdraget ”Kommunal tillstyrkan av vindkraft”. Uppdraget
ska redovisas till Miljö- och energidepartementet senast den 30 juni 2017.
Uppdragets lydelse är följande:
”För att få tillstånd till att uppföra vindkraftverk krävs enligt 16 kap. 4 §
miljöbalken att den kommun som verken ska uppföras i tillstyrker etableringen.
Med syfte att underlätta och effektivisera planerings- och tillståndsprocessen vid
etablering av vindkraft har Statens energimyndighet i samråd med
Naturvårdsverket tagit fram en vägledning om kommunal tillstyrkan vid
tillståndsprövning av vindkraftverk. Naturvårdsverket ska tillsammans med
Statens energimyndighet följa upp och analysera hur planerings- och
tillståndsprocessen vid etablering av vindkraft utvecklats, efter att vägledningen om
kommunal tillstyrkan tagits fram. Om myndigheterna mot bakgrund av
analysen bedömer att behov föreligger för ytterligare åtgärder för att underlätta
tillståndsprocessen bör de föreslå sådana, inklusive författningsförslag.
Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet)
senast den 30 juni 2017.”

3.2

Mål och syfte

Energimyndigheten och Naturvårdsverket verkar för en hållbar utbyggnad av
vindkraft. Vindkraft är en förnybar energikälla som har en central roll i arbetet med
att ställa om till ett hållbart energisystem och att uppnå målet om ett 100 procent
förnybart elsystem till år 20404. Vindkraften bidrar även till att nå
miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan., Vid etablering av vindkraft är
frågan om att hitta en lämplig lokalisering av central betydelse både vad gäller
vindkraftens påverkan på omgivningen och för att uppnå ett effektivt utnyttjande
av vindresursen.
Målet för uppdraget är enligt Energimyndighetens och Naturvårdsverkets
bedömning att tillståndsprocessen för etablering av vindkraft ska underlättas och
blir mer rättssäker än idag. Uppdraget rör endast den del av tillståndsprocessen som
är kopplad till bestämmelsen om kommunal tillstyrkan, vilken avser att den berörda
kommunen ska ta ställning till om den aktuella vindkraftsetableringen utgör
lämplig mark- och vattenanvändning.

4

Energikommissionens betänkande, Kraftsamling för framtidens energi, SOU 2017:2.
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ÄRENDE 8
Utskottet för stöd och strategi

Implementering och tillämpning av barnkonventionen
Förslag till beslut
Utskottet för stöd och strategi föreslår kommunstyrelsen besluta:


Uppdra åt kommundirektör att utarbeta en övergripande
strategi för implementering av FN:s konvention om barnets
rättigheter, barnkonventionen.

Ärendebeskrivning
Den 13 juni 2018 fattade Riksdagen beslut om att inkorporera FN:s
konvention om barnets rättigheter i svensk lag den 1 januari 2020.
FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som
den kallas, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989.
Sverige antog och ratificerade barnkonventionen i september 1990.
Det är ett rättsligt bindande dokument som innehåller bestämmelser
om mänskliga rättigheter för barn. Alla offentliga verksamheter har
ansvar att implementera samt att tillämpa att barns rättigheter
tillgodoses. Som ett stöd i implementering och tillämpning av
barnkonventionen finns sedan 2010 en nationell strategi, Strategi för
att stärka barnet rättigheter i Sverige, vilken uttrycker grundläggande
förutsättningar för att stärka barnets rättigheter i Sverige.






Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

I Lindesbergs kommun finns ett beslut fattat i
kommunstyrelsen från 1999 (Dnr 1999.0353) som anger
några prioriterade artiklar för kommunen. I beslutet finns
bland annat prioriterade artiklar att ta hänsyn till vid beslut
och rekommendationer för det fortsatta arbetet såsom att
alla i kommunernas verksamheter ges information om FN:s
barnkonvention. Hur det arbetet har följts upp saknas
vetskap om samt är ej dokumenterat.
Under ett år, från september 2013 till augusti 2014, deltog
kommunen i ett projekt i länsdelen. Då fick samtliga
nämnder i kommunen en genomgång om barnkonventionen.
Ett utbildningstillfälle om barnkonventionen genomfördes
också för större delen av tjänstemännen på dåvarande
Bergslagens miljö- och byggförvaltning.
I en revisionsrapport från våren 2016 (Dnr 2016/231)är den
övergripande bedömningen att det som görs i dagsläget till
delar är ändamålsenligt men att kommunstyrelsen bör
utveckla sin styrning för att säkerställa att barnkonventionen

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134
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beaktas och tillämpas. Beslutet från 1999 bör uppdateras
och förnyas. Nämndernas redovisning av sitt arbete med
barnkonventionen i verksamhetsberättelsen behöver
förtydligas och formerna för dialog med barn och ungdomar
behöver utvecklas. Positivt är att kännedom om
barnkonventionen ökat i kommunen sedan projektåret 2013.
Från den 1 maj 2018 kommer folkhälsostrategen på uppdrag
av kommundirektören att delta i SKL:s barnrättsnätverk (Dnr
AKK2016/287). Folkhälsostrategen har uppdrag och mandat
att arbeta i hela kommunens organisation. Uppdraget
innebär att bättre koppla barnrätten och barnkonventionen
till ledning och styrning samt att utveckla det systematiska
arbetet i kommunen men även att synliggöra, konkretisera
och utveckla tillämpning av barnrätten.

Ärendets beredning
Folkhälsostrateg har gått igenom tidigare tagna beslut och rapporter
och har utifrån det sedan skrivit synpunkter och förslag till ändringar.
Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet
Sedan dessa beslut antogs och aktiviteter genomförts har politik och
tjänstemannaorganisation till delar förändrats. Det saknas en
kommunövergripande strategi kring arbetet med barnets rättigheter.
Inför implementeringen av barnkonventionen som lag 2020 behövs
ökad kunskap om vilka krav FN:s konvention om barnets rättigheter
ställer på politiska beslut och kommunala verksamheter. Påbörja ett
arbete för att omsätta densamma i verksamhetsplanering och
vardagsnära arbetssätt och rutiner. Kommunen behöver ersätta de
befintliga besluten med en kommunövergripande strategi som bland
annat innehåller en helhet, implementering, kunskapshöjande insatser
och systematisk uppföljning.

