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§ 114 
 

Sammanträdesordning 2023 – kommunfullmäktige 
KS/2022:00060 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige beslutar om följande sammanträdesdagar 2023:  
26 januari, 23 februari, 30 mars, 27 april, 25 maj, 20 juni*, 28 september, 26 
oktober, 23 november** samt 14 december. 
 
* ändrad veckodag     
** skattesats, mål och budget 2024 med flerårsplan 2025 – 2027, start kl. 
9.00 - heldag 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska enligt kommunallag 5 kap, § 12, besluta om sina 
sammanträden under verksamhetsåret. Enligt kommunfullmäktiges 
arbetsordning § 6, ska kommunfullmäktige hålla ordinarie sammanträden 
varje månad med undantag för juli och augusti.  
 
Om det föreligger särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice 
ordförandena, enligt arbetsordningen § 8, ställa in ett sammanträde eller 
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om ordföranden beslutar att ett 
sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde ska 
ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare underrättas om 
beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast tillkännages på lämpligt sätt. 
 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2022-
08-24. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
ordförandeförslaget. 
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Referens Mottagare 
Håkan Hultgren 
hakan.hultgren@botkyrka.se 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesordning 2023 – 
kommunfullmäktige 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige beslutar om följande sammanträdesdagar 2023:  
26 januari, 23 februari, 30 mars, 27 april, 25 maj, 20 juni*, 28 september, 26 
oktober, 23 november** samt 14 december. 
 
* ändrad veckodag     
** skattesats, mål och budget 2024 med flerårsplan 2025 – 2027, start kl. 
9.00 - heldag 
 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska enligt kommunallag 5 kap, § 12, besluta om sina 
sammanträden under verksamhetsåret. Enligt kommunfullmäktiges 
arbetsordning § 6, ska kommunfullmäktige hålla ordinarie sammanträden 
varje månad med undantag för juli och augusti.  
 
Om det föreligger särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice 
ordförandena, enligt arbetsordningen § 8, ställa in ett sammanträde eller 
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om ordföranden beslutar att ett 
sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde ska 
ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare underrättas om 
beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast tillkännages på lämpligt sätt. 

 

Ekonomiska konsekvenser av beslutet 
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser. 
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Leif Eriksson   Charlotta Brask 
Kommundirektör  Utvecklingsdirektör 
 
 

Expedieras till: 
Samtliga nämnder och förvaltningar. 
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§ 115 
 

Fastställande av verksamhetsområde för Botkyrka 
kommuns allmänna VA-anläggning, Tumba Skog 
KS/2022:00429 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
1. Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområde för 

vattenförsörjning, spillvattenavlopp samt avlopp för dagvatten gata och 
dagvatten fastighet för fastigheterna: Kastaren 2, Kastaren 3, Kastaren 4, 
Tränaren 18, Strigeln 22, Regeln 12, Blekängen 1, Kallkällan 1, 
Gångaren 1 och kommunens gata för den östra delen av fastigheten 
Tumba 8:13, enligt till ärendet hörande bilaga 1 (blå färg).  

2. Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområde för 
vattenförsörjning och spillvattenavlopp för fastigheterna: Tumba skog 2, 
Tumba skog 3 och Tumba skog 4 enligt till ärendet hörande bilaga 1 
(röd färg). 

 
Sammanfattning 
Enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) 6§ ska kommunen  
1. Bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller 

vattentjänsterna behöver ordnas, och  
2. Se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i 

verksamhetsområdet genom en allmän VA-anläggning.  
Detaljplanen för Tumba skog vann laga kraft den 20 oktober 2020. Projektet 
omfattar 550 bostäder. Detta innebär att kommunen behöver, med hänsyn 
till skyddet för människors hälsa eller miljön, ordna vattenförsörjning eller 
avlopp i ett större sammanhang för en blivande bebyggelse.  
 
De tjänster som ordnas är vatten, spillvatten och dagvatten. Ett differentierat 
verksamhetsområde för dagvatten införs för dagvatten gata och dagvatten 
fastighet. Dagvatten fastighet berör fastigheterna inom 
vattenskyddsområden samt några få fastigheter utanför 
vattenskyddsområden, enligt bilaga 1.  
 
Anledningen är att dessa fastigheter saknar förutsättningar för att hantera 
dagvatten genom en anläggning för lokal omhändertagen av dagvatten 
(LODanläggning). Detta innebär en avvikelse från detaljplanen dock 
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bedömer VA-huvudmannen att den ska godtas då den är förenlig med 
detaljplanens syfte. 
 
Teknik- och fastighetsnämnden behandlade ärendet 2022-06-14, § 51. 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 
2022-04-29. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
ordförandeförslaget. 
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PROTOKOLLSUTDRAG 5[15] 

Teknik- och fastighetsnämnden 2022-06-14 Kod: 3.3.3.0 

Dnr: TFN/2021:00377 

Botkyrka Kommun 
Adress: Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Org.nr: 212000-2882 · Bankgiro: 624-1061 

Medborgarcenter: 08-530 610 00 · E-post: medborgarcenter@botkyrka.se 
Hemsida: www.botkyrka.se 

§ 51 

Fastställande av verksamhetsområde för Botkyrka kommuns allmänna 
VA-anläggning, Tumba Skog TFN/2021:00398 

Beslut 
Teknik- och fastighetsnämndens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområde för 

vattenförsörjning, spillvattenavlopp samt avlopp för 
dagvatten gata och dagvatten fastighet för 
fastigheterna: Kastaren 2, Kastaren 3, Kastaren 4, 
Tränaren 18, Strigeln 22, Regeln 12, Blekängen 1, 
Kallkällan 1, Gångaren 1 och kommunens gata för den 
östra delen av fastigheten Tumba 8:13, enligt till 
ärendet hörande bilaga 1 (blå färg). 

2. Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområde för 
vattenförsörjning och spillvattenavlopp för 
fastigheterna: Tumba skog 2, Tumba skog 3 och 
Tumba skog 4 enligt till ärendet hörande bilaga 1 (röd 
färg). 

Sammanfattning 
Enlig lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) 6§ ska kommunen 
1. Bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller 

vattentjänsterna behöver ordnas, och 
2. Se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i 

verksamhetsområdet genom en allmän VA-anläggning. 

Detaljplanen för Tumba skog vann laga kraft den 20 oktober 2020. Projektet 
omfattar 550 bostäder. Detta innebär att kommunen behöver, med hänsyn 
till skyddet för människors hälsa eller miljön, ordna vattenförsörjning eller 
avlopp i ett större sammanhang för en blivande bebyggelse. 

De tjänster som ordnas är vatten, spillvatten och dagvatten. Ett differentierat 
verksamhetsområde för dagvatten införs för dagvatten gata och dagvatten 
fastighet. Dagvatten fastighet berör fastigheterna inom 
vattenskyddsområden samt några få fastigheter utanför 
vattenskyddsområden, enligt bilaga 1. 
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Teknik- och fastighetsnämnden 2022-06-14 Kod: 3.3.3.0 
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Hemsida: www.botkyrka.se 

Anledningen är att dessa fastigheter saknar förutsättningar för att hantera 
dagvatten genom en anläggning för lokal omhändertagen av dagvatten 
(LOD-anläggning). Detta innebär en avvikelse från detaljplanen dock 
bedömer VA-huvudmannen att den ska godtas då den är förenlig med 
detaljplanens syfte. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 
2022-04-29. 

__________ 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Planenheten, SBF 
Mark- och exploateringsenheten, SBF 
Stadsmiljöenheten, SBF 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1[3] 

Teknik- och fastighetsförvaltningen 2022-04-29 

Dnr: TFN/2021:00398 

Botkyrka Kommun 
Adress: Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Org.nr: 212000-2882 · Bankgiro: 624-1061 

Medborgarcenter: 08-530 610 00 · E-post: medborgarcenter@botkyrka.se 
Hemsida: www.botkyrka.se 

Referens 
Karina Alvarez 

Mottagare 

Teknik- och fastighetsnämnden 

Fastställande av verksamhetsområde för 
Botkyrka kommuns allmänna VA-anläggning, 
Tumba skog 

Förslag till beslut 
Teknik- och fastighetsnämndens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområde för 

vattenförsörjning, spillvattenavlopp samt avlopp för 
dagvatten gata och dagvatten fastighet för 
fastigheterna: Kastaren 2, Kastaren 3, Kastaren 4, 
Tränaren 18, Strigeln 22, Regeln 12, Blekängen 1, 
Kallkällan 1, Gångaren 1 och kommunens gata för den 
östra delen av fastigheten Tumba 8:13, enligt till 
ärendet hörande bilaga 1 (blå färg). 

2. Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområde för 
vattenförsörjning och spillvattenavlopp för 
fastigheterna: Tumba skog 2, Tumba skog 3 och 
Tumba skog 4 enligt till ärendet hörande bilaga 1 (röd 
färg). 

Sammanfattning 
Enlig lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) 6§ ska kommunen 

1. Bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller 
vattentjänsterna behöver ordnas, och 
2. Se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i 
verksamhetsområdet genom en allmän VA-anläggning. 

Detaljplanen för Tumba skog vann laga kraft den 20 oktober 2020. Projektet 
omfattar 550 bostäder. Detta innebär att kommunen behöver, med hänsyn till 
skyddet för människors hälsa eller miljön, ordna vattenförsörjning eller avlopp i 
ett större sammanhang för en blivande bebyggelse. 
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Teknik- och fastighetsförvaltningen 2022-04-29 

Dnr: TFN/2021:00398 

Botkyrka Kommun 
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Medborgarcenter: 08-530 610 00 · E-post: medborgarcenter@botkyrka.se 
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De tjänster som ordnas är vatten, spillvatten och dagvatten. Ett differentierat 
verksamhetsområde för dagvatten införs för dagvatten gata och dagvatten 
fastighet. Dagvatten fastighet berör fastigheterna inom vattenskyddsområden 
samt några få fastigheter utanför vattenskyddsområden, enligt bilaga 1. 

Anledningen är att dessa fastigheter saknar förutsättningar för att hantera 
dagvatten genom en anläggning för lokal omhändertagen av dagvatten (LOD- 
anläggning). Detta innebär en avvikelse från detaljplanen dock bedömer VA- 
huvudmannen att den ska godtas då den är förenlig med detaljplanens syfte. 

Ärendet 
Verksamhetsområdet för en allmän VA-anläggning ska redovisas i 
fastighetsförteckning eller på karta. Redovisningen ska ta upp det område och de 
tjänster som VA-huvudmannen för den allmänna VA-anläggningen ska 
tillhandahålla inom området (dricksvatten, spillvatten, dagvatten). 

En utökning av verksamhetsområdet blir det i samband med exploatering och 
komplettering med dagvatten, vatten och spillvatten där denna nyttighet inte 
funnits tidigare. Normalt sammanfaller verksamhetsområdet för en allmän VA- 
anläggning med det detaljplanelagda området eller motsvarande. 

Om man inte upprättar ett verksamhetsområde gäller inte bestämmelserna i 
vattentjänstlagen (LAV), de allmänna bestämmelserna för brukande av den 
allmänna vatten- och avloppsanläggningen (ABVA) och vatten och avloppstaxa 
(VA-taxan). Utanför verksamhetsområdet finns inga skyldigheter eller 
rättigheter för varken VA-huvudmannen eller fastighetsägaren. 

Verksamhetsområdet för vatten och avlopp för detaljplanen Tumba skog följer 
de anvisningar som finns i planbeskrivningen med undantag av några fastigheter 
utanför vattenskyddsområde där VA-huvudmannen bedömde efter projektering 
att det inte finns förutsättningar för att hantera dagvatten genom en LOD- 
anläggning därmed ska dagvatten avledas från dessa fastigheter fram till en 
lämplig förbindelsepunkt. Förbindelsepunkten för några fastigheter ligger i diket 
vid fastigheten Tumba skog 4, enligt bilaga 1. Detta innebär att kostnaderna för 
drift och underhåll av det aktuella diket kommer att delas mellan VA- 
huvudmannen och respektive ansvarig för hantering av dagvatten gata. 

Ekonomiska konsekvenser av beslutet 
Beslutet för inte med sig några ekonomiska konsekvenser. 

mailto:medborgarcenter@botkyrka.se


TJÄNSTESKRIVELSE 3[3] 

Teknik- och fastighetsförvaltningen 2022-04-29 

Dnr: TFN/2021:00398 

Botkyrka Kommun 
Adress: Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Org.nr: 212000-2882 · Bankgiro: 624-1061 

Medborgarcenter: 08-530 610 00 · E-post: medborgarcenter@botkyrka.se 
Hemsida: www.botkyrka.se 

Mikael Henning John Glimtoft 
Teknik- och fastighetsdirektör VA-chef 

Bilagor 
1. Kartan över verksamhetsområden för vatten, spillvatten, dagvatten gata 
och dagvatten fastighet för Tumba skog. 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige 

Planenheten, SBF 

Mark- och exploateringsenheten, SBF 

Stadsmiljöenheten, SBF 
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VERKSAMHETSOMRÅDE FÖR TUMBA SKOG 

Dnr: TFN/2021:00398/ 

Bilaga 1 
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§ 116 
 

Delrapport - Uppdrag Fältbussen KS/2022:00511 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige har tagit del av ”Delrapport, uppdrag Fältbussen” samt 
förvaltningens redovisning. 
 
Sammanfattning 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har fått i uppdrag att under 2022 utforma 
och driva ett pilotprojekt för att erbjuda Fältbussens verksamhet till fler 
målgrupper.  Inom miljö- och hälsoskyddsnämnden har en naturskola 
funnits sedan 1988 som är utrustad med en buss, Fältbussen. Fältbussen är 
utformad som ett klassrum med sittplatser bak och bänkar fram. Den 
används främst för att åka ut med årskurs fem på exkursioner i naturen. 
 
Kommunfullmäktige behöver även fördela utvecklingsmål till de nämnder 
och verksamheter där fältbussen kan användas så att mål och medel följs åt 
och kan arbetas in i nämndernas årsbudgetar och årsplanering. 
 
Som ett första steg har dialog förts med kultur- och fritidsförvaltningen i 
syfte att identifiera områden där det finns möjlighet till att öka nyttjandet av 
fältbussen och ett pilotprojekt föreslås påbörjas. En utvärdering och analys 
av resultatet efter genomfört pilotprojekt görs i rapporten i samband med 
bokslutet. 
 
I nästa steg av arbetet behöver ytterligare områden identifieras och 
ytterligare dialog föras och förvaltningen ser att under 2023 behöver även 
utbildningsförvaltningen inkluderas i arbetet med fältbussen. Idag arbetas 
det främst ihop med lovkurser såsom sommarskola och lovaktiviteter för 
fritidselever. Även lärarfortbildningar hålls ihop ibland.  
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden behandlade ärendet 2022-08-22, § 36. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse. 
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Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
ordförandeförslaget. 
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§ 36 
 

 
Delrapport, uppdrag Fältbussen (MHN/2022:00045) 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tagit del av ”Delrapport, uppdrag Fält-
bussen” samt förvaltningens redovisning och överlämnar delrapporten till 
kommunfullmäktige som delredovisning av uppdraget. 

Sammanfattning 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har fått i uppdrag att under 2022 utforma 
och driva ett pilotprojekt för att erbjuda Fältbussens verksamhet till fler 
målgrupper.  Inom miljö- och hälsoskyddsnämnden har en naturskola 
funnits sedan 1988 som är utrustad med en buss, Fältbussen. Fältbussen är 
utformad som ett klassrum med sittplatser bak och bänkar fram. Den 
används främst för att åka ut med årskurs fem på exkursioner i naturen. 
 
Kommunfullmäktige behöver även fördela utvecklingsmål till de nämnder 
och verksamheter där fältbussen kan användas så att mål och medel följs åt 
och kan arbetas in i nämndernas årsbudgetar och årsplanering. 
 
Som ett första steg har dialog förts med kultur- och fritidsförvaltningen i 
syfte att identifiera områden där det finns möjlighet till att öka nyttjandet av 
fältbussen och ett pilotprojekt föreslås påbörjas. En utvärdering och analys 
av resultatet efter genomfört pilotprojekt görs i rapporten i samband med 
bokslutet. 
 

 
 
Expedieras till: 
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Referens Mottagare 
Jelinka Hall 
jelinka.hall@botkyrka.se 

Kommunfullmäktige 

Delrapport, uppdrag Fältbussen 
Förslag till beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tagit del av ”Delrapport, uppdrag 
Fältbussen” samt förvaltningens redovisning och överlämnar delrapporten 
till kommunfullmäktige som delredovisning av uppdraget.  