Henrik Arenvang
Kommundirektör

Peter Björklund
Handläggare

Meddelas för åtgärd
Kommundirektör
För kännedom
Handläggare Folkhälsoteamet i Norra Örebro län
Bilagor
KS § 204 1999-12-21, tjänsteskrivelse AKK1999.2091,
Revisionsrapport AKK2016.1918, USS § 11 2018-04-10
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Utskottet för stöd och strategi

2019-01-21

USS §3/19

Dnr: KS 2018/208

Implementering och tillämpning av barnkonventionen
Beslut
Utskottet för stöd och strategi föreslår kommunstyrelsen besluta att
uppdra åt kommundirektör att utarbeta en övergripande strategi för
implementering av FN:s konvention om barnets rättigheter,
barnkonventionen. Delredovisning ska presenteras för utskottet för
stöd och strategi vid sammanträdet den 19 augusti 2019.
Ärendebeskrivning
Den 13 juni 2018 fattade Riksdagen beslut om att inkorporera FN:s
konvention om barnets rättigheter i svensk lag den 1 januari 2020.
FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som
den kallas, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november
1989. Sverige antog och ratificerade barnkonventionen i september
1990. Det är ett rättsligt bindande dokument som innehåller
bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Alla offentliga
verksamheter har ansvar att implementera samt att tillämpa att barns
rättigheter tillgodoses. Som ett stöd i implementering och
tillämpning av barnkonventionen finns sedan 2010 en nationell
strategi, Strategi för att stärka barnet rättigheter i Sverige, vilken
uttrycker grundläggande förutsättningar för att stärka barnets
rättigheter i Sverige.

Justerandes signatur

x

Lindesbergs kommun finns ett beslut fattat i kommunstyrelsen från 1999 (Dnr 1999.0353) som anger några
prioriterade artiklar för kommunen. I beslutet finns bland
annat prioriterade artiklar att ta hänsyn till vid beslut och
rekommendationer för det fortsatta arbetet såsom att alla i
kommunernas verksamheter ges information om FN:s
barnkonvention. Hur det arbetet har följts upp saknas
vetskap om samt är ej dokumenterat.

x

Under ett år, från september 2013 till augusti 2014, deltog
kommunen i ett projekt i länsdelen. Då fick samtliga
nämnder i kommunen en genomgång om barnkonventionen.
Ett utbildningstillfälle om barnkonventionen genomfördes
också för större delen av tjänstemännen på dåvarande
Bergslagens miljö- och byggförvaltning.

Utdragsbestyrkande
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LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Utskottet för stöd och strategi

2019-01-21

x

I en revisionsrapport från våren 2016 (Dnr 2016/231) är den
övergripande bedömningen att det som görs i dagsläget till
delar är ändamålsenligt men att kommunstyrelsen bör
utveckla sin styrning för att säkerställa att barnkonventionen
beaktas och tillämpas. Beslutet från 1999 bör uppdateras och
förnyas. Nämndernas redovisning av sitt arbete med barnkonventionen i verksamhetsberättelsen behöver förtydligas
och formerna för dialog med barn och ungdomar behöver
utvecklas. Positivt är att kännedom om barnkonventionen
ökat i kommunen sedan projektåret 2013.

x

Från den 1 maj 2018 kommer folkhälsostrategen på uppdrag
av kommundirektören att delta i SKL:s barnrättsnätverk (Dnr
AKK2016/287). Folkhälsostrategen har uppdrag och mandat
att arbeta i hela kommunens organisation. Uppdraget innebär
att bättre koppla barnrätten och barnkonventionen till ledning
och styrning samt att utveckla det systematiska arbetet i
kommunen men även att synliggöra, konkretisera och
utveckla tillämpning av barnrätten.

Ärendets beredning
Folkhälsostrateg har gått igenom tidigare tagna beslut och rapporter
och har utifrån det sedan skrivit synpunkter och förslag till
ändringar.
Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet
Sedan dessa beslut antogs och aktiviteter genomförts har politik och
tjänstemannaorganisation till delar förändrats. Det saknas en
kommunövergripande strategi kring arbetet med barnets rättigheter.
Inför implementeringen av barnkonventionen som lag 2020 behövs
ökad kunskap om vilka krav FN:s konvention om barnets rättigheter
ställer på politiska beslut och kommunala verksamheter. Påbörja ett
arbete för att omsätta densamma i verksamhetsplanering och
vardagsnära arbetssätt och rutiner. Kommunen behöver ersätta de
befintliga besluten med en kommunövergripande strategi som bland
annat innehåller en helhet, implementering, kunskapshöjande
insatser och systematisk uppföljning.

Justerandes signatur
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LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Utskottet för stöd och strategi

2019-01-21

Förvaltningens förslag till beslut
Utskottet för stöd och strategi föreslår kommunstyrelsen besluta att
uppdra åt kommundirektör att utarbeta en övergripande strategi för
implementering av FN:s konvention om barnets rättigheter,
barnkonventionen.
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår bifall till förvaltningens
förslag till beslut med tillägget att delredovisning ska presenteras för
utskottet för stöd och strategi vid sammanträdet den 19 augusti
2019.
_____
Meddelas för åtgärd
Kommunstyrelsen
För kännedom
Folkhälsochef

Justerandes signatur
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Kanslienheten
Anna Nilsson
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Dnr KS 2019/4

ÄRENDE 11

Anna.Nilsson@lindesberg.se
Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige

Tjänsteskrivelse för reglemente krisledningsnämnden
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar reglemente för krisledningsnämnden. Tidigare
beslut om reglemente för krisledningsnämnden, KS 2014/451, upphör
därmed att gälla.
Ärendebeskrivning
Utöver det som föreskrivs i Lagen (2006:544) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap, samt i kommunallagen, gäller bestämmelserna i reglementet för
krisledningsnämnden.
Kommunfullmäktige antog i december 2014 reglemente för
krisledningsnämnden. Kommundirektör och kommunstyrelsens ordförande
har i januari 2019 kommit med förslag att kommunstyrelsens utskott för stödoch strategi ska utses till krisledningsnämnd istället för kommunstyrelsens
tillväxtutskott. Kanslienheten har utifrån detta tagit fram ett förslag till nytt
reglemente för krisledningsnämnden där kommunstyrelsens utskott för stödoch strategi utses till krisledningsnämnd.

Henrik Arenvang
Kommundirektör

Anna Nilsson
Handläggare

Meddelas för åtgärd:
Kanslienheten
För kännedom:
Malin Ivlove
Utskottet för stöd och strategi
Tillväxtutskottet
Bilagor: Reglemente för krisledningsnämnden
Här redovisar du eventuella bilagor.
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1 Inledning
Utöver det som föreskrivs i lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, samt i kommunallagen gäller
bestämmelserna i detta reglemente.

2 Nämndens verksamhetsansvar
Kommunstyrelsens utskott för stöd- och strategi tillväxtutskott utgör
krisledningsnämnd – i enlighet med ”Lag (2006:544) om kommuners och landstings
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
1 § Ikraftträdande av krisledningsnämnden
Ordföranden i kommunstyrelsens utskott för stöd- och strategi tillväxtutskottet eller,
om han eller hon har förhinder, vice ordföranden i utskottet eller kommunchefen eller
vid förfall dennes ställföreträdare bedömer när en extraordinär händelse medför att
nämnden ska träda i funktion.
2 § Brådskande ärende
Ordföranden eller, om han eller hon har förhinder, vice ordföranden i nämnden får
besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgöranden
inte kan avvaktas. Sådant beslut ska snarast anmälas till nämnden.
3 § Övertagande av övriga nämnders verksamhetsområden
Krisledningsnämnden får fatta beslut om att krisledningsnämnden får fatta beslut om att
överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen i den
utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och
omfattning. Ett sådant beslut ska omgående meddelas den nämnd som berörs.
Vid en extraordinär händelse har krisledningsnämnden rätt att ta i anspråk de
förvaltningsresurser som den begär.
För krisledningsnämndens eventuella utlämnande av information gäller den sekretess
som skulle ha gällt i den ordinarie nämnden. När förhållandena medger ska
krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som nämnden har övertagit från andra
nämnder ska återgå till ordinarie nämnd.
4 § Redovisning till fullmäktige Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid
närmast följande fullmäktigesammanträde
5 § Avveckling av verksamhet Krisledningsnämnden beslutar när förhållandena är
sådana att kommunens anpassade organisation kan återgå till normal verksamhet igen.
De verksamhetsområden som utskottet har övertagit från andra nämnder återgår till
ordinarie nämnd.
Även fullmäktige får besluta att krisledningsnämndens verksamhet ska avvecklas och att
den anpassade organisationen ska återgå till normal organisation. Om fullmäktige fattar
ett sådant beslut återgår de verksamhetsområden som utskottet har övertagit till
ordinarie nämnd.

6 § Plan för extraordinära händelser Kommunstyrelsens utskott för stöd- och strategi
tillväxtutskott ska för varje ny mandatperiod arbeta fram en plan för hur extraordinära
händelser ska hanteras i kommunen. I varje nämnds verksamhetsansvar ligger att företa
någon form av risk- och sårbarhetsanalys som kan utgöra underlag för hela
verksamheten i kommunen.
7 § Bistånd mellan kommuner och mellan kommuner och landsting Kommuner får
på begäran bistå andra kommuner som drabbats av en extraordinär händelse. Om
bistånd har lämnats har kommunen rätt till skälig ersättning av den andra kommunen
eller landstinget. När en enskild persons vistelse i en kommun är föranledd av en
extraordinär händelse, har vistelsekommunen rätt till ersättning från den kommun som
drabbats av den extraordinära händelsen.
8 § Bistånd till enskild Kommuner får under en extraordinär händelse lämna
begränsat ekonomiskt stöd till en enskild som drabbats av händelsen.
9 § Hälso- och sjukvård Bestämmelser om kommuners och landstings möjlighet att
bistå annan kommun eller annat landsting med hälso- och sjukvårdsresurser vid en
extraordinär händelse finns i hälso- och sjukvårdslagen.
10 § Överklagbarhet Krisledningsnämndens beslut att överta verksamhetsansvar och
beslutskompetens kan överklagas genom laglighetsprövning enligt 10 kap.
kommunallagen. Även andra beslut av nämnden där det inte finns särskilt reglerade
överklagandemöjligheter eller överklagandeförbud kan på sedvanligt sätt överklagas
genom kommunalbesvär enligt 10 kap. kommunallagen. Beslut som nämnden fattar
enligt speciallagstiftning efter övertagande av beslutanderätt från ordinarie nämnder
överklagas på sedvanligt sätt i enlighet med de regler som gäller för den ordinarie
nämnden.
11 § Tillsyn och ansvar Krisledningsnämndens verksamhet omfattas av
kommunstyrelsens uppsiktsplikt och av den kommunala revisionen.
12 § Personuppgiftsansvar Nämnden är registeransvarig för de personuppgifter som
nämnden för i sin verksamhet.

3 Krisledningsnämndens arbetsformer
13 § Sammansättning Kommunfullmäktige har utsett kommunstyrelsens utskott för
stöd- och strategi tillväxtutskott till krisledningsnämnd. Nämnden består således av sju
(7) ordinarie ledamöter och sju (7) ersättare.
14 § Ersättarnas tjänstgöring Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett
sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i
ledamotens ställe. En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har
rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
15 § Återinträde En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på
grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. En ledamot

som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat
hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen
mellan partierna.
16 § Inkallande av ersättare En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde
eller i en del av ett sammanträde, kallar själv in ersättare. Den ersättare som står på tur
kallas.
17 § Ersättare för ordföranden Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan
delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den till den till
tjänsteår mest erfarne ledamoten ordförandens uppgifter. Om ordföranden på grund av
sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får
styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör
ordförandens samtliga uppgifter.
18 § Sammanträden Krisledningsnämnden ska sammanträda minst en gång varje år.
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Sammanträdet kan
utgöra en del av ett ordinarie sammanträde med kommunstyrelsens utskott för stödoch strategi tillväxtutskott eller vara i form av utbildning/övning.
19 § Kallelse Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till det årliga
sammanträdet. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet. Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare
senast fem dagar före sammanträdesdagen. Kallelsen bör åtföljas av en
föredragningslista. Vid en extraordinär händelse sammankallas nämndens ledamöter
och ersättare via telefonsamtal eller på annat lämpligt sätt. När varken ordföranden eller
vice ordföranden kan kalla till ett sammanträde ska den till tjänsteår mest erfarne
ledamoten göra detta.
20 § Justering av protokoll Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen
bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.
21 § Reservation Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill
motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före
den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.

LINDESBERGS KOMMUN
Socialnämnden

ÄRENDE 12

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2019-01-10

20 (28)

KS 2019/48-1
SN §13/19

Dnr: SN 2018/217

Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 3 2018
Beslut
Socialnämnden beslutar att:
Överlämna redovisningen av ej verkställda beslut kvartal 3 år 2018
till kommunstyrelsen och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att
överlämna redovisningen till kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning
Kommuner ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd
enligt Socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt Lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS).
Om ett beslut inte verkställts inom tre månader ska kommunerna
rapportera detta till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
Kommunerna rapporterar kvartalsvis.
Om IVO bedömer att den enskilde har fått vänta oskäligt länge på att
ett beslut ska verkställas kan myndigheten ansöka om utdömande av
en särskild avgift hos förvaltningsrätten.
Förslag till beslut
Att sammanställningen avseende ej verkställda beslut kvartal 3
år 2018, delges kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
_____
Meddelas för åtgärd
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
För kännedom

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

ÄRENDE 13

2019-02-20
KS 2018/440

1 ledamot med 1 ersättare från LPO i Tolkningsgrupp arvodesbestämmelser.
Ledamöter

Ersättare

9. Mats Lagerman (LPO)

Anders Persson (LPO)

LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2019-01-29

Kommunstyrelsen

KS §24/19

10 (31)

Dnr: KS 2018/440

Val av 1 ledamot och 1 ersättare från varje parti till
Tolkningsgrupp arvodesbestämmelser
Beslut
Kommunstyrelsen utser för 2019–2022 nedanstående ledamöter:
Ledamöter
Irja Gustavsson (S)
Jonas Kleber (C)
Inger Söderberg (V)
Göran Gustavsson (M)
Markus Lundin (KD)
Carl-Henrik Ling (L)
Mats Seijboldt (SD)
Ingalill Lennartdotter (MP)
(LPO)