Sammanfattning 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har fått i uppdrag att under 2022 utforma 
och driva ett pilotprojekt för att erbjuda Fältbussens verksamhet till fler 
målgrupper.  Inom miljö- och hälsoskyddsnämnden har en naturskola 
funnits sedan 1988 som är utrustad med en buss, Fältbussen. Fältbussen är 
utformad som ett klassrum med sittplatser bak och bänkar fram. Den 
används främst för att åka ut med årskurs fem på exkursioner i naturen. 
 
Kommunfullmäktige behöver även fördela utvecklingsmål till de nämnder 
och verksamheter där fältbussen kan användas så att mål och medel följs åt 
och kan arbetas in i nämndernas årsbudgetar och årsplanering. 
 
Som ett första steg har dialog förts med kultur- och fritidsförvaltningen i 
syfte att identifiera områden där det finns möjlighet till att öka nyttjandet av 
fältbussen och ett pilotprojekt föreslås påbörjas. En utvärdering och analys 
av resultatet efter genomfört pilotprojekt görs i rapporten i samband med 
bokslutet. 

I nästa steg av arbetet behöver ytterligare områden identifieras och 
ytterligare dialog föras och förvaltningen ser att under 2023 behöver även 
utbildningsförvaltningen inkluderas i arbetet med fältbussen. Idag arbetas 
det främst ihop med lovkurser såsom sommarskola och lovaktiviteter för 
fritidselever. Även lärarfortbildningar hålls ihop ibland.  
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Nuläge 
I nuläget finns det en person på fältbussen och en person hyrs in tillfälligt. 
Behovet visar på att det i nuläget behövs ytterligare en tjänst som arbetar på 
fältbussen för att miljö- och hälsoskyddsnämndens mål gällande årskurs 5 i 
grundskolan ska uppnås. Exkursionerna med kommunens femteklassare 
behöver bemannas med två personer. Detta då det ställs höga krav på 
säkerhet före eleverna och många elever har särskilda behov eller 
språksvårigheter och behöver individuell undervisning och hjälp. Utöver det 
har Botkyrka även 300 elever i grundsärskolor och träningsskolor som alla 
behöver åka ut i små grupper med dubbel bemanning ifrån naturskolan. 

Under dagen med Fältbussen får eleverna ett eget uppdrag. Under 
skogstemat arbetar de i grupp med att ta reda på och leta efter mat som 
kungsfågeln kan äta på vintern. Under dagen med vattentemat undersöker 
eleverna bland annat hur en vattenmiljö påverkas av människor genom att 
undersöka djurlivet med hjälp av håvar, akvarier och luppar. Läraren får 
också med sig kunskaper och fakta att arbeta vidare med i klassrummet 
tillsammans med sina elever. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige har givit miljö- och hälsoskyddsnämnden i uppdrag att 
under 2022 utforma och driva ett pilotprojekt för att erbjuda Fältbussens 
verksamhet till fler målgrupper.  

Bakgrund 
Fältbussens verksamhet startades år 1988 och innebär ett komplement till 
ordinarie undervisning med tyngdpunkt på praktisk arbetsmetodik. Arbetet 
med Fältbussen har fokuserat på att alla kommunens femteklassare ska få 
erbjudande om att åka ut med Fältbussen två gånger per år. Verksamheten 
har tidigare arbetat mot grundskolan, grundsärskolan, gymnasiet, SFI och 
pedagoger.  

Om bussen 
Fältbussen ägs av Tekniska förvaltningen och är av årsmodell 2011. Bussen 
är rekonstruerad för att passa verksamheten, där främre delen innehar ett 
tillbyggt laboratorium och bussens bakre del består av 25 sittplatser. Bussen 
har gått knappt 7000 mil och är i bra skick.   
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Fältbussen är 12 m lång, 2,5 m bred och väger dryga 13 ton olastad. 
Personal ska ha busskörkort och också yrkeskompentensbevis för tung 
trafik, vilket är en förutsättning för att kunna hantera körningen. 

I dagsläget har miljö- och hälsoskyddsnämndens personal ansvarat för all 
skötsel av bussen såsom mindre reparationer, besiktning, tvättning samt 
transport till och från verkstad och däckverkstad.  

För närvarande har miljö- och hälsoskyddsnämnden månadsvisa kostnader 
för bussen om drygt 30 000 kronor i månaden (28 000 kronor för hyra av 
själva bussen, 2 700 kronor för hyra av parkering/garage till bussen), samt 
de kostnader som uppstår för exempelvis underhåll och reparation. Dialog 
har inletts med tekniska förvaltningen gällande de avtal och 
överenskommelser som föreligger gällande kostnader som påförs miljö- och 
hälsoskyddsnämnden.    

Önskat läge 
Fältbussen har en egen organisation, bemanning och budget för drift och 
nyttjande samt att bokning, planering och övrigt arbete sker i samverkan 
med berörda nämnder och förvaltningar. Samtliga nämnder har tydligt 
uttalade utvecklingsmål och mått för detta. Exempelvis behöver tekniska 
nämnden ha ansvar för underhåll och reparationer, utbildningsnämnden 
behöver ha ansvar för att tillräckliga resurser i form av medföljande 
pedagoger och lärare medverkar på exkursionen, miljö- och 
hälsoskyddsnämnden planerar och utför exkursionerna och kultur och 
fritidsförvaltningen planerar och utför guidade exkursioner. Det finns 
resurser med passande kompetenser som innehar busskörkort och delar sin 
tid med att köra bussen och vara guider eller natur- och/eller 
kulturpedagoger. Samtliga verkar för att ge barn och unga kvalitativa natur 
och kulturupplevelser.  Guideverksamheten inkluderar även möjlighet att 
visa botkyrkaborna och andra intresserade Botkyrkas rika natur och 
kulturmiljö. 

Exempel på aktiviteter  
• Introduktion av hembygdshistoria åk 3. Fältbussen kommer till 

skolan med arkeologiska fynd och visar kulturmiljön i nära 
anslutning till skolan.  

• Natur och kulturhistoriska guidningar för skolelever i grundskolan 
och gymnasiet. Turerna innehåller också praktiska moment som 
arkeologi och kartläsning 
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• Små föreställningar i bussen 
• Fritidshem och fritidsklubbar får besök av aktiviteter som kommer 

med Fältbussen och verksamheterna kan komma iväg med 
Fältbussen på andra platser i kommunen. 

• Kulturskolans elever kan åka på turné med bussen till vård och 
omsorgsboenden. 

• Det finns en gemensam guideverksamhet för att visa botkyrkaborna 
och storstockholmarna Botkyrkas rika natur och kulturmiljöer. Där 
ingår Fältbussen som en viktig del. 

 

Nästa steg 
Botkyrka kommun är en av få kommuner i Sverige med två olika 
naturskolor. För att nyttja detta privilegium på bästa sätt bör dessa två 
naturskolor samarbeta i ännu högre grad.   

Vidare behöver Fältbussen bemannas med ett minimum av två 
heltidstjänster för att ha möjlighet att driva och utveckla verksamheten 
framåt samt för att kunna ge den säkerhet, stöd och kvalitet på undervisning 
som förväntas.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen har i 
dialog arbetat fram olika idéer till aktiviteter. Ett pilotprojekt tillsammans 
med kultur- och fritidsförvaltningen föreslås påbörjas med Fältbussen i syfte 
att dra lärdom och erfarenhet för vidare utveckling. Nedanstående 
aktiviteter är olika förslag på vad som kan genomföras. 

Den nya verksamhetslokalen vid Hågelby som byggs för Hogslaby och 4h 
kan ingå i samarbetet så att naturskolans pedagoger kan nyttja lokalerna när 
Fältbussen är ute på annat uppdrag. 

Utökad lovverksamhet 
I nuläget har kultur och fritidsförvaltningen behov av Fältbussen på 
samtliga lov; sport-, påsk-, sommar-, höst- och jullov. Då kan det erbjudas 
olika verksamheter, aktiviteter i bussen, och transporter till lovaktiviteter för 
barn och unga som har svårt att komma till aktiviteterna, främst till fritids- 
och fritidsklubbsgrupper. 
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Bussguidningar för allmänheteten på helger  
Kultur-och fritidsförvaltningen anordnar bussturer till natur och 
kulturhistoriska platser i kommunen. Genom att använda Fältbussen skulle 
man kunna kombinera guidningarna med praktiska moment i bussen.  

Slutligen behöver det utredas om intresse finns av att nyttja Fältbussen 
oftare och till andra typer av aktiviteter och målgrupper. Om Fältbussen 
exempelvis går ihop med Naturpedagogiskt centrum skapas helt nya 
förutsättningar för samarbeten, då det finns möjligheter att nyttja bussen de 
dagar den står stilla för andra årskurser och då de även kan bidra med stöd 
till skolan. Andra alternativ att se över är eventuell uthyrning av bussen till 
föreningar eller dylikt. 

Andra samarbeten 
Samarbete sker även med utbildningsförvaltningens verksamhet naturskola: 
åk f-6 och naturskola: förskolan. Främst är det lovaktiviteter som tex 
sommarskolan, som hela naturskolan deltar i årligen i juni. Fältbussen hyrs 
även in av AVUX för dagar med SFI som handlar om allemansrätt och 
svensk natur. Alternativt har de en pedagog med busskörkort som är upplärd 
i verksamheten. Även naturskolan utnyttjar det nya huset ute vid Hågelby 
för till exempel naturvetenskapliga kurser för pedagoger eller NTA 
utbildningar. Grundsärskolans elever får som alla andra barn åka ut med 
Fältbussen. 

Ekonomiska konsekvenser av beslutet 
Kommunfullmäktige har, som ovan nämnt, givit Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden i uppdrag att under år 2022 utforma och driva ett 
pilotprojekt för att erbjuda Fältbussens verksamhet till fler målgrupper. 

Genomförandet av pilotprojektet förväntas inte generera några kostnader. 
Dock behöver det utredas vidare vilka ekonomiska konsekvenser som 
uppstår i samband med en eventuell ny organisation och personella resurser 
som arbetet med fältbussen ger upphov till.  

Budget för att bygga och utveckla fältbussens verksamhet behöver planeras 
vidare och räknas på. För att miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 
även fortsättningsvis ska ansvara för att samordna fältbussens nyttjande så 
behöver ytterligare tid avsättas för att räkna vidare på de ekonomiska 
konsekvenserna och behovet av organisation, ekonomi och bemanning. De 
resurser som förväntas behövas är ytterligare handläggare inom 
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verksamheten samt att resurser inom övriga berörda nämnders 
verksamhetsområde fördelas till arbetet med fältbussen. 

Om Fältbussen samverkar med Naturpedagogiskt centrum skapas helt nya 
förutsättningar för samarbeten och effektiviseringar. Detta då det finns 
möjligheter att nyttja bussen de dagar den står stilla för andra årskurser 
såsom årskurs 3 och förskolor samt personal som kan bidra med stöd. Andra 
alternativ att se över är eventuell uthyrning av bussen till föreningar eller 
dylikt. 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

Jelinka Hall 
Chef miljöenheten 
 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
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§ 117 
 

Justerad genomförandebudget Ulfbergsgården 
KS/2022:00516 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till ny genomförandebudget för 
projekt Ulfbergsgården. 
 
Sammanfattning 
Detaljplan för Ulfbergsgården omfattar cirka 60 nya bostäder på fastigheten 
Tullinge 16:121. Den befintliga herrgården, Ulfsbergsgården, ska också 
omvandlas till flera bostäder. Detaljplanen antogs i kommunfullmäktige 18 
juni 2019 och vann laga kraft 15 oktober 2020. Ett exploateringsavtal har 
träffats mellan kommunen och tidigare exploatören Rikshem Specialboende 
AB (org.nr. 556589-8912), exploateringsavtalet har därefter överlåtits till 
Ulfsbergsgården Tullinge AB (org.nr. 559136-6314). Genomförandet av 
detaljplanen har nu startat. Enligt exploateringsavtalet ska exploatören svara 
för investeringar i allmän plats för gata. Exploatören ska även svara för 
samtliga kostnader för flytt av befintlig kommunal vattenledning samt 
erlägga anslutningsavgifter enligt gällande VA-taxa.  
 
Vid upphandling av entreprenaden under år 2021 har de faktiska 
kostnaderna för investeringar i allmän plats och vatten och avlopp visat sig 
bli högre år 2021 i jämförelse med när genomförandebudgeten togs fram år 
2019. Detta innebär att kostnaderna för genomförandet av kommunens 
investeringar ökar med cirka 3 000 000 kr. Intäkterna ökar ungefär lika 
mycket och kommunen får totalt sett ett positivt nettoresultat om cirka 2 000 
000 kr i likhet med tidigare genomförandebudget. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet 2022-08-23, § 195. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
ordförandeförslaget. 
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§ 195 
 

 
Justerad genomförandebudget för Ulfbergsgården (SBN/2022:00559) 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till ny genomförandebudget för pro-
jekt Ulfbergsgården. 
 

Sammanfattning 
Detaljplan för Ulfbergsgården omfattar cirka 60 nya bostäder på fastigheten 
Tullinge 16:121. Den befintliga herrgården, Ulfsbergsgården, ska också om-
vandlas till flera bostäder. Detaljplanen antogs i kommunfullmäktige 18 juni 
2019 och vann laga kraft 15 oktober 2020. Ett exploateringsavtal har träffats 
mellan kommunen och tidigare exploatören Rikshem Specialboende AB 
(org.nr. 556589-8912), exploateringsavtalet har därefter överlåtits till Ulfs-
bergsgården Tullinge AB (org.nr. 559136-6314). Genomförandet av detalj-
planen har nu startat. Enligt exploaterings-avtalet ska exploatören svara för 
investeringar i allmän plats för gata. Exploatören ska även svara för samtliga 
kostnader för flytt av befintlig kommunal vattenledning samt erlägga anslut-
ningsavgifter enligt gällande VA-taxa.  
 
Vid upphandling av entreprenaden under år 2021 har de faktiska kostna-
derna för investeringar i allmän plats och vatten och avlopp visat sig bli 
högre år 2021 i jämförelse med när genomförandebudgeten togs fram år 
2019. Detta innebär att kostnaderna för genomförandet av kommunens inve-
steringar ökar med cirka 3 000 000 kr. Intäkterna ökar ungefär lika mycket 
och kommunen får totalt sett ett positivt nettoresultat om cirka 2 000 000 kr 
i likhet med tidigare genomförandebudget. 
 

Propositionsordning 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är ordfö-
randeförslaget. Nämnden beslutar i enlighet med ordförandeförslaget. 
 
 

 
Expedieras till: 
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Referens Mottagare 
Emmy Benedicto 
emmy.benedicto@botkyrka.se 

Kommunfullmäktige 

Justerad genomförandebudget för 
Ulfbergsgården 
Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till ny genomförandebudget för 
projekt Ulfbergsgården 
 

Sammanfattning 
Detaljplan för Ulfbergsgården omfattar cirka 60 nya bostäder på fastigheten 
Tullinge 16:121. Den befintliga herrgården, Ulfsbergsgården, ska också 
omvandlas till flera bostäder. Detaljplanen antogs i kommunfullmäktige 18 
juni 2019 och vann laga kraft 15 oktober 2020. Ett exploateringsavtal har 
träffats mellan kommunen och tidigare exploatören Rikshem Specialboende 
AB (org.nr. 556589-8912), exploateringsavtalet har därefter överlåtits till 
Ulfsbergsgården Tullinge AB (org.nr. 559136-6314). Genomförandet av 
detaljplanen har nu startat. Enligt exploaterings-avtalet ska exploatören 
svara för investeringar i allmän plats för gata. Exploatören ska även svara 
för samtliga kostnader för flytt av befintlig kommunal vattenledning samt 
erlägga anslutningsavgifter enligt gällande VA-taxa.  
 