Ersättare
Linda Svahn (S)
Susanne Karlsson (C)
Eva Persson (V)
Pär-Ove Lindqvist (M)
Sven-Göran Holm (KD)
Nils Detlofsson (L)
Fredrik Rosenbecker (SD)
Marita Haraldsson (MP)

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen ska utse ledamöter till tolkningsgrupp
arvodesbestämmelser.
Förslag till beslut:
Partierna har nominerat:
Ledamöter
Irja Gustavsson (S)
Jonas Kleber (C)
Inger Söderberg (V)
Göran Gustavsson (M)
Markus Lundin (KD)
Carl-Henrik Ling (L)
Mats Seijboldt (SD)
Ingalill Lennartdotter (MP)
(LPO)

Ersättare
Linda Svahn (S)
Susanne Karlsson (C)
Eva Persson (V)
Sven-Göran Holm (KD)
Fredrik Rosenbecker (SD)
Marita Haraldsson (MP)

Ledamöternas förslag till beslut
Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår Pär-Ove Lindqvist (M) som ersättare
för Moderaterna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2019-01-29

Kommunstyrelsen

11 (31)

Nils Detlofsson (L) föreslår Nils Detlofsson (L) som ersättare för
Liberalerna.
Beslutsgång
Ordförande Irja Gustavsson (S) frågar om kommunstyrelsen kan
besluta enligt förslag till beslut med Pär-Ove Lindqvist (M) och Nils
Detlofsson (L) tilläggsförslag och finner att förslaget godkänns.
_____
För åtgärd:
Kanslienheten
För kännedom:
De valda
Personalenheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

ÄRENDE 14

KS 2019/11-1

Till Intresseföreningen Bergslagets medlemmar
NOMINERING AV LEDAMÖTER TILL INTRESSEFÖRENINGEN BERGSLAGETS STYRELSE 2019
Vid föreningens årsmöte den 17 maj 2019 ska styrelse och revisorer väljas. Styrelse och revisorer väljs
årsvis.
För att bredda nomineringsunderlaget ser valberedningen gärna att föreningens medlemmar, såsom
föregående år, lämnar förslag på ledamöter till den kommande styrelsen. Medlemmarna har möjlighet att
nominera ledamöter för hela mandatperioden (fyra år), alternativt årsvis.
De medlemmar som redan har nominerat ledamöter för hela mandatperioden behöver således inte
besluta om nominering igen.
Från valberedningen sida har vi som ambition att utgå från följande urvalskriterier när vi föreslår årsmötet
vilka ledamöter som ska ingå i den kommande styrelsen.
Styrelsen bör
• ha en så jämn könsfördelning som möjligt
• representera medlemmarna i samtliga fem län där föreningen har medlemmar
• spegla den samlade politiska kartbilden hos våra medlemmar
Föreningens medlemmar erbjuds möjlighet att senast 2019-03-15 nominera ledamöter till föreningens
styrelse samt revisorer.
Valberedningen ser gärna att en ledamot från vardera könet nomineras till styrelsen. Nominerade
ledamöter ska ingå i sin moderorganisations styrande organ som exempelvis kommunstyrelse,
regionstyrelse eller motsvarande politiskt organ hos medlemmen.
Örebro den 15 januari 2019
För valberedningen

Anders Ceder
Sammankallande valberedningen/Region Örebro län
anders.ceder@regionorebrolan.se
019-602 73 98
Bilagor:
• Stadgar
• Nomineringsblankett
• Förteckning styrelseledamöter, revisorer och valberedning
Intresseföreningen
Bergslaget
Myntgatan 2
791 51 Falun
Tel 070-208 37 04
Fax 023-77 70 01
org nr 85501-2327
bg 5844-9216
info@bergslaget.se
www.bergslaget.se

e u/ Christina Westerlund
Intresseföreningen Bergslaget
christina.westerlund@bergslaget.se
072-214 00 93

Valberedningens förslag till årsmötet 2018
Styrelsen 2018 – 2019
Ordinarie ledamöter
Nyval

Jan Bohman (s)

W-län

Representerar regionerna

Region Dalarna

Ordförande

Omval

Susanne Berger (s)

W-län

Representerar medlemskommunerna i Dalarnas län

Avesta kommun

Nyval

Fredrik Rönning (s)

W-län

Representerar medlemskommunerna i Dalarnas län

Smedjebackens kommun

Omval

Carl-Ewert Olsson (c)

X-län

Representerar medlemskommunerna i Gävleborgs län

Sandvikens kommun

Omval

Ulric Andersson (s)

S-län

Representerar regionerna

Region Värmland

Omval

Torbjörn Parling (s)

S-län

Representerar medlemskommunerna i Värmlands län

Filipstads kommun

FyllMagnus Ekblad (c)
nadsval
tom
2019
Omval Irén Lejegren (s)

U-län

Representerar regionerna

Region Västmanland

T-län

Representerar regionerna

Region Örebro län

Omval

Solveig Oscarsson (s)

T-län

Representerar medlemskommunerna i Örebro län

Nora kommun

Omval

Gunilla Berglund (c)

W-län

Representerar medlemskommunerna i Dalarnas län

Avesta kommun

Omval

Bengt Andersson (m)

W-län

Ludvika kommun

Omval

Birgitta Johansson (s)

X-län

Representerar medlemskommunerna i Dalarnas län
Representerar medlemskommunerna i Gävleborgs län

Omval

Benny Ahremark
Persson (c)

S-län

Representerar regionerna

Region Värmland

Omval

Hans Jildesten (s)

S-län

Representerar medlemskommunerna i Värmlands län

Storfors kommun

Omval

Helmut Hoffmann (s)

U-län

Representerar medlemskommunerna i Västmanlands län

Fagersta kommun

Omval

Johanna Odö (s)

U-län

Representerar medlemskommunerna i Västmanlands län

Norbergs kommun

Omval

Jonas Kleber (c)

T-län

Representerar medlemskommunerna i Örebro län

Lindesbergs kommun

Omval

Ken Karlsson (s)

T-län

Representerar medlemskommunerna i Örebro län

Ljusnarsbergs kommun

Ersättare

Sandvikens kommun

Sida 1 av 2

Revisorer för verksamhetsåret 2018 - 2019
Omval

Bo Wallströmer

Ordinarie 0580 – 80521
bo.wallstromer@ljusnarsberg.se

Ljusnarsbergs kommun

Nyval

Anette Persson

Lindesbergs kommun

Omval

Eva-Lise Berglund

Ordinarie 0581-810 32 076-725 77 26
anette.m.persson@lindesberg.se
Ersättare 0290-237 77
eva-lise.b@telia.com
Ersättare