Vid upphandling av entreprenaden under år 2021 har de faktiska 
kostnaderna för investeringar i allmän plats och vatten och avlopp visat sig 
bli högre år 2021 i jämförelse med när genomförandebudgeten togs fram år 
2019. Detta innebär att kostnaderna för genomförandet av kommunens 
investeringar ökar med cirka 3 000 000 kr. Intäkterna ökar ungefär lika 
mycket och kommunen får totalt sett ett positivt nettoresultat om cirka 2 000 
000 kr i likhet med tidigare genomförandebudget. 
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Ärendet 
Detaljplanen för Ulfbergsgården omfattar cirka 60 nya bostäder, varav den 
befintliga byggnaden Ulfbergsgården omvandlas till ett bostadshus med fyra 
nya bostäder, inom fastigheten Tullinge 16:121. Detaljplanen antogs i 
kommunfullmäktige 18 juni 2019 och vann laga kraft 15 oktober 2020. Ett 
exploateringsavtal har träffats mellan kommunen och den tidigare 
exploatören Rikshem Specialboende AB (org.nr. 556589-8912). 
Exploateringsavtalet har därefter överlåtits till Ulfsbergsgården Tullinge AB 
(org.nr. 559136-6314).  
 
Enligt exploateringsavtalet ska exploatören svara för samtliga kostnader för 
framtagande av detaljplanen och för samtliga kostnader för investeringar i 
allmän plats för gata. Exploatören ska även svara för samtliga kostnader för 
flytt av en befintlig vattenledning. För anslutning till kommunens vatten och 
avlopp erlägger exploatören anslutningsavgift enligt gällande vatten- och 
avloppstaxa.  
 
Investeringar i vatten och avlopp i området ska bekostas av kommunens 
VA-kollektiv. Av den totala kostnaden för vatten och avlopp utgör 
kommunens kostnad en mindre del för anordnande av en ny anslutning för 
vatten till bostadskvarteret och resterande del är exploatörens kostnad för 
flytt av vattenledning.  
 
Kostnaderna för investeringar i allmän plats har vid antagande av 
detaljplanen och godkännande av den ursprungliga budgeten av 
kommunfullmäktige beräknats till 3 900 000 kr och för flytt av 
vattenledning till 500 000 kr. I förslaget till ny budget uppgår kostnaden för 
investering i allmän plats till 6 800 000 kr och kostnaden för vatten och 
avlopp till 590 000 kr. Den ursprungliga kalkylen som ligger till grund för 
nuvarande budget togs fram i ett tidigt skede inför antagande av 
detaljplanen. Då upphandling av entreprenaden senare genomfördes under 
hösten 2021 hade entreprenadkostnaderna stigit.  

 
Det är flera faktorer som påverkar prisläget för 
entreprenadkostnaderna, pandemin och blockeringen av Suezkanalen 
kan ha haft en påverkan under perioden från det att budgeten togs 
fram till dess att entreprenaden handlades upp. Den ursprungliga 
budgeten borde även ha beräknat mer tid för kommunikation med 
närboende och grundförstärkning för gatan med tanke på den höga 
lerhalten i området. 
 
Då kostnaderna ökat föreslås en ny justerad genomförandebudget för 
att täcka de faktiska kostnaderna för projektet. Föreslagen 
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genomförandebudget har ett positivt netto om 2 000 000 kr vilket är 
ungefär samma netto som tidigare budget. Se tidigare beslutad budget 
samt förslag till ny budget i bilaga 1 till tjänsteskrivelsen. 
 

Ekonomiska konsekvenser av beslutet 
 

Tidsplan 
Entreprenaden för utbyggnad av allmän plats och vatten och avlopp 
förväntas färdigställas under 2022. Exploatörens byggnation av 
bostäder på kvartersmark förväntas pågå till och med 2023. 
 

Ekonomi 
Exploatören ska enligt exploateringsavtalet bekosta den faktiska kostnaden 
för utbyggnad av allmän plats samt den faktiska kostnaden för flytt av 
vattenledning enligt exploateringsavtalet. För anslutning till det allmänna 
vatten- och avloppsnätet betalar exploatören anslutning enligt gällande 
vatten- och avloppstaxa.  
 
Kostnader  
Utbyggnaden av den allmänna platsen beräknas totalt kosta cirka 6 800 000 
kronor och investering i vatten och avlopp cirka 590 000 kr, totalt en 
kostnad om 7 390 000 kr (budget 2019: 4 400 000 kr).  

 
Intäkter  
Exploatören ersätter kommunen för utbyggnad av allmän plats och den del av 
investeringen i vatten och avlopp som utgör flytt av vattenledning med totalt 
cirka 7 300 000 kr. Exploatören kommer erlägga anslutningsavgifter för de nya 
bostäderna, de beräknas enligt gällande VA-taxa, generera cirka 2 100 000 kr 
kronor i intäkter till kommunens VA-kollektiv. Totalt beräknas kommunens 
intäkter till cirka 9 400 000 kr (budget 2019: 6 350 000 kr).  
 
Netto  
Den nya genomförandebudgeten beräknas därmed för kommunens del ge ett 
positivt nettoresultat om cirka 2 000 000 kr, vilket är ungefär samma 
nettoresultat som i genomförandebudgeten från 2019. 
 

Driftskostnader 
Driftskostnaderna kvarstår oförändrade enligt tidigare beslutad 
genomförandebudget. Kapitalkostnaden är något lägre än tidigare då den 
beräknade kapitalkostnadsräntan i dagsläget är lägre än 2019. 
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
 
 
 
Carina Molin   Camilla Schultz 
Samhällsbyggnadsdirektör  Tf Mark- och exploateringschef  
 
 

Bilagor 
Bilaga 1 - Ny budget samt tidigare budget 
 

Expedieras till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunstyrelsen 
Carina Molin, Samhällsbyggnadsdirektör 
Camilla Schultz, Tf Mark- och exploateringschef 
Anders Öttenius, Chef Stadsmiljö 
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Att användas i tjänsteskrivelse.         

         

Exploateringsprojekt Ny Projektbudget     Nuvarande budget från 2019    

Botkyrka Kommun Projekt:   2135/9135 Ulfbergsgården  Projekt: Ulfbergsgården    

 Projektledare: Jenny Bertram       

 Upprättad: 2022-06-10       

         

 Intäkt Kostnad Netto   Intäkt Kostnad Netto 

Exploatering Kr Kr Kr  Exploatering Kr Kr Kr 

Försäljning mark 0   0  Försäljning mark 0   0 

Mark kostnad (ingående markvärde)   0 0  Mark kostnad (ingående markvärde)   0 0 

Summa generell exploatering / mark 0 0 0  Summa generell exploatering / mark 0 0 0 

             

Investering, allmän plats        Investering, allmän plats       

Gatukostnadsersättning 6 800 000   6 800 000  Gatukostnadsersättning 3 900 000   3 900 000 

Stadsmiljö   -6 800 000 -6 800 000  Stadsmiljö   -3 900 000 -3 900 000 

Summa allmän plats 6 800 000 -6 800 000 0  Summa allmän plats 3 900 000 -3 900 000 0 

                 

Investering vatten/avloppp,         Investering vatten/avloppp,        

Anläggningsavgifter VA 2 100 000   2 100 000  Anläggningsavgifter VA 1 950 000   1 950 000 

Vatten och avlopp  500 000 -590 000 -90 000  Vatten och avlopp  500 000 -500 000 0 

Summa kommunalt va 2 600 000 -590 000 2 010 000  Summa kommunalt va 2 450 000 -500 000 1 950 000 

                 

Total anläggnings- och omsättningstillgång 9 400 000 -7 390 000 2 010 000  Total anläggnings- och omsättningstillgång 6 350 000 -4 400 000 1 950 000 

               
               
Resurssättning under genomförande och        Resurssättning under genomförande och       

medfinansiering, exploateringsverksamhet Intäkt Kostnad Netto  medfinansiering, exploateringsverksamhet Intäkt Kostnad Netto 

Övriga driftkostnader, sanering, rivning mm  -150 000 -150 000  Övriga driftkostnader, sanering, rivning mm  0 0 

Medfinansieringskostnad  0 0  Medfinansieringskostnad  0 0 

Medfinasieringskostnad  intäkt från ledningshavare 150 000   150 000  Medfinansieringskostnad intäkt från ledningshavare 0   0 

Summa engångskostnader och medfinansiering 150 000 -150 000 0  Summa engångskostnader och medfinansiering 0 0 0 

               

Kapitalkostnader och övr int kostn, 
samhällsbyggnadsnämnden, stadsmiljö Intäkt Kostnad Netto  

Kapitalkostnader och övr int kostn, 
samhällsbyggnadsnämnden, stadsmiljö Intäkt Kostnad Netto 

Kommunal årlig driftbudget (snitt): Kr Kr Kr  Kommunal årlig driftbudget (snitt): Kr Kr Kr 

-Kostnad under genomförande  0 0  -Kostnad under genomförande  0 0 

- underhållskostnad  0  0   - underhållskostnad  0  0  

- kapitalkostnad, avskrivning (schablon)  -119 000  -119 000   - kapitalkostnad, avskrivning (schablon)  -254 682  -254 682  

- kapitalkostnad, ränta (schablon)  0  0   - kapitalkostnad, ränta (schablon)  0  0  

Summa 0 -119 000 -119 000   Summa 0 -254 682 -254 682  

                 

Kapitalkostnader och årliga driftkostnader, tekniska 
nämnden, VA Intäkt Kostnad Netto  

Kapitalkostnader och årliga driftkostnader, tekniska 
nämnden, VA Intäkt Kostnad Netto 

Kommunal årlig driftbudget (snitt): Kr Kr Kr  Kommunal årlig driftbudget (snitt): Kr Kr Kr 

- driftkostnad  0  0   - driftkostnad  0  0  

- Anslutningsavgift 0  0  0   - Anslutningsavgift 0  0  0  



- kapitalkostnad, avskrivning (schablon)  0  0   - kapitalkostnad, avskrivning (schablon)   0  

- kapitalkostnad, ränta (schablon)  -10 325  -10 325   - kapitalkostnad, ränta (schablon)  -32 652  -32 652  

Summa 0 -10 325 -10 325  Summa 0 -32 652 -32 652 

 

 

Förändring mellan nuvarande budget och     

nytt förslag på budget    

    

    

    

 Intäkt Kostnad Netto 

Exploatering Kr Kr Kr 

Försäljning mark 0   0 

Mark kostnad (ingående markvärde)   0 0 

Summa generell exploatering / mark 0 0 0 

      

Investering, allmän plats       

Gatukostnadsersättning 2 900 000   2 900 000 

Stadsmiljö   -2 900 000 -2 900 000 

Summa allmän plats 2 900 000 -2 900 000 0 

        

Investering vatten/avloppp,        

Anläggningsavgifter VA 150 000   150 000 

Vatten och avlopp  0 -90 000 -90 000 

Summa kommunalt va 150 000 -90 000 60 000 

        

Total anläggnings- och omsättningstillgång 3 050 000 -2 990 000 60 000 

       
       
Resurssättning under genomförande och       

medfinansiering, exploateringsverksamhet Intäkt Kostnad Netto 

Övriga driftkostnader, sanering, rivning mm  -150 000 -150 000 

Medfinansieringskostnad  0 0 

Medfinansieringskostnad intäkt från ledningshavare 0   0 

Summa engångskostnader och medfinansiering 0 -150 000 -150 000 

       

Kapitalkostnader och övr int kostn, 
samhällsbyggnadsnämnden, stadsmiljö Intäkt Kostnad Netto 

Kommunal årlig driftbudget (snitt): Kr Kr Kr 

-Kostnad under genomförande  0 0 

- underhållskostnad  0  0  

- kapitalkostnad, avskrivning (schablon)  135 682  135 682  

- kapitalkostnad, ränta (schablon)  0  0  

Summa 0 135 682 135 682  

        



Kapitalkostnader och årliga driftkostnader, tekniska 
nämnden, VA Intäkt Kostnad Netto 

Kommunal årlig driftbudget (snitt): Kr Kr Kr 

- driftkostnad  0  0  

- Anslutningsavgift 0  0  0  

- kapitalkostnad, avskrivning (schablon)  0  0  

- kapitalkostnad, ränta (schablon)  22 327  22 327  

Summa 0 22 327 22 327 
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§ 118 
 

Delrapport - Uppdrag samverkan för avfallsbrottslighet 
KS/2022:00510 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige har tagit del av ”Delrapport, uppdrag samverkan för 
avfallsbrottslighet” och förvaltningens redovisning. 

 

Sammanfattning 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (tillsynsmyndigheten) har fått i uppdrag att 
tillsammans med kommunstyrelsen och övriga nämnder under 2022 utforma 
och påbörja ett pilotprojekt mot brottslighet inom avfallsområdet. Uppdraget 
ska genomföras i nära samarbete med andra berörda myndigheter. Syftet 
med pilotprojektet är att initiera och driva ett samarbete som ger Botkyrka 
kommun stöd och möjlighet att i ett tidigt skede kunna hantera oseriösa 
aktörer.  
 
Dagens avfallshantering med fler möjligheter att tjäna pengar på avfallet har 
även dragit till sig aktörer inom den organiserade brottsligheten. Förutom 
negativ samhällspåverkan så innebär avfallsbrottsligheten en negativ 
miljöpåverkan. Riksdagen har 2022-06-21 beslutat om att införa bland annat 
krav på att den som sysslar med miljöfarlig anmälningspliktig verksamhet 
ska kunna lämna garantier för att kostnader för en eventuell återställning ska 
kunna betalas. Förslagen innebär också att straff ska kunna utdömas när 
avfall överlämnas till någon som inte har gjort de anmälningar eller har de 
tillstånd som krävs för avfallshanteringen. Lagändringarna börjar gälla den 1 
januari 2023.  
 
Riksdagen riktade också en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till 
regeringen om att tillsätta en utredning som bland annat ska undersöka 
brister i tillsynsarbetet på avfallsområdet och lämna förslag på vilka resurser 
och förstärkningar det finns behov av. Regeringen har tillsatt en kommitté 
och Botkyrkas tillsynsmyndighet kommer att medverka i utredningen då 
kommunen har stor erfarenhet av grov avfallsbrottslighet och de svårigheter 
som är förknippade med den brottsligheten. Utredningen ska vara klar i 
december 2023. Botkyrkas medverkan förväntas också bidra till att utveckla 
tillsynsmyndighetens arbete med avfallshanteringen.  
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Tillsynsmyndighetens främsta uppgift under pilotprojektet är att kontrollera 
avfallshanteringen hos de verksamheter som bedrivs på platsen samt att 
skapa en översiktlig bild av hur farligt och icke farligt avfall hanteras och 
om rådande lagstiftning följs.  
 
Som ett första steg kommer tillsynsmyndigheten genomföra ett pilotprojekt 
under hösten 2022 tillsammans med berörda myndigheter och fokus 
kommer vara tillsyn inom ett industriområde med blandade verksamheter.  
Pilotprojektets syfte är också att utforska hur det brottsförebyggande arbetet 
kan utvecklas och implementeras inom kommunen samt bidra med lärdom 
kring hur detta genomförs på bästa sätt. Tillsynen inom pilotprojektet 
kommer utföras oannonserat och oanmält hos verksamhetsutövarna.  
 
Nästa steg i arbetet är att inkludera övriga verksamheter för att slutredovisa 
uppdraget vid årsskiftet. 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden behandlade ärendet 2022-08-22, § 37. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
ordförandeförslaget. 
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§ 37 
 

 
Delrapport, uppdrag samverkan för avfallsbrottslighet 
(MHN/2022:00044) 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tagit del av ”Delrapport, uppdrag samver-
kan för avfallsbrottslighet” och förvaltningens redovisning samt överlämnar 
delrapporten till kommunfullmäktige som delredovisning av uppdraget. 
 

Sammanfattning 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (tillsynsmyndigheten) har fått i uppdrag att 
tillsammans med kommunstyrelsen och övriga nämnder under 2022 utforma 
och påbörja ett pilotprojekt mot brottslighet inom avfallsområdet. Uppdraget 
ska genomföras i nära samarbete med andra berörda myndigheter. Syftet 
med pilotprojektet är att initiera och driva ett samarbete som ger Botkyrka 
kommun stöd och möjlighet att i ett tidigt skede kunna hantera oseriösa ak-
törer.  
Dagens avfallshantering med fler möjligheter att tjäna pengar på avfallet har 
även dragit till sig aktörer inom den organiserade brottsligheten. Förutom 
negativ samhällspåverkan så innebär avfallsbrottsligheten en negativ miljö-
påverkan. Riksdagen har 2022-06-21 beslutat om att införa bland annat krav 
på att den som sysslar med miljöfarlig anmälningspliktig verksamhet ska 
kunna lämna garantier för att kostnader för en eventuell återställning ska 
kunna betalas. Förslagen innebär också att straff ska kunna utdömas när av-
fall överlämnas till någon som inte har gjort de anmälningar eller har de till-
stånd som krävs för avfallshanteringen. Lagändringarna börjar gälla den 1 
januari 2023.  
 