Vakant

Hofors kommun

Årsmötets förslag till valberedning för verksamhetsåret 2018 - 2019
Omval

Anders Ceder
sammankallande

T-län

019-602 73 98, 070-511 52 32
anders.ceder@regionorebrolan.se

Region Örebro

Omval

Johan Thomasson

W-län

Avesta kommun

Omval

Kerstin Almén

X-län

Omval

Per Gruvberger

S-län

0226-64 50 18
johan.thomasson@avesta.se
026-24 12 23
kerstin.almen@sandviken.se
per.gruvberger@filipstad.se

Omval

Eleonor Wikman

U-län

eleonor.wikman@fagersta.se

Region Västmanland

Sandvikens kommun
Filipstads kommun

Sida 2 av 2

Stadgar för
Intresseföreningen Bergslaget
§1
Intresseföreningen Bergslagets ändamål är att arbeta med den långsiktiga utvecklingen
av Regionen genom att driva informationsfrågor, bedriva påverkansarbete hos
institutioner, företag och myndigheter samt initiera, driva och aktivt medverka i och /
eller samordna sådana utvecklingsprojekt som är gemensamma för alla eller flertalet
av kommunerna / landstingen.
Styrelsens säte är i centralorten i den kommun som ordföranden representerar.

§2
Föreningens organ är
- årsmöte / föreningsstämma
- styrelse
- valberedning
- revisorer

§3
Rätt till medlemskap har kommunerna, landstingen och kommunala samverkansorgan
eller motsvarande inom Regionen. Samverkan kan vinnas av fackliga organisationer,
myndigheter, företag och andra sammanslutningar som önskar stödja föreningens
ändamål. Samverkan ger inte någon rösträtt vid föreningens möten och ej heller
möjlighet till representation i styrelsen.

§4
Varje medlem erlägger en årlig avgift till föreningen. Avgiftens storlek fastställs vid
ordinarie årsmöte.

§5
Medlem utträder ur föreningen genom skriftlig anmälan. Utträde kan endast ske vid
årsskifte. Medlem som inte erlagt årsavgift eller som uppträder så att det skadar
gemensamma intressen och även vägrar att ändra sig efter påpekande av styrelsen kan
uteslutas.

§6
Ordinarie årsmöte hålls på tid och plats som bestäms av styrelsen, dock senast under
maj månad. Till extra årsmöte ska medlemmarna kallas om styrelsen eller två
tredjedelar av medlemmarna anser det nödvändigt.

§7
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma;
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Frågan om årsmötet är utlyst på riktigt sätt
Fastställande av röstlängd
Val av mötesfunktionärer (Ordförande och sekreterare)
Fastställande av styrelsens verksamhetsberättelse
Godkännande av revisionsberättelsen
Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
Fastställande av årsavgiften
Val av ordförande
Val av övriga styrelseledamöter jämte ersättare
Val av två revisorer jämte revisorsersättare
Val av valberedning
Eventuella förslag från styrelsen och medlemmarna

§8
Styrelsen ska till samtliga medlemmar sända en kallelse till årsmötet. Det ska ske
senast två veckor före årsmötets öppnande.

§9
Varje medlem har en röst. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Omröstning
sker öppet. Vid personval sker skriftlig omröstning om så begärs.

§ 10
Styrelsen leder föreningens verksamhet.

§ 11
Årsmötet väljer minst fem styrelseledamöter och lika antal ersättare. Av ledamöterna
utser årsmötet en ordförande.

§ 12
Föreningen ska följa god redovisningssed. Föreningens firma tecknas, förutom av
styrelsen, av en eller två personer i förening, som styrelsen utser.

§ 13
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår ska vara kalenderåret.

§ 14
För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning utser årsmötet två
revisorer och två ersättare för dessa. Föreningens räkenskapsår avslutas den 31
december och ska tillsammans med styrelsens protokoll överlämnas till revisorerna
senast den 1 mars.

§ 15
För ändring av dessa stadgar krävs enhälligt beslut av årsmötet.

§ 16
För upplösning av föreningen fordras beslut av två årsmöten. Föreningens tillgångar /
skulder delas lika mellan medlemmarna vid föreningens upplösning.

Stadgarna
antogs vid konstituerande möte för bildandet av Intresseföreningen Bergslaget
den 1 december 1995 i Fagersta och har reviderats vid årsmötet den 7 april 2000, vid
årsmötet den 7 maj 2002, vid årsmötet den 6 maj 2011 samt vid årsmötet den 20 maj
2015.

Verksamhetsplan 2019
Intresseföreningen Bergslaget
www.bergslaget.se

Fastställd av styrelsen 2018-12-14

Om Intresseföreningen Bergslaget
Intresseföreningen Bergslaget är en ideell förening som arbetar för
samverkan mellan kommuner och regioner i det geografiska området
Bergslagen. Föreningen har medlemmar i de fem länen Dalarna,
Västmanland, Örebro, Värmland och Gävleborg. Föreningen fungerar som
en aktiv plattform för samarbetet vilket ger möjlighet att med en
gemensam röst kunna kraftsamla och bidra till en positiv utveckling av
Bergslagen.
Medlemmar

Kommuner
Avesta kommun
Borlänge kommun
Degerfors kommun
Fagersta kommun
Falu kommun
Filipstads kommun
Hallstahammars kommun
Hedemora kommun
Hofors kommun
Hällefors kommun
Kristinehamns kommun
Lindesbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun
Ludvika kommun
Malung - Sälens kommun
Nora kommun
Norbergs kommun
Sala kommun
Sandvikens kommun
Skinnskattebergs kommun
Smedjebackens kommun
Storfors kommun
Säters kommun

Regioner
Region Dalarna
Region Värmland
Region Örebro län
Region Västmanland
Region Gävleborg
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Innehållsförteckning
1. Föreningens syfte och ändamål

sida 4

2. Mål och verksamhetsinriktning

sida 4

3. Arbetsformer och arbetssätt

sida 4-5

4. Föreningens resurser

sida 5-6

5. Verksamhetsområden och projekt 2019

sida 6-10

6. Fokusområde 2019

sida 10

7. Övriga möjliga aktiviteter

sida 11

8. Medlemskontaker

sida 11

Workshop i projekt Bergslagsakademin
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1. Föreningens syfte och ändamål
-

Syftet är att bidra till att göra Bergslagen till ett attraktivt område både idag och
imorgon för näringsliv, organisationer, invånare och besökare.
Föreningens ändamål är att arbeta med den långsiktiga utvecklingen av området genom
att driva informationsfrågor, bedriva påverkansarbete för området samt initiera, driva
och aktivt medverka i och/eller samordna sådana utvecklingsprojekt som är
gemensamma för alla eller för flertalet av medlemmarna

2. Mål och verksamhetsinriktning (fastställt av årsmötet 2018)
Föreningen ska:
-

-

Bidra till en positiv utveckling av Bergslagen genom att arbeta för gränsöverskridande
samverkan mellan och över kommun, region- och programområden.
Bidra till utvecklingen av strategiska projekt och nätverk mellan medlemmarna genom
att arrangera mötesplatser för förtroendevalda och tjänstepersoner för erfarenhets- och
kunskapsutbyte.
Stimulera till internationellt samarbete och då framförallt de möjligheter EUmedlemskapet innebär genom att delta aktivt i arbetet kring sammanhållningspolitiken.

Föreningen ska verka:
-

I en kompletterande roll i förhållande till medlemmarna.
Gränsöverskridande med utgångspunkten att det är de funktionella regionerna som har
betydelse.
Som en gemensam röst för medlemmarna i vissa remiss- och påverkanssammanhang.
Inom ett begränsat antal verksamhetsområden samt prioritera det av årsmötet fastställda
fokusområdet.
För en långsiktigt hållbar utveckling i Bergslagen ur samtliga dimensioner (ekologisk, social
och ekonomisk).

3. Arbetsformer och arbetssätt
-

-

Föreningen agerar och samverkar med förtroendevalda och tjänstepersoner verksamma
inom det ”politiska skiktet” och den offentliga sektorn. Föreningens primära målgrupper är
medlemmar (kommuner och regioner), regering, riksdag och EU-parlament. Allmänhet och
företag tillhör inte föreningens primära målgrupper.
Föreningen kan samverka med andra organisationer eller motsvarande i frågor där vi har
gemensamma intressen.

I grunden måste varje aktivitet externfinansieras specifikt eftersom medlemsavgiften endast täcker
basbemanningen.

4

Vad

Hur

Erfarenhetsutbyte
Grundplattform
Basverksamhet
Verksamhetsområden/projekt

Årsmöte, styrelsemöten
Konferenser
Seminarier
Driva egna projekt
Medverka i medlemsprojekt
Konferenser, seminarier, workshops
Lobbyaktiviteter, nätverk, remisser

Påverkan
Initiativtagare

Träffar
Mötesforum
Projekt
Nätverk
Politiska nätverk

Politiker i styrelsen
Nätverk av tjänstepersoner

Samordna specialistkompetens
Samarbeta med andra organisationer
Medlem i andra organisationer

Tjänstepersonsgrupp
Nätverk av tjänstepersoner inom aktuella
verksamhetsområden
Egen personal
Regionala EU-kompetenser
Strategiska samhällsplanerare
Trafik-och Infrastrukturstrateger
Medlemmar (kommuner och regioner)
Övriga för verksamheten relevanta
organisationer
Georange

4. Föreningens resurser
Personella resurser 2019:
Verksamhetschef
Kommunikatör/projektledare
Projektledare
Ekonomiansvarig
Kontakt Tåg i Bergslagen

100%
100%
80%
20%
-

Ekonomiska resurser 2019:
Föreningen
Infrastruktur och kommunikationer
Bruk 2.0
Bergslagsakademin

Medlemsavgifter m.m.
Tjänsteförsäljning
Extern finansiering, EJ beslut
Extern finansiering, EJ beslut

Sammanlagda ekonomiska resurser 2019:

ca 1,1 Mkr
ca 0,3 Mkr
ca 1,0 Mkr
ca 0,1 Mkr

ca 2,5 Mkr
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Kommentar
Projektet Bruk 2.0 – hållbar platsutveckling planeras enligt projektplanen att pågå 2019-2021.
Projektets basfinansiering är från länsstyrelserna i Bergslagen. Länsstyrelserna har intentionen
att stödja projektet under hela treårsperioden, men har endast möjlighet att formellt fatta
ettåriga beslut. Länsstyrelsernas formella beslut avseende finansiering för år 2019 fattas
tidigast i februari 2019. För att förmera och utveckla projektets aktviteter undersöks nu också
möjligheterna att ansöka om regionala projektmedel från de medverkande regionerna i
Bergslagen.
Projektet Bergslagsakademin - under 2018 har tio medlemskommuner medverkat med
sammanlagt 100 000 kronor. Därutöver har projektet finansiering genom regionala
projektmedel från Region Dalarna. Ett erbjudande har distribuerats till samtliga
medlemskommuner om medverkan 2019. Beslut om kommunernas fortsatta medverkan
förväntas fattas under första kvartalet 2019. För att förmera och utveckla projektets aktiviteter
undersöks nu också möjligheten att ansöka om regionala projektmedel från samtliga de regioner
som har kommuner som medverkar i Bergslagsakademin.
Samarbeten
För att genomföra planerade insatser krävs samverkan med flera aktörer avseende såväl
ekonomiska som personella resurser.
Under 2019 läggs särskild vikt vid att etablera en nära samverkan med de organisationer som
har det regionala utvecklingsansvaret (RUA) samt inom fokusområdet med aktörer som verkar
för en fortsatt utveckling av natur- och kulturturism i Bergslagen.

5. Verksamhetsområden och projekt 2019
Verksamhetsområden:
Infrastruktur- och transportfrågor
Syfte:
- Verka för att tillgängligheten inom Bergslagsområdet och till och från området förbättras.
- Verka för att underlätta gränsöverskridande regionförstoring och via medlemmarna bevaka
utvecklingen av infrastruktur i Bergslagen.

Inriktning: Insatserna utgår från ett stråktänkande och inriktas på aktiviteter för att främja
person-, varu- och godstransporter på järnväg och väg samt påverkansinsatser för de genom
Bergslagen genomgående stråken samt utvecklingen av digital infrastruktur och tillgänglighet.
Exempel på aktiviteter 2019:
-

Fortsatt bevaka och följa upp Bergslagens behov avseende fysisk och digital
infrastruktur och gränsöverskridande kommunikationer.
Samordna arrangemang/mötesforum med exempelvis kollektivtrafikmyndigheterna i
Bergslagen med inriktning på hållbara resor och transporter.
Undersöka möjligheterna att utveckla samverkan med de partnerskap för infrastruktur
som är strategisk för Bergslagen.
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Gruv- och stålindustri
Syfte: Bevaka och utifrån behov stödja utvecklingen av gruv- och stålindustrin i Bergslagen.
Inriktning: Aktiviteter för ökad kompetens och förmåga hos föreningens medlemmar och övriga
intressenter att hantera den moderna gruv- och stålindustrins behov, möjligheter och
begränsningar i syfte att bidra till att skapa en långsiktigt hållbar tillväxt ur samtliga perspektiv.
Exempel på aktiviteter 2019:
-

Fortsatt följa utvecklingen inom gruv- och stålindustrin.
Som medlem i Georange bevaka Bergslagens intressen inom gruvnäringen.
Undersöka möjligheten att i samverkan med aktörer som arbetar för utveckling av en
långsiktigt hållbar gruv- och stålindustri i Bergslagen arrangera seminarium/mötesforum
för att öka och sprida kunskap kring den framtida och moderna näringens
förutsättningar i Bergslagen.