Riksdagen riktade också en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till re-
geringen om att tillsätta en utredning som bland annat ska undersöka brister 
i tillsynsarbetet på avfallsområdet och lämna förslag på vilka resurser och 
förstärkningar det finns behov av. Regeringen har tillsatt en kommitté och 
Botkyrkas tillsynsmyndighet kommer att medverka i utredningen då kom-
munen har stor erfarenhet av grov avfallsbrottslighet och de svårigheter som 
är förknippade med den brottsligheten. Utredningen ska vara klar i decem-
ber 2023. Botkyrkas medverkan förväntas också bidra till att utveckla till-
synsmyndighetens arbete med avfallshanteringen.  
 
Tillsynsmyndighetens främsta uppgift under pilotprojektet är att kontrollera 
avfallshanteringen hos de verksamheter som bedrivs på platsen samt att 
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skapa en översiktlig bild av hur farligt och icke farligt avfall hanteras och 
om rådande lagstiftning följs.  
 
Som ett första steg kommer tillsynsmyndigheten genomföra ett pilotprojekt 
under hösten 2022 tillsammans med berörda myndigheter och fokus kom-
mer vara tillsyn inom ett industriområde med blandade verksamheter.  
Pilotprojektets syfte är också att utforska hur det brottsförebyggande arbetet 
kan utvecklas och implementeras inom kommunen samt bidra med lärdom 
kring hur detta genomförs på bästa sätt. Tillsynen inom pilotprojektet kom-
mer utföras oannonserat och oanmält hos verksamhetsutövarna.  
 
Nästa steg i arbetet är att inkludera övriga verksamheter för att slutredovisa 
uppdraget vid årsskiftet. 
 

 
Expedieras till: 
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Referens Mottagare 
Therese Nordin 
therese.nordin@botkyrka.se 

Kommunfullmäktige 

Delrapport, uppdrag samverkan för 
avfallsbrottslighet 
Förslag till beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tagit del av ”Delrapport, uppdrag 
samverkan för avfallsbrottslighet” och förvaltningens redovisning samt 
överlämnar delrapporten till kommunfullmäktige som delredovisning av 
uppdraget. 

Sammanfattning 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (tillsynsmyndigheten) har fått i uppdrag att 
tillsammans med kommunstyrelsen och övriga nämnder under 2022 utforma 
och påbörja ett pilotprojekt mot brottslighet inom avfallsområdet. Uppdraget 
ska genomföras i nära samarbete med andra berörda myndigheter. Syftet 
med pilotprojektet är att initiera och driva ett samarbete som ger Botkyrka 
kommun stöd och möjlighet att i ett tidigt skede kunna hantera oseriösa 
aktörer.  
Dagens avfallshantering med fler möjligheter att tjäna pengar på avfallet har 
även dragit till sig aktörer inom den organiserade brottsligheten. Förutom 
negativ samhällspåverkan så innebär avfallsbrottsligheten en negativ 
miljöpåverkan. Riksdagen har 2022-06-21 beslutat om att införa bland annat 
krav på att den som sysslar med miljöfarlig anmälningspliktig verksamhet 
ska kunna lämna garantier för att kostnader för en eventuell återställning ska 
kunna betalas. Förslagen innebär också att straff ska kunna utdömas när 
avfall överlämnas till någon som inte har gjort de anmälningar eller har de 
tillstånd som krävs för avfallshanteringen. Lagändringarna börjar gälla den 1 
januari 2023.  
 
Riksdagen riktade också en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till 
regeringen om att tillsätta en utredning som bland annat ska undersöka 
brister i tillsynsarbetet på avfallsområdet och lämna förslag på vilka resurser 
och förstärkningar det finns behov av. Regeringen har tillsatt en kommitté 
och Botkyrkas tillsynsmyndighet kommer att medverka i utredningen då 
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kommunen har stor erfarenhet av grov avfallsbrottslighet och de svårigheter 
som är förknippade med den brottsligheten. Utredningen ska vara klar i 
december 2023. Botkyrkas medverkan förväntas också bidra till att utveckla 
tillsynsmyndighetens arbete med avfallshanteringen.  
 
Tillsynsmyndighetens främsta uppgift under pilotprojektet är att kontrollera 
avfallshanteringen hos de verksamheter som bedrivs på platsen samt att 
skapa en översiktlig bild av hur farligt och icke farligt avfall hanteras och 
om rådande lagstiftning följs.  
 
Som ett första steg kommer tillsynsmyndigheten genomföra ett pilotprojekt 
under hösten 2022 tillsammans med berörda myndigheter och fokus 
kommer vara tillsyn inom ett industriområde med blandade verksamheter.  
Pilotprojektets syfte är också att utforska hur det brottsförebyggande arbetet 
kan utvecklas och implementeras inom kommunen samt bidra med lärdom 
kring hur detta genomförs på bästa sätt. Tillsynen inom pilotprojektet 
kommer utföras oannonserat och oanmält hos verksamhetsutövarna.  
 
Nästa steg i arbetet är att inkludera övriga verksamheter för att slutredovisa 
uppdraget vid årsskiftet. 

Ärendet 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har fått i uppdrag att tillsammans med 
kommunstyrelsen och övriga nämnder under 2022 utforma och påbörja ett 
pilotprojekt mot brottslighet inom avfallsområdet. Uppdraget ska redovisas 
vid kommunfullmäktige 2022-09-07.  
 
Som ett första steg kommer tillsynsmyndigheten genomföra ett pilotprojekt 
under hösten 2022 och syftet med pilotprojektet är att initiera och driva ett 
samarbete som ger Botkyrka kommun stöd och möjlighet att i ett tidigt 
skede kunna hantera oseriösa aktörer. Arbetet med pilotprojektet och den 
framtida utvecklingen av brottsförebyggande tillsynsarbete drivs inom 
tillsynsmyndigheten och samordnas med kommunjurist och SÄK.  
 
Tillsynsmyndigheten bedriver idag tillsyn på avfall utifrån gällande 
lagstiftning. Det kan vara avfall i form av massor på stora 
masshanteringsanläggningar, brännbart avfall, avfall på fordonsverkstäder 
och liknande, avfallsfrågor gällande hushållssopor och återvinningscentraler 
och livsmedelsavfall. Det innebär att tillsyn utförs över både icke-farligt 
avfall och farligt avfall. 
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Pilotprojekt - genomförande  
Tillsynsmyndigheten avser att i samverkan med polismyndigheten och 
tillsammans med andra myndigheter vid ett tillfälle under hösten 2022 
genomföra områdestillsyn inom ett industriområde. Inventering av utvalt 
området skedde senast år 2019. Av då gjord inventering framgick att det 
främst var verksamheter inom kontorslokaler, verkstäder för släp och 
trailers, fordonsverkstäder, upplag, däcktjänst, golvtjänst, armering, 
asfaltsanläggning, uppställda bilar, lackering – tvätt och kemtvätt samt 
hobbyverksamheter.  
Tillsynsinsatsen ska bära fokus på att kontrollera avfallshantering av främst 
farligt avfall men även icke farligt avfall i området. Bland annat genom att 
granska att farligt avfall rapporteras till Naturvårdsverket samt följa upp 
eventuella producentansvar hos verksamheterna. Om verksamheterna 
handlar med avfallsmassor ska klassning av dessa massor kontrolleras.  

Syftet med tillsynsinsatsen är att genomföra ett pilotprojekt inom ramen för 
det uppdrag som tilldelats miljö- och hälsoskyddsnämnden för att motverka 
avfallsbrottslighet. Pilotprojektet kommer enbart inrikta sig på 
avfallshanteringen inom ett visst område. Områdestillsyn ger 
tillsynsmyndigheten även möjlighet att inventera verksamheter på plats och 
att föra in eventuella tillsynspliktiga verksamheter i den ordinarie tillsynen 
och taxan. Pilotprojektet kommer bidra med erfarenhet och kunskap kring 
vad som behövs inom organisationen för att kunna etablera arbetet med 
uppsökande tillsyn i ett bredare perspektiv inom kommunen.  
 

Metod 
Pilotprojektet kommer genomföras genom oanmälda tillsynsbesök 
tillsammans med de myndigheter som samordnas av polismyndigheten. 
Detta kan exempelvis vara Skatteverket, tullverket och Arbetsmiljöverket. 
Polisens fokus förutom att säkerställa tillsynsinsatsen är att genomföra 
arbetsplatsinspektioner. Arbetsmiljöverkets uppdrag är att se till att 
arbetsmiljön uppfyller de krav som finns i arbetsmiljölagen om att alla ska 
ha en bra och utvecklande arbetsmiljö. Skatteverkets fokus är stoppa fusk, 
regelöverträdelser och brottlighet i arbetslivet, folkbokföringen och våra 
välfärdssystem. 
Tillsynsinsatsen ska genom uppföljning tillsammans med övriga 
myndigheter som deltar resultera i en analysrapport över pilotprojektet samt 
kommunfullmäktige i december 2022. 
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Lagstiftning inom avfall 
Sveriges avfallslagstiftning bygger till största delen på den lagstiftning 
som är gemensam inom EU. Avfallshantering regleras i 
Avfallsförordningen (2020:614), 15 kapitlet i Miljöbalken (1998:808) 
och genom avfallsdirektivet (2008/98/EG). 
Miljöbalken definierar avfall som varje ämne eller föremål som innehavaren 
gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med. 
Inom miljöbalken finns en bestämmelse om avfallshierarkin som innebär att 
den som är ansvarig för att avfall blir behandlat också ska se till att det: 
1. återvinns genom att det förbereds för återanvändning, 
2. materialåtervinns, om det är lämpligare än 1, 
3. återvinns på annat sätt, om det är lämpligare än 1 och 2, eller 
4. bortskaffas, om det är lämpligare än 1-3. 
Den behandling av avfallet som bäst skyddar människors hälsa och 
miljön som helhet ska anses som lämpligast, om behandlingen inte är 
orimlig. 

Avfallsregister 
Den verksamhet som producerar, transporterar, samlar in, mäklar, 
handlar eller behandlar ett farligt avfall är skyldig att anteckna de 
uppgifter som anges i 6 kap 1-5 §§ avfallsförordningen (2020:614) och 
som ytterligare preciseras i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2020:5). 
Den som är skyldig att föra en anteckning ska även rapportera 
uppgifterna till Naturvårdsverkets avfallsregister. 
Under tillsyn kan tillsynsmyndigheten kontrollera att anteckningen 
uppfyller kraven genom att innehålla uppgifter om avfallstyp, vikt, vem 
som transporterar avfallet, från vem och vilken plats avfallet transporteras 
från, samt av vem och var avfallet tas emot. Även den som transporterar 
någon annans farliga avfall ska anteckna detta innan transporten påbörjas. 
Den som däremot samlar in eller behandlare som hämtar eller tar emot ett 
farligt avfall har två dagar på sig att föra sin anteckning. Uppgifterna 
lämnas till naturvårdsverkets avfallsregister. 

Producentansvar 
Den som transporterar bort ett farligt avfall som uppstått i den egna 
verksamheten klassas som avfallsproducent och därmed omfattas av 
producentansvar. Producentansvar är ett styrmedel för att uppnå 
miljömålen genom att motivera producenterna att ta fram produkter som 
är resurssnåla, 
lätta att återvinna och fria från miljöfarliga ämnen. Producentansvar kan 
träffa den som tillverkat produkten, den som släpper ut produkten på 

mailto:medborgarcenter@botkyrka.se


TJÄNSTESKRIVELSE 5[13] 

Samhällsbyggnadsförvaltningen    Kod:3.2.2.1 

  Dnr: MHN/2022:00044 

 

 
Botkyrka Kommun 

Adress: Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA ·  Org.nr: 212000-2882 · Bankgiro: 624-1061 
Medborgarcenter: 08-530 610 00 · E-post: medborgarcenter@botkyrka.se 

 Hemsida: www.botkyrka.se  
 

svenska marknaden eller den som yrkesmässigt för in produkten i 
Sverige. Även producenternas ansvar skiljer sig mellan 
producentansvaren, men kan ibland innebära att producenterna är 
ansvariga för att utforma och märka sina produkter, att se till att det finns 
lämpliga insamlingssystem och att produkterna tas om hand på ett 
miljömässigt godtagbart sätt när de blivit avfall. Producentansvar innebär 
också att producenterna är ansvariga för att registrera sig och rapportera 
uppgifter till Naturvårdsverket. 

 
I linje med den internationella vedertagna principen om att förorenaren ska 
betala, som även är inskriven i miljöbalken, så finns det ett utökat 
producentansvar för ett antal produkter. Det utökade ansvaret innebär att 
producenterna ska stå för kostnaden för medvetandehöjande åtgärder, 
insamling i offentliga system samt uppstädning av sina produkter. 
Produkter som omfattas av ansvaret är: förpackningar, däck, bilar, 
elutrustning, radioaktiva produkter, batterier, läkemedel, våtservetter, vissa 
tobaksprodukter och filter, ballonger och även fiskeredskap från och med 1 
januari 2023. 

 
När det gäller batterier ska exempelvis den som importerar ett batteri till 
den svenska marknaden för att sedan sälja vidare anmäla sig och 
rapportera uppgifter till Naturvårdsverket, antingen själv eller genom ett 
kollektivt insamlingssystem för batterier. Är man däremot en återförsäljare 
eller en distributör omfattas man inte av ansvaret. Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden har som tillsynsmyndighet ansvaret för tillsyn över 
producentansvaret med avseende på hur insamling av dessa produkter 
lokalt uppfyller kraven, inklusive butikssinsamling av elavfall. 

 
Avseende däck har den som yrkesmässigt importerar vissa fordon med 
monterade däck eller endast däck till Sverige ett producentansvar. 
Importören kan sedan sälja däcken vidare direkt till en konsument, 
återförsäljare eller använda dem i en yrkesmässig verksamhet. Även 
andra aktörer som är tillverkare och återförsäljare av däck är producenter 
enligt lagen. 

 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har som tillsynsmyndighet här ansvar 
för den lokala tillsynen inom producentansvaret. Det kan innebära att ha 
tillsyn över insamling och hantering av uttjänta däck som sker lokalt. 

Sanktioner 
Om en verksamhet inte följt lagstiftningen kan det leda till att 
verksamheten får betala en miljösanktionsavgift. En miljösanktionsavgift 
är en administrativ avgift som tas ut av en tillsynsmyndighet när en 
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verksamhetsutövare gör överträdelser mot en avgiftsbelagd bestämmelse 
enligt miljöbalken, eller de regler som beslutats utifrån miljöbalken.  
 
Juridiska aspekter inom pilotprojektet  
Samverkan mellan myndigheter förutsätter att myndigheterna kan utbyta 
information med varandra. Det finns i princip inget som hindrar 
informationsutbyte men det krävs att informationen inte är sekretessbelagd 
eller att sekretessen kan brytas. Man måste också iaktta internationell och 
EU-rättslig lagstiftning bland annat till skydd för vars och ens rätt till privat- 
och familjeliv (artikel 8 Europakonventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna). Mycket av den information 
som blir aktuell att dela inom ramen för pilotprojektet är sannolikt inte 
sekretessbelagd utan består av företeelser och händelser, som till exempel 
felaktig användning av lokaler, och kan delas med andra. En bedömning 
måste dock göras i varje enskilt fall.  
 
Utbyte av sekretessbelagd information  
Mellan kommunens olika förvaltningar råder sekretess. För att kunna utbyta 
sekretessbelagda uppgifter mellan förvaltningarna så måste det finnas 
sekretessbrytande bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 
eller bestämmelser i speciallag eller förordning som medger att uppgifter 
lämnas över myndighetsgränserna. Samma sak gäller mellan olika 
verksamhetsdelar inom en och samma förvaltning om de är att betrakta som 
självständiga från varandra. Så är fallet mellan exempelvis miljöenheten och 
plan- och byggenheten inom samhällsbyggnadsförvaltningen. För att kunna 
utbyta sekretessbelagda uppgifter mellan dessa behöver det alltså finnas 
bestämmelser i OSL, speciallag eller förordning som bryter sekretessen. 
Detsamma gäller om sekretessbelagda uppgifter ska delas med externa 
myndigheter.  
Vissa funktioner på kommunledningsförvaltningen anses dock vara sådana 
kommungemensamma funktioner som kan agera över förvaltningsgränser 
och sakområden utan att sekretessgränser aktiveras. De funktioner som i 
första hand blir aktuella inom pilotprojektet är utredare/granskare på 
trygghets- och säkerhetsavdelningen, kommunjurister och 
kommunregistratorer. Dessa funktioner kan utbyta även sekretessbelagd 
information med personal på andra förvaltningar inom ramen för de ärenden 
som skapas för projektet.  

 
Vilka sekretessbrytande bestämmelser kan bli aktuella? 
För att myndigheter ska kunna utföra sina arbetsuppgifter måste de ibland få 
tillgång till sekretessbelagda uppgifter hos andra myndigheter. 
Bestämmelser som möjliggör detta och bryter sekretessen finns vanligtvis 
i 10 kap. OSL men ytterligare sekretessbrytande bestämmelser finns i 
anslutning till berörda sekretessbestämmelser i avdelningarna IV-VI i 
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OSL. Bestämmelser kan också finnas i andra lagar och förordningar, till 
exempel lag (2018:558) om företagshemligheter. 

8 § förvaltningslagen (2017:900) säger att en myndighet ska samverka med 
andra myndigheter inom sitt verksamhetsområde. Denna 
samverkansskyldighet medför dock inte någon sådan uppgiftsskyldighet som 
bryter sekretessen mellan myndigheter enligt 10 kap. 28 § OSL. Däremot 
kan det finnas bestämmelser om uppgiftsskyldighet i olika speciallagar och 
förordningar. Myndigheterna ska således samverka men måste hela tiden 
beakta gällande sekretessregler. 

Enligt 10 kap. 2 § OSL hindrar inte sekretess att en uppgift lämnas till en 
enskild eller till en annan myndighet om det är nödvändigt för att den 
utlämnande myndigheten ska kunna fullgöra sin verksamhet, så kallat 
nödvändigt utlämnande. Syftet är att förhindra att sekretess gör det 
omöjligt för en myndighet att sköta de uppgifter som åvilar myndigheten. 

10 kap. 24 § OSL ger en myndighet en möjlighet att lämna uppgifter om 
ett misstänkt begånget brott till polisen, Åklagarmyndigheten eller annan 
myndighet som har att ingripa mot brottet, förutsatt att brottet är begånget, 
att fängelse finns i straffskalan och att brottet kan antas ge annan påföljd 
än böter. I vissa fall kan sekretessbelagda uppgifter lämnas ut med stöd av 
bestämmelserna om nödvärn och nöd i 24 kap. 1 och 4 §§ Brottsbalken. 

I 10 kap. 27 § OSL finns en generalklausul som möjliggör att en 
sekretessbelagd uppgift får lämnas till en myndighet om det är uppenbart 
att intresset av att uppgiften lämnas har företräde framför det intresse som 
sekretessen ska skydda. En prövning måste alltid göras från fall till fall, 
och då ska man väga den mottagande myndighetens behov av uppgifterna 
mot det intresse som sekretesskyddet typiskt sett tillgodoser. 
Generalklausulen gör det således möjligt för olika myndigheter att 
samverka och utbyta sekretessbelagd information i specifika ärenden. 

I 10 kap. 28 § regleras den skyldighet att lämna uppgifter till annan 
myndighet som kan följa av lag eller förordning. Uppgiftsskyldigheten 
kan gälla utlämnande av uppgifter av ett speciellt slag, en viss 
myndighets rätt 
att få ta del av uppgifter i allmänhet eller en skyldighet för en viss 
myndighet att lämna information till andra myndigheter (till exempel 
anmälningsplikt inom vissa områden). 
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Personuppgiftshantering 
Oavsett hur samverkan sker och oavsett vilka myndigheter som är 
involverade så medför detta sannolikt en ökad digital hantering och utbyte 
av information som i många fall omfattar personuppgifter och ibland 
känsliga sådana. Vid all automatiserad, digital, behandling av 
personuppgifter ska GDPR tillämpas jämte nationell dataskyddslagstiftning 
och i förekommande fall verksamhetsspecifik registerlagstiftning. 

Även om myndigheterna redan i nuläget sannolikt hanterar många av de 
personuppgifter som blir aktuella inom ramen för samverkan så kan det 
både tillkomma nya personuppgifter, överföringar till nya myndigheter 
samt hantering i nytt syfte. Varje deltagande myndighet måste därför se 
över sin hantering av personuppgifter för detta ändamål. Vilka 
personuppgifter kommer att behandlas? Varför görs detta, hur och av vem? 
Vem/vilka kommer att använda uppgifterna, hur länge? Till vilka sker 
överföringar och varför? All personuppgiftshantering ställer stora krav på 
tekniska, organisatoriska och rättsliga lösningar för att skydda 
personuppgifterna. När syftet är att samverka mellan myndigheter för att 
upptäcka brottslighet är kraven än större givet innehållet i uppgifterna och 
en noggrann avvägning mellan integritetsskyddet och andra intressen måste 
göras i varje fall. 

 

Framtidsutsikter inom brottsförebyggande arbete 
Tillsynsmyndigheten kan med hjälp av ett aktivt och uppsökande 
tillsynsarbete bidra till att förebygga och minska brottsliga verksamheter 
i kommunen och på sikt skapa ett säkrare samhälle för medborgarna. 

 
Tillsynsmyndigheten kan genom att samverka med andra aktuella 
myndigheter skapa ett mer konkurrensriktigt verksamhetsområde i 
kommunen där seriösa och legala verksamheter kan utvecklas utifrån lika 
förutsättningar. Brottsförebyggande arbete kan även bidra till att skapa ett 
mer säkert och inkluderande samhälle för alla medborgare oavsett kön 
eller bakgrund. 

 
Hösten 2015 antog FN:s medlemsstater Agenda 2030 och de 17 globala 
målen för hållbar utveckling. FN:s medlemsstater åtog sig 
att: 

 
• fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid, 
• utrota fattigdom och hunger överallt, 
• bekämpa ojämlikheter inom och mellan länder, 
• bygga fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen, 
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• alla ska kunna åtnjuta de mänskliga rättigheterna, 
• främja jämställdhet och kvinnors och flickors egenmakt, 
• vidta ansträngningar för att nå dem som är mest utsatta först, 
• säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. 

 
Genom att utveckla ett brottsförebyggande arbetssätt kan kommunen bidra 
till att uppfylla följande mål: 

 
• Hållbara städer och samhällen 
• Ingen fattigdom 
• Minskad ojämlikhet 
• Hälsa och välbefinnande 
• Hållbar konsumtion och produktion 
• Jämställdhet 
• Fredliga och inkluderande samhällen 
• Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 
• Genomförande och partnerskap 

 
Inom Botkyrka kommun har vi idag både seriösa och icke-seriösa aktörer som 
bedriver företag och organisationer. Genom att arbeta mer brottsförebyggande kan 
en tydligare bild skapas av hur många av dessa verksamheter som aktivt försöker 
kringgå lagstiftningen. Arbetet kan även på sikt leda till ett ogynnsamt klimat att 
bedriva illegal verksamhet i. Genom att utveckla ett arbetssätt för att arbeta 
brottsförebyggande kommer förvaltningar och enheter behöva samarbeta och på så 
vis bidra till en effektivare handläggning och ett större informationsutbyte. 

 
Ett syfte till att arbeta mer brottsförebyggande är att öka tryggheten för 
botkyrkaborna genom riktad tillsyn på oseriösa och illegala verksamheter, skapa 
säkra varor och tjänster, rättvisa villkor för företagande och rättvis konkurrens, 
motverka illegal ekonomi, utveckla och använda effektiva metoder för samordnad 
myndighetsgemensam tillsyn samt skapa vägledande domar. 

 
Inspirationen för att utveckla ett brottsförebyggande arbete härstammar från den 
arbetsmetod som Tryggare Malmö arbetat fram under några år som 
framgångsrikt bedrivs, se bilaga 1. 

 
Juridiska aspekter för framtida utökning av 
brottsförebyggande arbete  
Informationsutbyte mellan myndigheter i samverkan  
 
Inom en samverkan mot miljöbrott är det väsentligt att flera aktörer kan samarbeta, 
både inom en myndighet och mellan olika myndigheter. För Botkyrka kommuns del 
kan flera förvaltningar behöva engageras i ett och samma ärende utifrån respektive 
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förvaltnings ansvarsområde, t ex samhällsbyggnadsförvaltningen vad avser 
miljötillsyn och byggregler, kultur- och fritidsförvaltningen avseende föreningars 
användning av lokaler och bidrag och socialförvaltningen utifrån ekonomiska bidrag 
och boende. Samverkan kan också ske med externa myndigheter och kommunala 
bolag såsom Botkyrkabyggen, Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Polisen, 
Arbetsmiljöverket med flera. Varje myndighet och förvaltning har sin egen 
lagstiftning att utgå ifrån samtidigt som information kan behöva utbytas mellan 
aktörerna.  
 
Det finns i princip inget som hindrar samverkan och utbyte av information mellan 
myndigheter. För att myndigheter ska kunna utbyta information med varandra krävs 
dock att uppgifterna inte är sekretessbelagda eller att sekretessen kan brytas och att 
det finns stöd hos myndigheterna för eventuell behandling av personuppgifter. Man 
måste också iaktta internationell och EU-rättslig lagstiftning bland annat till skydd för 
vars och ens rätt till privat- och familjeliv (artikel 8 Europakonventionen om skydd 
för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna). Mycket av den 
information som blir aktuell att dela inom ramen för nu aktuell samverkan är 
sannolikt inte sekretessbelagd utan består av företeelser och händelser, som till 
exempel felaktig användning av lokaler, och kan delas med andra. En bedömning 
måste dock göras i varje enskilt fall.  
 
Sekretess för uppgifter gäller under vissa förutsättningar mot enskilda och mot andra 
myndigheter. Syftet med sekretessen är i första hand att värna om den enskildes 
integritet (med enskild avses såväl individ som företag och organisationer). Samtidigt 
kan myndigheter ha behov av att utbyta information med varandra, i vissa fall är det 
nödvändigt för att myndigheten ska kunna utföra sitt arbete. Offentlighets- och 
sekretesslagen, OSL, innehåller därför särskilda sekretessbrytande bestämmelser, 
utformade så att en intresseavvägning ska göras mellan myndighetens behov av att 
utbyta information och det intresse som respektive bestämmelse i OSL avser att 
skydda. 

 
För att samverkan och informationsutbyte ska vara möjligt måste respektive 
myndighet säkerställa att den har stöd för den hantering av personuppgifter som kan 
bli konsekvensen. Varken personuppgiftsinsamling eller delning av personuppgifter 
får ske i strid med GDPR och dataskyddslagstiftning.  
I pilotprojektet mot brottlighet inom avfallsområdet har de juridiska förutsättningarna 
enligt ovan avgränsats till att omfatta miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet. 
Externa myndigheters regelverk i förhållande till kommunen har inte belysts i detalj, 
inte heller specifika regler för andra berörda förvaltningar inom kommunen. 
Exempelvis har socialnämnden direktåtkomst till vissa register/databaser hos andra 
myndigheter, såsom Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, vilket kan behöva 
belysas om projektet förlängs och utvidgas.  
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Ändringar inom lagstiftningen  
I utredningen Kommuner mot brott SOU 2021:49, bilaga 2, föreslår utredningen att 
införs en ny lag som anger vilka krav som ställs på kommunernas brottsförebyggande 
arbete. Lagen föreslås heta lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande 
arbete och träda i kraft den 1 januari 2023. Utredningen anser att det som alla 
kommuner kan och bör åläggas att göra för att förebygga brott inte handlar om att 
vidta vissa specifika brottsförebyggande åtgärder utan om att arbeta med och ta ansvar 
för de brottsförebyggande frågorna på ett sätt som främjar effektivitet i samhällets 
samlade brottsförebyggande arbete.  
 
Av utredningen framgår det att det är många aktörer som har möjlighet att bidra i det 
brottsförebyggande arbetet. För att arbetet ska nå sin fulla potential är det angeläget 
att resurser och engagemang tas tillvara samt att insatser och processer är 
koordinerade med varandra. Kommunen ges ett särskilt ansvar för den lokala 
samordningen av arbetet. Ansvaret innebär att kommunen ska verka för att 
överenskommelser om samverkan träffas med relevanta aktörer samt att strategiska 
brottsförebyggande frågor hanteras i ett råd bestående av de aktörer som är närmast 
berörda av arbetet. Av överenskommelserna ska framgå med vilka syften och inom 
vilka områden som samverkan ska ske. 
  
I lagrådsremissen Ordning och reda på avfallet prop. 2021/22:219, se bilaga 3, 
föreslås nya bestämmelser för hur säkerheter för utvinningsverksamheter ska ställas. 
Förslagen innebär ett förbättrat genomförande av EU:s utvinningsavfallsdirektiv. Det 
lämnas även förslag som syftar till att förbättra avfallshanteringen. Det föreslås ett 
nytt bemyndigande som ger möjlighet att meddela föreskrifter om att den 
verksamhetsutövare som bedriver eller avser att bedriva en miljöfarlig verksamhet 
som omfattas av återställningsåtgärder som kan behövas med anledning av 
verksamheten. Det föreslås även att straff ska kunna utdömas när någon överlämnar 
avfall till någon som inte har gjort de anmälningar eller har de tillstånd som krävs för 
avfallshanteringen.  
 
De förslag i lagrådsremissen som avser åtgärder mot oseriös avfallshantering rör 
säkerhet för anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter, straffansvar för 
överlämning av avfall till obehörig mottagare samt tillsynsmyndighetens anmälan om 
brottsmisstanke.  
Illegal avfallshantering är lukrativ med goda förtjänstmöjligheter samtidigt som 
upptäcktsrisken och straffvärdena är låga. Oseriösa verksamheter förekommer i stort 
sett alla kommuner. Utifrån regeringsuppdraget “förstärkta insatser mot brottslighet 
på avfallsområdet” kommer vägledning utvecklas av länsstyrelsen och 
naturvårdsverket innebärande att tillsynsmyndigheterna kommer få stöd för 
tillsynsarbetet.  
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Ekonomiska konsekvenser av beslutet  
Pilotprojektet som planeras att genomföras under hösten 2022 innebär att 
omprioritering kommer göras av tillsynsarbetet. För närvarande finns det fem 
vakanser inom miljö- och hälsoskyddsteamet vilket påverkar arbetsbelastningen och 
arbetsmiljön. I uppstartsarbetet kommer arbetet med detta avseende planerande, 
genomförande och uppföljning inte generera i tillsynsavgifter till en början. 
Pilotprojektet kommer däremot bana väg för ett större arbete inför framtiden och som 
på sikt kan genera i fler verksamheter i den ordinarie tillsynen och taxan.  
 
Genomförandet av pilotprojektet förväntas inte generera några kostnader i nuläget. 
 
Idag finansieras tillsynsmyndigheten med tillsynsavgifter innebärande att utrymme för 
att ha fokus på verksamheter och branscher som normalt sett inte kan finansieras av 
tillsynsavgifter blir ytterst litet. För att kunna bedriva en myndighetsgemensam och 
övergripande tillsyn för ett tryggare Botkyrka behöver särskilda medel avsättas för 
tillsynsmyndigheten och projekt-gruppen. I Malmös satsning för ett Tryggare Malmö 
fick miljöförvaltningen en utökad budget för att prioritera tillsynen av oseriösa och 
otillåtna verksamheter. I budgetarbetet för 2020 tilldelades Tryggare Malmö resurser 
för att bli en del av den ordinarie verksamheten och för miljöförvaltningen innebar 
detta att en särskild och permanent enhet kunde bildas. Det var enheten för trygghet 
och samordnad tillsyn som består av tre livsmedelsinspektörer och sju 
miljöinspektörer vilka arbetar med uppsökande tillsyn, till största del i samverkan 
med andra myndigheter.  
 
I Botkyrka förväntas arbetet på sikt att genera mer skötsamma verksamheter som 
bidrar till att sprida en kultur inom kommunen om att det inte är resurser i form av fler 
handläggare och att en organisation, motsvarande Malmös verksamhet, byggs upp.  
Om arbetet ska utvecklas behöver en projektgrupp tillsättas som ska verka för att 
möjliggöra och utveckla metoder för att på ett effektivt sätt motverka oseriösa och 
olagliga verksamheter. Kommunen kan bedriva tillsyn genom kvalitativa och 
fördjupade utredningar samt samverka och koordinera insatser från olika 
myndigheter.  
Inom samhällsbyggnadsförvaltningen har en samordnare tillsatts för att leda och 
planera arbetet tillsammans med säkerhetsavdelningen.  
 