Stripa gruva. Foto: Birgitta Wahlberg

EU:s sammanhållningspolitik
Syfte: Bergslagen ska ta del och dra nytta av de möjligheter EU-medlemskapet innebär samt
påverka EU:s regionalpolitik.

Inriktning: Stimulera medlemmarnas engagemang samt öka och sprida kunskap om aktuella
frågeställningar.
Exempel på ktiviteter 2019:
- I samverkan med Central Sweden och regionerna i Bergslagen genomföra det elfte
Europaforumet sedan år 2002 med för medlemmarna aktuellt och relevant tema.
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Projekt:
Projekt: Bergslagsakademin
Syfte: Att tillsammans med medlemmarna arbeta vidare med tankesmedjan för strategiska
framtidsfrågor i Bergslagen som ska stimulera till samtal, samverkan, aktiviteter för
kompetensutveckling och nya idéer och kreativa tankar.

Mål: Att öka Bergslagens attraktivitet och skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar tillväxt
genom att i samverkan med våra medlemmar utveckla och stärka bilden av Bergslagen som en
modern, kunskapsintensiv och konkurrenskraftig region.

Inriktning: Att utveckla verktyg för och genomföra aktiviteter som kommunerna har nytta av i
sitt strategiarbete med frågor inom exempelvis hållbar utveckling. Att genom ett kreativt och
gränsöverskridande forum testa olika utvecklingsidéer i samverkan mellan näringsliv, offentlig
sektor och regionens lärosäten. Bergslagsakademin ska fungera som en kreativ arena och
experimentell verkstad för strategiska framtidsfrågor och omvärldsspaning.
Exempel på aktiviteter 2019:
-

-

-

Samordna arbetsgrupp för de medverkande kommunerna i projektet.
Stimulera, samordna och genomföra aktiviteter med medverkande aktörer som
bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling i Bergslagen ur samtliga dimensioner
(ekologisk, social och ekonomisk).
Stimulera gränsöverskridande insatser för att öka kunskapen och bidra till
konkretisering av de globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 i Bergslagen.
Att i samverkan och utifrån medlemmarnas behov arrangera aktiviteter som bidrar
till att stärka och utveckla bilden av Bergslagen för att skapa ökad attraktivitet.
Att målmedvetet och strategiskt arbeta för att stärka och modernisera bilden av
Bergslagen genom exempelvis strategiska kommunikationsinsatser.
Att utifrån årets tema ”Attraktivitet” samordna och arrangera Bergslagsakademins
temadag hos medverkande medlem.
Öka kunskapen, sprida lärande, modeller, resultat och bidra till mervärde genom
gränsöverskridande aktiviteter för att stärka Bergslagens attraktivitet.
Under förutsättning att extern finansiering beviljas fortsätta att utveckla
verksamheten tillsammans med medverkande medlemmar, näringsliv och
lärosäten.
Undersöka möjligheten till utökat nätverk genom att exempelvis erbjuda samtliga
medlemskommuner att medverka i Bergslagsakademin.

I syfte att säkerställa genomförandet av dessa aktiviteter är avsikten att undersöka
möjligheterna att söka kompletterande extern finansiering från samtliga regioner som har
medverkande medlemskommuner i Bergslagsakademin.

Projekt: Bruk 2.0 – hållbar platsutveckling
Projektet ska fungera som en länk mellan offentliga aktörer som bidrar till en samhällsnytta
och kommersiella intressenter som vill skapa affärsnytta med det gemensamma målet att kulturoch naturmiljöerna i Bergslagen ska kunna brukas, tillgängliggöras och utvecklas till besöksmål.
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Projektet omfattar en lärprocess mellan de olika samverkansaktörerna och ett
innovationssystem där interaktionerna, relationerna och kunskapsöverföringen mellan dessa
aktörer möjliggör och skapar nya idéer och lösningar för en platsinnovation, en
helhetsutveckling av besöksmålen som bidrar till att främja en hållbar tillväxt ur samtliga
perspektiv.
Projektet ska bidra till en kommersiell och offentlig service för företagare och besökare i en
platsutveckling där besöksnäringen fungerar som motor.

Mål: Projektets mål är att bidra till att skapa långsiktigt hållbara besöksmål i Bergslagen.
Syfte: Att med utgångspunkt i Bergslagens unika natur- och kulturmiljöer skapa långsiktigt
hållbar tillväxt och stärka företagens konkurrenskraft genom främst utveckling av
besöksnäringen. I urvalsprocessen av platser ska projektet bidra till en kunskapsöverföring och
lärprocess mellan samverkansaktörerna samt genom workshopar och nätverk skapa
förutsättningar för gränsöverskridande samverkan, erfarenhetsutbyte och lärande i
Bergslagslänen.

Inriktning: Att främja och stärka möjligheterna för entreprenörer inom exempelvis
besöksnäringen att verka vid och kring de utvalda natur- och kulturmiljöerna i Bergslagen. Att
utveckla de utvalda miljöerna till kvalitativa, attraktiva och tillgängliga besöksmål för att locka
fler besökare till området. Att samordna gränsöverskridande nätverk och erfarenhetsutbyte
mellan de utvalda platserna i de medverkande länen i Bergslagen.
Bruk 2.0 ska aktivt bidra till Europa 2020-strategins mål om smart, hållbar och inkluderande
tillväxt i regionen genom insatser för att samordna och stödja näringen i Bergslagen. Bruk 2.0
ska även bidra till att diversifiera näringslivet och därigenom stärka näringslivet i Bergslagen.
Exempel på aktiviteter 2019
-

-

-

-

Processa fram ett urval av industri- och kulturhistoriska platser med unika kultur- och
naturvärden som bedöms vara intressanta att förädla och utveckla till hållbara
besöksmål.
Samordna regional styrgrupp för framtagandet av urvalskriterier för bedöming av
platser.
Den regionala styrgruppen prioriterar utifrån framtagna regionala urvalskriterier vilka
platser i respektive län som bedöms ha tillväxtpotential samt förutsätttningar att
utvecklas till hållbara besöksmål från samtliga perspektiv.
Utifrån den modell som tagits fram i det tidigare projektet Bergslagssatsningen bedöms
förutsättningarna att genomföra utvecklingsinsatser vid de föreslagna platserna.
Genomförande av stödprocess med exempelvis workshopar och seminarier där
platserna medverkar för gränsöverkridande nätverk, lärande, kunskaps- och
erfarenhetsutbyte samt resultatspridning.
Arbeta fram kommunikationsplan för projektet i syfte att bl a sprida modellens resultat
och effekter regionalt och nationellt.
Strategisk utveckling, utvärdering, modeller för utveckling, avknoppningar.
Sammanställning av lägesrapporter och slutrapport i enlighet med finansiärernas krav.
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-

Dialog med medverkande aktörer för att identifiera framtida lokala, regionala och
gränsöverskridande utvecklingsbehov.
Undersöka möjligheterna att förmera och växla upp projektets aktviteter genom extern
finansiering från exempelvis regionerna i Bergslagen.