En eventuell budget för att bygga ett team inom miljö- och hälsoskydds-nämndens 
verksamhet i syfte att utveckla det brottsförebyggande arbetet behöver planeras och 
räknas vidare på så att de ekonomiska konsekvenserna kan redovisas. De resurser som 
förväntas behövas är ytterligare handläggare inom tillsynsmyndigheten samt att 
resurser inom övriga berörda nämnders verksamhetsområde fördelas till det 
förebyggande arbetet.  
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Inledning 

Malmö stad ska arbeta för att öka tryggheten och för att brottsligheten ska minska i 

Malmö. Detta är också ett mål som ligger i linje med den nationella politikens 

grundläggande målsättning för hela Sverige. En ökad trygghet och säkerhet i staden 

kan leda till en ökad social hållbarhet för Malmöborna. Att inte behöva känna rädsla 

för fara tillhör dessutom en av de mänskliga rättigheterna (Ceccato et al., 2019).  

Kommunala och statliga myndigheters tillsyn har visat sig vara ett effektivt verktyg i 

brottsförebyggande arbete, men att främja trygghet och förebygga brottslighet är en 

omöjlig uppgift för en enskild myndighet. Det kräver samverkan mellan flera 

samhällsaktörer och myndigheter. Tryggare Malmö, som nu varit verksamt i drygt fyra 

år, är en del av Malmö stads särskilda insats för att öka trygghet och säkerhet i staden  

genom samverkan mellan såväl kommunala som statliga myndigheter. De som 

medverkar regelbundet i satsningen är miljöförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och 

arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad tillsammans med 

Räddningstjänsten Syd, Polisen, Arbetsmiljöverket, Skatteverket, Kronofogden, , 

Arbetsförmedlingen och Tullverket. Arbetet bygger framförallt på riktad och 

uppsökande myndighetsgemensam tillsyn.  

Arbetet med Tryggare Malmö bidrar till att uppfylla följande mål inom Agenda 2030:   

   

I Malmö finns många oseriösa och illegala företag och organisationer som inte följer 

gällande lagstiftning. Dessa verksamheter kan vara miljö- och hälsofarliga, motverka 

hållbarhetsmål, leda till osund konkurrens och bidra till en upplevd otrygghet för 

Malmöborna. Otillräckliga resurser hos tillsyns- och kontrollmyndigheter gör att det 

finns risk för att uppsökande tillsyn nedprioriteras vilket ger oseriösa aktörer en chans 

att etablera sig på marknaden. Detta kan även på sikt leda till att seriösa aktörer trängs 

undan på grund av osund konkurrens.  
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Brottsförebyggande rådets rapport från år 2016 visar att grövre brottslighet ofta har 

förgreningar till oseriösa verksamheter inom restaurangbranschen, detaljhandeln och 

byggbranschen (BRÅ, 2016). När Tryggare Malmö går in och genom tillsyn stör dessa 

verksamheter kan det på lång sikt motverka brottsligheten och öka Malmöbornas 

trygghet och säkerhet. Målet är först och främst att överföra de oseriösa 

verksamheterna till ordinarie tillsyn, med de avgifter och regelbundna inspektioner det 

innebär. Om verksamheterna däremot inte frivilligt följer lagstiftningen kan resultatet 

bli beslut om åtgärder, sanktionsavgifter, saluförbud eller förbud om att bedriva 

verksamhet.  

I trygghetsundersökningar och inom kriminologisk forskning kopplas ofta upplevd 

trygghet till ett antal indikatorer och faktorer som har med oordning och 

missförhållanden att göra, såsom berusade personer, vandalisering, nedskräpning och 

klotter. Upplevd trygghet är också ojämlikt fördelad, då den skiljer sig mellan kön, 

åldersgrupp, socioekonomisk status, etnisk bakgrund samt boendeform och geografisk 

plats. Tryggheten upplevs vara minst i särskilt utsatta områden (BRÅ, 2008). Syftet 

med Tryggare Malmös arbete är en ökad trygghet för alla Malmöbor - oavsett vem 

man är, var man handlar, går i skolan, bor eller arbetar. 
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Sammanfattning 

Tryggare Malmö har under drygt fyra år byggt upp ett stabilt och långsiktigt arbete 

genom samverkan mellan flera kommunala förvaltningar i Malmö stad och statliga 

myndigheter. Det etablerade arbetssättet bidrar till att vi tillsammans kan utföra 

planerade tillsynsbesök och kontroller av oseriösa verksamheter samt mobilisera 

resurser utifrån de ärenden som uppstår.  

Under året har vi gjort gemensamma insatser inom framförallt sex tillsynsområden: 

hygieniska behandlingsverksamheter, livsmedelskontroll, olovliga boenden, 

samlingslokaler, varutillsyn och fastighetsövergripande tillsyn.  År 2021 har det varit 

två genomgående fokus i samtliga branscher som vi arbetar med: att vi ska bli bättre 

på att identifiera indikatorer om människohandel och människoexploatering samt 

välfärdsbrottslighet för att kunna tipsa vidare till berörda myndigheter.  

Effekten av vår tillsyn är framförallt att inspektionerna leder till minskad tillgång till 

osäkra varor och tjänster, att oregistrerade verksamheter blir registrerade och kommer 

in i den ordinarie tillsynen, att illegala verksamheter stänger ned och möjliggör sund 

konkurrens samt att vi kontinuerligt förbättrar våra arbetsmetoder för att nå en ökad 

effektivitet.  

Vi ser fortsatta utmaningar i vårt arbete eftersom handel mellan företag sker över 

kommun-, region- och ofta även nationsgränser, medan kommunala 

kontrollmyndigheters register begränsas till kommunens geografiska gränser. 

Ytterligare utmaningar för Malmö är de många industriområden som tappat sin 

funktion då efterfrågan på industrilokaler minskat utan att stadsutvecklingen hängt 

med. Detta gör att det finns risk att oseriösa fastighetsägare och verksamheter till 

exempel etableras i äldre industriområden, och att problem uppstår till följd av 

okunskap eller ovilja att följa lagstiftningen. Vi ser ett fortsatt stort behov av vår tillsyn 

för att kunna identifiera det stora mörkertalet av illegala verksamheter och vi ser ett 

gott resultat tack vare ökade resurser till Tryggare Malmös arbete. 
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1. Bakgrund och syfte 

1.1 Bakgrund 

Inför år 2017 äskade miljöförvaltningen om utökade medel för att kunna prioritera 

och fokusera sin tillsyn på oseriösa aktörer i Malmö. Under våren 2017 beslutade 

kommunstyrelsen att avsätta särskilda medel för trygghetsskapande åtgärder. 

Satsningen kom att kallas för Tryggare Malmö och miljöförvaltningen fick en utökad 

budget för att prioritera tillsynen av oseriösa och otillåtna verksamheter för en ökad 

trygghet i Malmö.  

Redan efter hösten 2017 kunde det konstateras att satsningen visat stor framgång och 

effektivitet. I Malmö stads budget för år 2020 tilldelades Tryggare Malmö resurser för 

att bli en del av den ordinarie verksamheten. För miljöförvaltningen innebar detta att 

en särskild och permanent enhet kunde bildas, vilket skedde vid halvårsskiftet 2020. 

För Tryggare Malmö innebar detta inledningen på en fas av stabilt och långsiktigt 

arbete med syfte att ge positiva och hållbara effekter för hela Malmö. Enheten för 

trygghet och samordnad tillsyn består idag av tre livsmedelsinspektörer och sju 

miljöinspektörer som arbetar med uppsökande tillsyn, till största del i samverkan med 

andra myndigheter.  

Genom samverkan mellan myndigheter utförs tillsyn på gemensamma tillsynsobjekt 

som koordineras och samordnas tillsammans. Miljöförvaltningen har sedan projektets 

start haft samordningsansvar. Polisen har haft ett stort inflytande på de prioriteringar 

som sker tack vare deras kännedom om Malmöbornas upplevda otrygghet. 

Avvägningar sker med hänsyn till vilken effekt respektive fokusområde och 

verksamhet har på människors hälsa och miljö, i vilken utsträckning vi kan påverka 

osund konkurrens  samt vilken samverkanseffekt vi kan nå. Tillsynsområdena kan 

förändras över tid och kräver därför stor flexibilitet hos såväl medarbetare som 

organisationerna.  

1.2 Syfte 

Samordnad tillsyn inom Tryggare Malmö ska öka tryggheten för Malmöborna genom 

riktad tillsyn på verksamheter och organisationer som misstänks vara oseriösa eller 

illegala. Verksamheter som blir föremål för tillsyn förväntas gå från illegal till legal 

status och därmed följa de lagar som råder för att skydda medborgarna.  

Syftet med Tryggare Malmö är att:  
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• öka tryggheten i Malmö och se till att Malmöborna får tillgång till säkra varor 

och tjänster  

• skapa rättvisa villkor för företagande och rättvis konkurrens i Malmö  

• motverka den illegala ekonomin i Malmö samt  

• använda och utveckla effektiva metoder för samordnad myndighetsgemensam 

tillsyn.  

1.2.1 Rapportens syfte 

Denna rapport presenterar det genomförda arbetet inom Tryggare Malmö under år 

2021. Rapporten ska kunna användas som ett stöd och underlag för att synliggöra och 

sprida erfarenheter från tillsynen. Tryggare Malmös insatser, metoder och 

utvecklingsmöjligheter ska ständigt utvärderas för att säkerställa att resurser läggs där 

de gör som mest nytta och får störst effekt.  

Rapporten är författad av miljöförvaltningen i samråd med de myndigheter som är 

involverade i Tryggare Malmö. Eftersom miljöförvaltningens tillsynsområden sträcker 

sig över ett brett spektrum och därmed inkluderar samtliga branscher, är rapporten 

skriven med avstamp utifrån miljöförvaltningens perspektiv. 
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2. Metoder 

Arbetssättet i Tryggare Malmö kan beskrivas med följande insatsområden:  

• bedriva tillsyn på verksamheter och branscher som normalt sett inte kan 

finansieras av tillsynsavgifter och som har en koppling till otrygghet och 

osund konkurrens  

• bedriva tillsyn genom kvalitativa och fördjupade utredningar  

• föra över verksamheter och branscher som följer lagstiftningen till ordinarie 

tillsynsverksamhet  

• samverka och koordinera insatser från olika myndigheter  

• etablera stabila kanaler för samverkan och informationsöverföring mellan 

myndigheter samt  

• kontinuerligt utveckla metoder för att på ett effektivt sätt motverka oseriösa 

och olagliga verksamheter.  

2.1 Verktygslåda 

Varje myndighet och förvaltning har sin egen lagstiftning att utgå ifrån, men genom 

att samverka inom Tryggare Malmö där det gemensamma målet är att öka tryggheten 

för Malmös medborgare har vi skapat en gemensam verktygslåda och kan på så sätt nå 

ett mer effektivt resultat än om varje myndighet agerar ensam. Här följer en kort 

beskrivning av varje myndighets verktyg inom tillsynen för Tryggare Malmö.  

Arbetsförmedlingen kan kontrollera att kriterierna för bistånd uppfylls, och om de inte 

gör det kan bistånd dras tillbaka. Tack vare att Polisen kontrollerar id-handlingar kan 

Arbetsförmedlingen även i efterhand upptäcka om någon som befinner sig i 

verksamheterna, som uppgivit att de inte är anställda där, uppbär någon form av 

arbetslöshetsersättning. 

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har flera enheter som verkar inom Tryggare 

Malmö. Avdelningen för ekonomiskt bistånd och boende undersöker bidragsfusk 

genom att bland annat kontrollera om en person är korrekt folkbokförd och kan dra 

tillbaka olika typer av bidrag om fusk konstateras. De kan även hjälpa personer som vi 

upptäcker i olovliga boende att hitta en ny bostad om personerna vill och har rätt till 

det. På förvaltningen finns även tillståndsenheten som kontrollerar alkohol- och 

tobaksförsäljning. På serveringsställen kontrolleras bland annat ordning och nykterhet, 

att inga minderåriga serveras alkohol och att en serveringsansvarig är på plats. Vad 

gäller tobak kontrolleras bland annat att det inte sker försäljning av illegal tobak, 

styckvis försäljning eller försäljning till minderåriga. Vid betydande brister kan 
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tillståndsenheten meddela erinran, varning eller återkalla ett serverings- eller 

försäljningstillstånd.   

Arbetsmiljöverket kontrollerar arbetsmiljön i syfte att förebygga risker, att någon blir 

sjuk eller skadar sig på sin arbetsplats. Det kan bland annat innebära kontroll av 

lokalen, maskiner, redskap, skyddsutrustning och arbetsplatsens rutiner. En del av 

bestämmelserna i Arbetsmiljöverkets föreskrifter är förenade med sanktionsavgifter.  

Fritidsförvaltningen undersöker bidragsfusk genom att kontrollera att 

föreningsbidragen kopplade till lokaler och anställningar stämmer. 

Kronofogden ska motverka ekonomisk brottslighet i samhället och deltar i Tryggare 

Malmös inspektioner i de fall det finns bolag eller privatpersoner som har ekonomiska 

skulder. Exempelvis kan de utmäta egendom såsom bilar, kontanter, klockor, smycken 

och varulager från skuldsatta personer eller företag som har skulder hos Kronofogden. 

Förutom att Polisen deltar i Tryggare Malmö genom sitt eget uppdrag deltar de även 

för att säkerställa att övriga myndigheter kan utföra sin tillsyn på ett säkert och smidigt 

sätt och i vissa fall bereda tillträde för de myndigheter som behöver hjälp med det för 

sin tillsyn.  

Räddningstjänsten Syd kontrollerar brandskydd och utrymningsvägar i lokaler för att 

motverka olyckor. De utför även tillsyn av brandfarliga varor såsom gasol. De kan 

ställa krav på åtgärder, men även fatta beslut om förbud med vite för aktuell 

användning av utrymmet om kraven inte uppfylls.  

Skatteverket utför bland annat kontroller av personalliggare och kassaregister i syfte 

att se till att den skattemässiga hanteringen av inkomsten sköts på ett korrekt sätt för 

att motverka osund konkurrens och skattefusk. De arbetar även långsiktigt och ska 

alltid främja samhällsnyttan. Utgångspunkten inom Tryggare Malmö har därför varit 

att få en bättre räckvidd på de aktiviteter och efterföljande åtgärder som genomförs.  

Stadsbyggnadskontoret kontrollerar om det finns bygglov för verksamheter och att 

gällande bygglov följs. Om det skett överträdelser av plan- och bygglagen kan de gå 

vidare med byggsanktionsavgift, föreläggande och/eller andra åtgärder. 

Stadsbyggnadskontoret har möjlighet att tvinga verksamheter att ta bort inredning 

såsom kök och badrum vilket gör det svårare för fortsatt användning av lokalen som 

exempelvis bostad eller samlingslokal.  

Tullverket kontrollerar flödet av varor in och ut ur Sverige. Inom Tryggare Malmö 

medverkar Tullverket främst vid kontroller i livsmedelsbutiker samt vid 

fastighetsövergripande kontroller. 

Miljöförvaltningen arbetar främst utifrån miljöbalken och livsmedelslagstiftningen. 

Miljöförvaltningens arbetssätt och verktyg presenteras vidare under avsnittet 

Fokusområden i den här rapporten.  
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3. Fokusområden 

De områden och branscher som Tryggare Malmö främst arbetar med är de som vi kallar 

fokusområden. 2021 års utvalda fokusområden har varit hygieniska 

behandlingsverksamheter, samlingslokaler, olovliga boenden, varutillsyn, 

livsmedelskontroll och fastighetsövergripande tillsyn. Under året har det funnits två 

genomgående fokus i samtliga branscher vilka är att vi ska bli bättre på att identifiera 

indikatorer om människohandel och människoexploatering samt välfärdsbrott för att 

kunna tipsa vidare till berörda myndigheter. Nedan följer en presentation och urval av 

årets arbete inom respektive område.  

3.1 Hygieniska behandlingsverksamheter 

Till hygieniska behandlingsverksamheter räknas bland annat massage, hårvård, 

fotvård, piercing och tatuering. Verksamheterna omfattas av miljöbalkens krav 

eftersom det finns hälsorisker, exempelvis smitta, infektioner, allergier och hudskador. 

Miljöförvaltningen kontrollerar därför att lokalens utformning, utrustning och 

personalens städ- och hygienrutiner uppfyller miljöbalkens krav. Inom Tryggare 

Malmö har vi möjlighet att kontrollera sådana verksamheter eller branscher som inte 

kan prioriteras av den ordinarie tillsynen, till exempel icke anmälningspliktiga 

verksamheter. Exempel på verksamheter som inte är anmälningspliktiga är 

massagesalonger, som Tryggare Malmö prioriterade redan 2018.  

I tillsynen samverkar miljöförvaltningen främst med Skatteverket, Räddningstjänsten 

Syd, Arbetsmiljöverket och stadsbyggnadskontoret. Under året har vi utfört två större 

myndighetsgemensamma insatser, vilka har lett till vidare utredning hos samtliga 

myndigheter. För miljöförvaltningen är de vanligaste bristerna dåligt anpassade lokaler, 

bristande ventilation, dålig hygien samt avsaknad av egenkontroll. I ett fåtal fall har 

olovliga boenden även konstaterats och förbjudits.  

3.1.1 Förändringar av arbetssätt 

Sedan Tryggare Malmös start 2017 har 95 massagesalonger besökts och majoriteten av 

besöken har lett till vidare utredningar och krav på åtgärder. Under åren har vi genom 

våra beslut kunnat pröva lagstiftningen och efter avgörande i högre instans fått 

vägledning i bedömningar. Vi fattar såväl fler beslut som beslut tidigare i processen. 

Ett exempel är att vi oftare fattar beslut om förbud att bedriva verksamhet fram tills 

att åtgärder är vidtagna, istället för att tillåta verksamheten att ha öppet under 

åtgärdsprocessen. Detta gäller för verksamheter där det finns flera och allvarliga 
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brister. 

 

Under året har även det förebyggande arbetet utvecklats. Genom vår tillsyn har vi 

bedömt att kunskap om de krav som ställs är begränsad hos verksamheterna. Vid 

sidan om den operativa tillsynen krävs därför kunskapshöjande insatser för att nå 

långsiktiga resultat och en hållbar förändring i branschen. Under året har därför 

miljöförvaltningen tagit fram två informationsblad som skickats ut till 

massageverksamheter och fastighetsägare för att informera om lagstiftning, deras 

ansvar samt rådgivning om hur kraven uppfylls.   

3.1.2 Thaiwise och certifiering av nuad thai-salonger  

Det finns många oseriösa aktörer inom branschen med koppling till otrygga förhållanden 

som arbetskraftsrelaterat fusk och skattefusk. Detta bidrar till att försämra och skada 

branschens rykte och skapar även en osund konkurrens mellan verksamheterna, vilket gör 

det svårt för seriösa aktörer inom massagebranschen att etablera sig.  

Projektet Thaiwise startade 2019 för att stärka thailändska kvinnors kunskap om sina 

rättigheter genom riktad information och rådgivning. Thaiwise vill bidra till en bättre 

arbetsmiljö, jämlika arbetsförhållanden och bättre förutsättningar för att driva rättvisa och 

seriösa verksamheter med fokus på traditionell thai-massage (nuad thai). Miljöförvaltningen 

sitter med i styr- och arbetsgruppen i projektet för att erbjuda kompetens och kunskap om 

miljöbalken och erfarenheter från tillsynen.  

Thaiwise har under året arbetat fram ett certifieringsprogram som ska ge 

massageverksamheter erkännande och motivation till att fortsätta driva sina företag på ett 

lagenligt och etiskt sätt. Begreppet nuad thai är det thailändska ordet för thaimassage och för 

att kunna delta i certifieringsprogrammet behöver man ha grundläggande kunskap i 

massageformen. För att bli certifierad behöver verksamhetsutövaren gå en 

företagsutbildning, en utbildning i samhällsorientering samt se till att massagelokalen 

uppfyller miljöbalkens krav. När alla processer har slutförts får deltagarna ett certifikat och 

en certifieringsdekal. Certifieringen är ett sätt att bygga upp kundernas förtroende för 

massageverksamheterna. Dekalen blir också ett sätt att skapa en medvetenhet hos 

allmänheten i Malmö.  
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3.2 Samlingslokaler 

Samlingslokaler innefattas av miljöbalkens krav. Inom Tryggare Malmö prioriteras 

samlingslokaler eftersom många av dem är illegala, det vill säga en samlingslokal som är 

otillåten utifrån dess utformning och/eller användning. Många av de samlingslokaler som 

besöks brister gällande flera lagkrav. I praktiken kan det innebära att lokalen har stora brister 

sett till inomhusmiljö, saknar bygglov och/eller att de inte uppfyller 

brandskyddsbestämmelser. Det kan också innebära att lokalen används för otillåtna eller 

illegala aktiviteter såsom rökning i en rökfri miljö, alkohol- och tobaksförsäljning utan 

tillstånd eller indikation om olovligt spel. Flera av dessa lokaler har även kopplingar till 

organiserad brottslighet.  

Under 2021 har vi varit på 40 samordnade inspektioner i cirka 20 samlingslokaler 

tillsammans med Polisen, Räddningstjänsten Syd, stadsbyggnadskontoret, Arbetsmiljöverket, 

Skatteverket, tillståndsenheten samt i vissa fall även Kronofogden. De två senaste åren har vi 

sett en ökning av illegala samlingslokaler som saknar bygglov och allvarliga brister utifrån 

brandskyddsbestämmelser. I fem av de lokaler som besöktes under 2021 har det funnits stora 

brister enligt miljöbalken. Dessutom har de saknat bygglov samt haft brister utifrån 

brandskyddsbestämmelser vilket har gjort att samtliga fem lokaler förbjudits tack vare 

myndigheternas samverkan. 

Pandemin och medföljande restriktioner för nattklubbar och serveringsställen kan ha varit 

anledningen till ökningen av illegala samlingslokaler då de legala samlingslokalerna valt att 

stänga ned. Pandemilagen kan även ha gjort att allmänheten i större utsträckning tipsat 

myndigheter då de reagerat starkare på stora folksamlingar. Under det första halvåret gjorde 

vi tillsammans med Polisen och Länsstyrelsen tillsyn på samlingslokaler med anledning av 

tillfälliga smittskyddsåtgärder. Vissa ställen följde frivilligt restriktionerna efter vår rådgivning 

medan det för andra krävdes beslut om åtgärder.   
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Under året har vi haft ett fortsatt fokus på de lokaler som systematiskt används för att bryta 

mot lagen om tobak och liknande produkter genom rökning inomhus. Den vanligaste 

överträdelsen vi ser är att verksamheter bryter mot restriktioner om rökrum. 

3.2.1 En lokal, tre verksamhetsformer, tre rökförbud  

Många av de illegala samlingslokaler som Tryggare Malmö har utfört tillsyn på har antingen 

gjort åtgärder och blivit lagliga eller upphört efter vår tillsyn. Det finns dock en del 

verksamheter som ständigt återuppstår i nya former med syfte att kringgå lagkrav, oftast 

lagen om tobak och liknande produkter. Dessa typer av verksamheter kräver regelbunden 

uppföljning.  

Ett exempel är en samlingslokal som Tryggare Malmö redan 2017 konstaterade användes 

som ett olovligt rökcafé. Verksamheten var organiserad som en förening men drev öppen 

caféverksamhet, sålde vattenpipsessioner och tillät rökning i hela lokalen. Miljöförvaltningen 

fattade beslut om rökförbud enligt såväl tobakslagen som miljöbalken. Besluten överklagades 

med huvudargumentet att ett rökförbud inte skulle gälla eftersom verksamheten inte var en 

offentlig lokal, utan en ideell förening, endast för dess registrerade medlemmar. Besluten 

överklagades till högre instans, men kammarrätten beviljade inte prövningstillstånd och 

verksamheten valde då att upphöra.   

Efter ett kort uppehåll startade en ny verksamhet i lokalen, som uppgavs vara ett slutet 

sällskap på 150 personer. Verksamheten hade infört ett tagg-system som skulle försäkra att 

enbart medlemmar kunde ta sig in i lokalen. Huvudverksamheten var fortfarande rökning av 

vattenpipa och cigaretter, vilket skedde i hela lokalen. Tillhandhållande av mat och dryck 

hade tonats ner och läsk, tobak och vattenpipor som fanns i lokalen uppgavs tillhöra 

individuella medlemmar. Miljöförvaltningen bedömde att lokalen var tillgänglig för 

allmänheten och fattade ett nytt förbud mot rökning. Förbudet överklagades, men avslogs av 

Länsstyrelsen Skåne. Kort därefter tömdes lokalen och det framgick att den skulle renoveras.  
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Under våren 2021 hade lokalen totalrenoverats till en kommersiell café- och 

restaurangverksamhet med ett särskilt avsett rökrum, där nu vattenpipa skulle kunna rökas 

utan att bryta mot lagen. Miljöförvaltningen informerade verksamheten flertalet gånger om 

gällande restriktioner för användning av rökrum, såsom att man inte får äta och dricka 

därinne. Trots detta kunde miljöförvaltningen vid nästkommande tillsynsbesök konstatera att 

verksamheten bröt mot dessa restriktioner och miljöförvaltningen fattade beslut om förbud 

mot rökrum. Olovlig tobak upptäcktes dessutom i lokalen.  

Sammanfattningsvis har lokalen sedan 2017 använts för olovlig rökning men i olika 

verksamhetsformer som ständigt anpassats efter våra beslut och upphört för att därefter 

återuppstå i nya former. Detta visar ett tydligt exempel på en återkommande utmaning inom 

branschen och behovet av regelbundna och obokade tillsynsbesök för att följa upp att 

lagstiftningen följs. 

3.3 Olovliga boenden 

Ett olovligt boende är en lokal där personer bor men som är olämplig att använda 

som bostad då inomhusmiljön är hälsovådlig och kan skada de boendes hälsa på kort 
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eller lång sikt. Ofta saknas dessutom bygglov och brandskyddet i lokalen är 

otillräckligt. Personer som bor i olovliga boenden befinner sig ofta i en utsatt 

situation, vilket gör att de sällan ställer krav på sin boendemiljö eftersom det skulle 

riskera att de förlorar sitt hyreskontrakt om ett sådant ens finns. Ibland kan boendet 

dessutom vara en del av en lön. Det finns såklart även undantag där varken hyresvärd 

eller hyresgäst har kunskap om att deras boende är olovligt. Detta visar på att de 

människor vi möter bor där av väldigt olika anledningar. Det kan till exempel vara att 

de inte kommer in på bostadsmarknaden, att lägenheterna de blir erbjudna är för små 

för familjens behov, att de fått sitt boende via sin chef eller helt enkelt för att de inte 

stått tillräckligt länge i bostadskö. Utöver att de boende riskerar olägenhet för sin hälsa 

innebär de olovliga boendena även förlorade skatteinkomster till staden och en osund 

konkurrens mellan hyresvärdar. Vår tillsyn är väsentlig för att stävja den illegala 

ekonomin och otryggheten som uppstår för människor som bor i olovliga boenden. 

3.3.1 Samverkan och kompletterande lagstiftning 

Framgångsfaktorn i vårt arbete mot olovliga boenden har varit samverkan mellan 

framförallt miljöförvaltningen, räddningstjänsten Syd och stadsbyggnadskontoret. 

Med hjälp av våra respektive lagstiftningar har vi tillsammans kunnat agera för att få 

bort otrygga och bristfälliga bostadsmiljöer på ett effektivt och långsiktigt sätt. I vissa 

fall där boendet har brister enligt flera lagstiftningar kan en myndighet fatta beslut om 

förbud eller begära rättelse vilket gör att våra resurser används mer effektivt än om alla 

skulle skriva varsitt förbud. Eftersom de flesta olovliga boende som kontrolleras är 

olämpliga, är det ofta inte möjligt att få bygglov i efterhand. De flesta fastighetsägare 

brukar därför försöka undvika vitesbelopp och byggsanktionsavgifter helt genom att 

snabbt ta bort inredning som tyder på olovligt boende.  

3.3.2 Gästarbetares arbets- och boendemiljö 

Under året har vi tillsammans med stadsbyggnadskontoret, Räddningstjänsten Syd, 

Arbetsmiljöverket och i vissa fall även Gränspolisen gjort tillsyn av lantbruk i Malmö 

för att se hur stort tillsynsbehovet är på gästarbetares arbets- och boendemiljö. Under 

året besökte vi tio lantbruk som valdes ut baserat på typ av verksamhet och  storlek. 

På mer än hälften av de besökta gårdarna där boende fanns noterades brister. I flera 

fall hade gästarbetarna försetts med boenden i gamla lador eller i bodar/stugor som 

placerats på fastigheten tillfälligt eller permanent. I flera fall fanns brister i 

inomhusmiljön, avsaknad av bygglov och korrekt brandskyddsavstånd. Även 

Arbetsmiljöverket hittade brister i arbetsmiljön på flera lantbruk och gränspolis kunde 

se att vissa av gästarbetarna saknade arbetstillstånd i Sverige. Miljöförvaltningen 

bedömer att det finns ett fortsatt stort behov av myndighetsgemensam tillsyn av 

lantbruk sett till vilka avvikelser som påträffades under årets tillsyn. 
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3.3.3 Olovliga boenden som tyder på människoexploatering 

Under 2021 har en majoritet av de olovliga boenden som identifierats legat i direkt 

anslutning till en arbetsplats såsom fordonsverkstäder, massagelokaler, butiker och 

restauranger. Boendena kan vara allt ifrån nyrenoverade med kontinentalsäng till en 

madrass på ett betonggolv. Utöver att personerna som bor där ofta är 

socioekonomiskt utsatta finns även risk för att de blir exploaterade av sin arbetsgivare 

eftersom boendet ligger i eller i direkt anslutning till själva verksamheten. I dessa fall 

skickar vi därför alltid tips till Polisen om människoexploatering.  
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3.4 Varutillsyn 

Konsumenter ska kunna förvänta sig att produkterna de köper i handeln är 

kontrollerade och säkra innan de hamnar på marknaden. Hur säkra de är kan tyvärr 

skilja sig beroende på vilken butik konsumenten väljer. Tillsynen inom Tryggare 

Malmö har visat att det finns ett stort antal osäkra, olagliga och farliga produkter till 

försäljning i Malmö. Vissa kosmetiska produkter och leksaker kan till exempel 

innehålla ämnen som är direkt skadliga för hälsan och elektroniska produkter som kan 

vara strömförande eller brandfarliga. Tillsyn av detaljhandeln har därför sedan starten 

av Tryggare Malmö varit ett prioriterat tillsynsområde. 

Under 2021 har vi skrivit fler förbud och fler beslut om sanktionsavgifter än tidigare 

eftersom erfarenhet från tillsynen visat att det får butiksägare att inse allvaret i 

bristerna, vilket ökar säkerheten för konsumenter. Flera av butikerna som fått tillsyn 

har haft kopplingar till arbetsrelaterad brottslighet, exempelvis att personer jobbar i 

butiken utan att vara anställda hos företaget. Dessa personer tar inte något ansvar för 

verksamheten vilket gör att det blir svårare att förmedla information om regler och 

märkning av produkter.  

 

3.4.1 Hudblekningskrämer med förbjudet innehåll 

Under hösten 2021 har tillsynen haft ett speciellt fokus på hudblekande krämer, det 

vill säga kosmetiska produkter som används för att ge huden en ljusare ton. Analyser i 

laboratorium har visat att dessa produkter kan innehålla förbjudna ämnen såsom 

kvicksilver och hydrokinon. Kvicksilver kan lagras i kroppen vid mycket små doser 

och ge allvarliga skador på bland annat njurar, hjärna, nervsystem och foster hos 

gravida kvinnor. Barn, ungdomar eller vuxna som bor i hushåll där någon annan 

använder kvicksilverprodukter kan också få i sig ämnet och på så sätt skadas. 

Hydrokinon är ett blekande ämne som är klassat som cancerogent och som kan orsaka 
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besvärande effekter på huden. Ämnet kan även orsaka kraftiga allergiska reaktioner. 

Under hösten har nio butiker stoppats från att sälja hudblekande krämer som 

innehåller förbjudna ämnen. Butikerna har även fått sanktionsavgifter för bristande 

märkning av produkter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hudkräm som innehåller kvicksilver. 

En problematik som ännu en gång blivit aktuell är det faktum att miljöförvaltningen 

enligt lagstiftningen inte får beslagta kosmetiska produkter, kemikalier eller elektronik 

trots att de innehåller giftiga ämnen såsom kvicksilver. Detta resulterar i att 

produkterna i vissa fall säljs vidare på andra sätt trots miljöförvaltningens förbud. 