6. Fokusområde 2019
Natur- och kulturturism
Mål: Att bidra till att stärka och utveckla natur- och kulturturismen i Bergslagen.
Syfte: Att stödja utvecklingen av natur- och kulturmiljöer kopplade till Bergslagens kulturarv och
landskap för att skapa attraktiva platser att besöka, bo och leva i.

Inriktning: Intresseföreningen Bergslaget vill genom fokusområdet Natur- och kulturturism i
samverkan med våra medlemmar och tillsammans med övriga aktörer inom området genom
olika aktiviteter stärka och utveckla Bergslagens attraktivitet. Det övergripande målet för
föreningens verksamhet är att öka Bergslagens förutsättningar för att skapa en långsiktigt
hållbar tillväxt ur samtliga perspektiv dvs socialt, ekologiskt och ekonomiskt.
Utgångspunkten är att skapa attraktivitet i det lokala och regionala som sedan kan bidra till
hållbar tillväxt i en större region.

Aktiviteter: fokusområdets aktviteter planeras i första hand att genomföras i projektet
Bruk 2.0 – hållbar platsutveckling. Se vidare exempel på aktiviteter under beskrivningen av
projektet.

Fokusområde 2019 – Natur- och kulturturism

10

7. Övriga möjliga aktiviteter
Övriga aktiviteter kan genomföras under förutsättning att externa resurser tillförs och att
behovet av gränsöverskridande samverkan uttalas av flertalet av medlemmarna.

8. Medlemskontakter
Syfte och inriktning:
Med syftet att verka för medlemmarnas intressen och utvecklingsbehov fortlöpande föra dialog
med medlemmar (och potentiella medlemmar) kring föreningens uppdrag och
verksamhetsinriktning.
Exempel på aktiviteter 2019:
-

Stärka kontakten med de medlemmar som i respektive län har det regionala
utvecklingsansvaret (RUA), b.la. genom att förlägga årets styrelsemöten hos dessa.
Besöka politiska ledningarna hos medlemmar, med prioriteringar av de medlemmar som
har nyvalda politiska ledningar.
Erbjuda medlemmar att nominera ledamöter till styrelse, valberedning och revision.
Genomföra 4 styrelsemöten samt årsmöte, lokaliserade hos medlemmar.
Genomföra 3-4 möten i tjänstepersonsgruppen.
Ge ut 3 nummer av föreningens nyhetsbrev Info Bergslagen.
Öka medlemsnyttan genom att utveckla kommunikationen med medlemmarna (se bilagd
kommunikationsplan).
Etablera kontakt med potentiella medlemmar med målet att föreningen ska få minst en
ny medlem under året.

Nätverkande på Europaforum 2018 – Foto: Håkan Jansson
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Nomineringar till Intresseföreningen
Bergslagets styrelse 2019 - 2020

Nominerande organisation: ____________________________________________

Nominerad ordförande: _______________________________________________
Nominerad vice ordförande: ___________________________________________
Nominerad ledamot: __________________________________________________
Nominerad ledamot: __________________________________________________
Nominerad ersättare: _________________________________________________
Nominerad ersättare: _________________________________________________
Nominerad revisor: ___________________________________________________

Vänligen ange även e-postadress och telefon till de nominerade.

E-posta nomineringarna till: christina.westerlund@bergslaget.se eller skicka per
post till: Intresseföreningen Bergslaget, Kommunernas hus, Myntgatan 2, 791
51Falun, senast den 15 mars 2019.
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-01-09

Kommunledningskontoret
Henrik Arenvang
0581-810 34
Henrik.Arenvang@lindesberg.se

1 (1)
Dnr KS 2017/474

ÄRENDE 15
Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige

Tjänsteskrivelse svar på motion om Stripa gruva
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Ärendebeskrivning
Sven-Erik Larsson (M) föreslår i en motion att kommunfullmäktige ska
besluta om ett omtag i utredningen om arkivplats i Stripa.
Lindesbergs- , Hällefors- , Ljusnarsbergs kommun samt
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har ingått i ett avtal om
gemensamma tjänster för arkivarbete sedan mars 2015. Det är
Lindesbergs kommun som har tillhandahållit personella resurser i form av
arkivpersonal. Detta avtal avslutades av Lindesbergs kommun den 31
december 2018 på grund av rekryteringssvårigheter.
Under den period som det gemensamma arkivsamarbetet varade fanns
idéer om att förlägga ett gemensamt arkiv i Stripa. Flera faktorer spelade
in för att detta förslag inte genomfördes, bl.a. de kostnader en byggnation
skulle innebära samt att Ljusnarsbergs- och Nora kommun valde att tacka
nej till att ingå i samarbetet kring byggnation av gemensam arkivlokal i
Stripa. Kanslienheten har fått i uppdrag av kommundirektören att utreda
en kortsiktig lösning för kommunarkivet. I en längre planering finns
förhoppningar om att Statsskogsskolans befintliga lokaler ska kunna göras
om till arkivlokaler.

Henrik Arenvang
Kommundirektör

Anna Nilsson
Handläggare

För kännedom:
Sven-Erik Larsson (M)

Postadress
Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Besöksadress
Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

Telefon/fax
0581-810 00 vxl
0581-131 29 fax

E-post/www
kommun@lindesberg.se
http://www.lindesberg.se

Giro
Bankgiro 821-3134

Organisationsnr:
212000-2015

ÄRENDE 16
KS 2018/172-4

ÄRENDE 17

KS 2018/281-4

Dnr SN 2018/206-3
2018-12-13
2018-12-10

Socialförvaltningen
Madde Gustavsson
0581-810 00
Madde.gustavsson@lindesberg.se

Till: Kommunfullmäktige

Svar på motion från Tuula Marjeta och Christina Pettersson
om att ge pensionärer 80+ hemtjänst åtta timmar per månad
utan krav på biståndsbedömning.
Socialnämnden har fått in en motion om att ge pensionärer 80+
hemtjänst åtta timmar per månad utan krav på biståndsbedömning.

1 juli 2018 kom nytt lagförslag inom Socialtjänstlagen kring
möjligheterna att ta bort biståndsbeslut gällande servicetjänster
inom Vård och Omsorg. Varje kommun fattar själv beslut om det ska
vara biståndsbeslut eller inte gällande servicetjänster.
Socialförvaltningen har sedan tidigare ett utredningsuppdrag kring
frågan.
Därmed anses motionen vara besvarad.
Madde Gustavsson
Förvaltningschef
Bilagor:
Motion från Tuula Marjeta och Christina Pettersson om att ge våra
pensionärer 80+ hemtjänst åtta timmar per månad utan krav på
biståndsbedömning.
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