Höstens tillsyn av hudblekande krämer har bedrivits som en del av ett 

samverkansprojekt med Läkemedelsverket där fokus ligger på hudkrämer och där ett 

sextiotal kommuner medverkar.  

3.5 Livsmedel 

3.5.1 Utmaningar kring oregistrerade företag och geografiska gränser 

Alla livsmedelsverksamheter som uppfyller en viss grad av kontinuitet och 

organisation är skyldiga enligt lag att registrera sig hos en kontrollmyndighet. Syftet 

med det är att kontrollmyndigheten ska ha kännedom om företaget och kunna 

kontrollera att livsmedelslagstiftningen följs så att konsumenterna inte riskerar att 

köpa osäkra livsmedel. Ett livsmedelsföretag har också en skyldighet att kontrollera att 

deras leverantörer är korrekt registrerade.  

Oseriösa företag tar dock inte hänsyn till livsmedelslagstiftningen, än mindre 

kommun- och landsgränser, när de gör affärer. Avsaknaden av ett nationellt 

livsmedelsregister, och med det en automatisk informationsöverföring mellan 

kommuner, ökar risken för oseriösa aktörer att komma undan lagkrav när de flyttar 

från kommun till kommun. Detta medför även en risk att osäkra livsmedel kommer in 

i livsmedelskedjan och förflyttas över landsgränser. Öresundsbron har underlättat för 

många livsmedelsverksamheter att bredda sin verksamhet och exportera livsmedel till 
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Danmark, vilket är något som Tryggare Malmö ser allt mer av. Tack vare tillsynen 

inom Tryggare Malmö och samverkan mellan kommunala och statliga myndigheter 

samt den danska specialenheten Rejseholdet kan oregistrerade livsmedelsverksamheter 

som säljer osäkra livsmedel identifieras och stoppas. I Malmö har vi länge försökt 

påverka beslutsfattare om vikten av en nationell så kallad fuskstyrka med mandat att 

agera i hela landet med specialkompetens inom området såsom Rejseholdet i 

Danmark. 

3.5.2 Spårbarhet i livsmedelskedjan 

Alla livsmedel ska kunna spåras såväl framåt som bakåt i hela livsmedelskedjan. När 

företagen inte kan visa några spårbarhetsdokument, till exempel fakturor och 

följesedlar, betraktas produkterna som osäkra och får inte släppas ut på marknaden. 

Livsmedelsinspektörerna inom Tryggare Malmö utför omfattande 

spårbarhetskontroller på livsmedelsprodukter hos grossister, butiker, restauranger och 

andra livsmedelsverksamheter. Vid kontrollen väljs produkter ut för granskning 

genom att spårbarhetsdokument i form av fakturor och följesedlar begärs ut snarast 

eller inom 24 timmar från besöket. När företagen saknar eller inte kan uppvisa 

korrekta spårbarhetsdokument betraktas produkterna som osäkra och får inte släppas 

ut på marknaden. Vi fattar då beslut om omhändertagande eller saluförbud.  

Genom spårbarhetskontroller upptäcker vi en omfattande handel med livsmedel där 

företagen inte kan uppvisa kvitton eller fakturor. Inte sällan skickas efterkonstruerade 

eller återanvända fakturor in, som uppenbart är framtagna specifikt för vår kontroll 

där datum eller produkter har suddats ut och ersatts med nya uppgifter. Det har även 

hänt att fakturor skapats samma dag, eller dagen efter att miljöförvaltningen har begärt 

in dem. Det finns även tecken som tyder på att det finns följesedlar som används som 

reserv vid livsmedelstransporter där följesedeln slängs om ingen kontroll sker, men där 

faktura aldrig skapas.  

3.5.3 EU granskar Sveriges arbete mot livsmedelsfusk – Sante F 

Tryggare Malmös tre livsmedelsinspektörer har under hösten 2021 deltagit i en 

undersökning (fact finding) som genomförts av den europeiska kommissionens 

generaldirektorat för hälsa och livsmedelssäkerhet (GD Hälsa och livsmedelssäkerhet). 

Tanken var från början att utföra en revision av hur Sverige arbetar för att motverka 

bedrägerier i livsmedelskedjan. När det visade sig att Sveriges kommuner, länsstyrelser 

och statliga myndigheter som berörs av lagstiftningen inte arbetar med frågan i 

tillräcklig utsträckning, ändrades det till en undersökning istället för en revision. 

Undersökningen gick ut på att titta på de nationella åtgärderna som vidtas för att 

motverka bedrägerier i livsmedelskedjan är lämpliga och ändamålsenliga i enlighet med 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625. Undersökningen 

fokuserade på hur myndigheter arbetar mot livsmedelsfusk.  

Under ett par veckors tid fick livsmedelsinspektörerna inom Tryggare Malmö svara på 

frågor, ta fram underlag samt förbereda ett antal presentationer om vårt arbete. 
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Resultat av undersökningen visade att Malmö ligger långt fram i sitt arbete jämfört 

med såväl statliga myndigheter som andra kommuner i Sverige. I Europeiska 

kommissionens rapport lyfts flertalet goda exempel från Malmö fram. 

3.5.4 Gamla livsmedel utan datummärkning 

På en myndighetsgemensam tillsyn utfördes en livsmedelskontroll av en butik. Efter 

tips från en privatperson om utgångna datum kontrollerades några slumpmässigt 

utvalda produkter, bland annat juice i glasflaskor, där datum som ska stå på flaskhalsen 

var bortsuddade. Totalt upptäcktes 112 flaskor med bortsuddade datum. Efter 

ytterligare granskning av andra typer av kolonial- och mejeriprodukter upptäcktes fler 

varor där datummärkningen hade suddats ut och i vissa fall täckts över med en 

klisterlapp. Butiken stängdes tillfälligt eftersom mängden omärkta produkter som 

behövde omhändertas var så stor. De produkter som saknade märkning beslagtogs 

och transporterades till miljöförvaltningen för att räknas och dokumenteras.  

Totalt upptäckte miljöförvaltningen 1 060 förpackningar (825 kg) av olika typer av 

livsmedel där datummärkningen antingen hade suddats ut eller täckts över. Eftersom 

det fanns ett tidigare beslut från 2019 gällande brister i spårbarhet och obligatoriska 

märkningsuppgifter ansökte miljöförvaltningen om utdömande av vite på 30 000 

kronor efter besöket. Därefter skrevs ett nytt beslut kopplat med vite på 125 000 kr. 

Trots det nya vitesbeslutet med höjt vitesbelopp och flertalet diskussioner för att 

förmå butiksinnehavaren att följa lagstiftningen har miljöförvaltningen inte fått in 

några spårbarhetsdokument. En ny ansökan om att få vite utdömt kommer därför att 

skickas till Förvaltningsrätten. Efter att beslut om omhändertagande har vunnit laga 

kraft kommer produkterna dessutom att destrueras på företagarens bekostnad. 

3.5.5 Honung eller sirap? 

Honung ligger högt upp på EU:s lista över livsmedel som det oftast fuskas med. 

Honung får inte kallas honung om något tillförs eller tas bort från produkten. De som 

fuskar med honung tjänar mycket pengar på att tillsätta socker eller sirap för att öka 

vinsten. Det är nästan omöjligt för den enskilde konsumenten att upptäcka fusk med 

honung genom att bara titta eller smaka på den. Däremot kan låga priser på honungen 
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indikera fusk. I Malmö upptäcker livsmedelsinspektörerna allt mer honung där det 

finns indikatorer på fusk, till exempel tveksamma spårbarhetsdokument, avsaknad av 

fakturor, felmärkta honungsförpackningar och partier med honung helt utan 

märkning. 

Hösten 2020 upptäcktes ett parti med cirka 500 förpackningar honung hos en 

grossistfirma i Malmö. Merparten av honungen var förpackad i matlådor i glas i olika 

storlekar. Vissa förpackningar var märkta med etiketter där det stod ”äkta svensk 

honung”. Kontaktuppgifter såsom namn och adressuppgifter till den som producerat 

och förpackat honungen saknades dock vilket innebar att det inte fanns någon 

spårbarhet av produkterna. Dessutom kunde inte grossistföretaget uppge vem som 

levererat honungen och miljöförvaltningen fattade beslut om saluförbud. 

Efter ett par dagar fick vi till sist en adress från grossistföretaget som i kombination 

med en sökning på Facebook ledde oss till en privatperson i en annan kommun som 

enligt egna uppgifter hade 100 bikupor. Några dagar senare kom även 

grossistverksamheten i Malmö in med en faktura för honungen. Efter kontakt med 

livsmedelskontrollen i biodlarens hemkommun samt med Länsstyrelsen i Skåne kunde 

vi konstatera att biodlaren inte var registrerad som vare sig primärproducent eller 

livsmedelsföretagare. Livsmedelsinspektörerna i den andra kommunen utförde en 

kontroll hos biodlaren och uppmanade denne att registrera sig. Kontakt togs även 

med Livsmedelsverket, länsstyrelsen, Bitillsynsmän och Honungsringen för kännedom 

om ärendet. Därtill togs två prover på honungen som skickades iväg för analys. 
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Provsvaren visade att ett av proven hade högt HMF-värde, vilket indikerar 

upphettning till höga temperaturer. Inget tydde dock på att det inte var honung eller 

att den inte var svensk. Efter kontakt med Honungsringen skickades även prover för 

en pollenanalys som visade indikationer på att honungen inte var svensk, om det 

överhuvudtaget var honung.  

Mot bakgrund av detta förbjöd biodlarens hemkommun denne att släppa ut honung 

på marknaden och Miljöförvaltningen i Malmö omhändertog honungen från 

grossisten eftersom den hade köpts från ett oregistrerat livsmedelsföretag.  

3.6 Fastighetsövergripande tillsyn 

Den fastighetsövergripande tillsynen har visat sig vara ett effektivt verktyg för att 

kartlägga, inventera och identifiera industrifastigheter och dess verksamheter som 

bidrar till en upplevd otrygghet i Malmö. Samverkan i denna typ av ärenden sker 

främst med Räddningstjänsten Syd och stadsbyggnadskontoret samt Polis och 

Skatteverket. Vid ett och samma tillfälle kan myndigheter utifrån sina respektive 

lagstiftningar identifiera och komma åt de oseriösa verksamheter och aktörer som 

bidrar till upplevd otrygghet i Malmö. 

I vissa fall är verksamheterna i sig inte illegala men har kopplingar till annan illegal 

verksamhet. Det kan handla om lokaler som används av andra typer av verksamheter 

än vad det finns bygglov för, till exempel en lagerlokal som används som illegal 

nattklubb eller ett kontor som används som olovligt boende. I de fastigheter där vi 

identifierar problem ser vi ofta att fastighetsägarna inte uppfyller kraven på 

egenkontroll i tillräcklig utsträckning vilket gör att det ständigt etableras nya, oseriösa 

verksamheter som bidrar till otrygghet. Många av dessa områden och fastigheter som 

besöks inom Tryggare Malmö kräver upprepade tillsynsbesök och handläggningstiden 

sträcker sig ofta över flera år för att kunna nå ett långsiktigt resultat.  
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3.6.1 BID – Ängelholmsgatan och Möllevången  

Ängelholmsgatan är en gata i stadsområde Möllevången i Malmö. Gatan är 

representativ för området när det gäller infrastruktur, boendeformer och 

verksamheter. Resultat från Polisens trygghetsmätning visar att det finns ett behov av 

insatser för att öka tryggheten för medborgarna som besöker och bor i området. 

Mätningen visar att de faktorer som påverkar medborgarnas upplevelse mest är 

nedskräpning, narkotikahandel och missbruk samt störningar i utomhusmiljön. Mot 

bakgrund av detta har Polisen i samråd med Malmö stad och Fastighetsägare BID 

Möllevången (Boende, Integration, Dialog) tagit fram ett gemensamt medborgarlöfte 

för Ängelholmsgatan som syftar till att öka den upplevda tryggheten. Med anledning 

av detta har Tryggare Malmö prioriterat tillsyn av verksamheter på gatan där vi sett 

indikation på behov av myndighetsgemensam tillsyn.  

Under året har vi utfört sex samordnande inspektioner med fokus på restauranger och 

butiker på Ängelholmsgatan. I samband med detta har vi utfört ytterligare 12 

samordnade inspektioner på butiker och restauranger i området i nära anslutning till 

Ängelholmsgatan. Deltagande myndigheter har varit Polisen, Skatteverket, 

Arbetsmiljöverket, Räddningstjänsten Syd, tillståndsenheten, stadsbyggnadskontoret 

och miljöförvaltningen.  

3.6.2 Operation vårvinter – tillsyn av industriområde 

Som en del av Polisens Operation Vårvinter 2021 genomfördes en större 

myndighetsgemensam insats i ett industriområde i Malmö där miljöförvaltningen, 

stadsbyggnadskontoret, tillståndsenheten, Polisen, Skatteverket, Räddningstjänsten 

Syd, Kronofogden, Arbetsmiljöverket och Gränspolisen medverkade. I området finns 

en hel del miljöfarliga verksamheter såsom en Seveso-anläggning. Tryggare Malmö har 
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identifierat området som otryggt då lokalerna även nyttjas av verksamheter på ett sätt 

som inte är förenligt med gällande detaljplan eller bygglov. 

Alla medverkande delades upp i två grupper och sammanlagt inventerades tio 

fastigheter. För miljöförvaltningens del resulterade insatsen i att flera nya 

samlingslokaler och ett nytt olovligt boende identifierades. Vi la saluförbud och 

omhändertog livsmedel, fattade beslut om förbud på kemiska och kosmetiska 

produkter samt startade ett nytt ärende gällande nedskräpning och bristfälligt 

förvarade kemikalier. Dessutom kunde vi följa upp några pågående ärenden om 

olovligt boende och samlingslokaler i området. 

3.7 Människohandel och människoexploatering  

Människohandel är ett brott som innebär att gärningspersoner genom ett otillbörligt 

medel, exempelvis olaga tvång eller vilseledande transporterar, rekryterar eller inhyser 

en person i syfte att den ska exploateras för exempelvis sexuella ändamål eller 

tvångsarbete. Människohandel är en av de allvarligaste formerna av organiserad 

brottslighet och utgör en allvarlig kränkning mot mänskliga rättigheter. (Johansson, 

2020; Jämställdshetsmyndigheten, 2021; Polismyndigheten 2019). En 

granskningsrapport från riksrevisionen slår fast att exploatering av arbetskraft är ett 

allvarligt och ökande samhällsproblem. Utnyttjandet kan innebära arbete till låg eller 

utebliven lön, långa arbetsdagar och riskfylld arbetsmiljö. Förutom att exploateringen 

är skadlig för offret kan det leda till en osund konkurrens mellan företagare eftersom 

schyssta arbetsvillkor kostar mer för arbetsgivaren och därmed även för kunden (RIR 

2020:27).  
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Branscher som är särskilt utsatta för denna typ av brottslighet är bland annat bygg-, 

hotell-, restaurang- och skönhetsbranschen samt lantbruk och fordonsverkstäder. 

Gemensamt för dessa branscher är att det krävs arbete på plats och att arbetstagarna 

generellt sett har lägre utbildnings- och arbetslivserfarenhetskrav jämfört med andra 

branscher. (Arbetsmiljöverket 2019). 

Tryggare Malmös inspektörer rör sig i många av dessa miljöer och har därför en viktig 

roll att rapportera vidare till rätt instans när det finns indikationer på 

människoexploatering. I slutet av 2019 tog vi därför fram en checklista för indikatorer 

om människohandel som ett hjälpmedel som ska underlätta för inspektörer att 

identifiera indikatorer som tyder på människoexploatering och människohandel. 

Checklistan togs fram av Evonhuset på arbetsmarknads- och socialförvaltningen 

tillsammans med miljöförvaltningen i samråd med Arbetsmiljöverket Syd. Polisens 

människohandelsgrupp i region Syd samt kammaråklagare vid riksenheten mot 

internationell och organiserad brottslighet granskade dessutom listan. I samband med 

att checklistan färdigställdes anordnade Evonhuset en workshop med inspektörerna 

kopplade till Tryggare Malmö för att utbilda och informera om checklistan. Under året 

har vi haft kontinuerliga avstämningar med Evonhuset och även informerat andra 

kommuner om vårt arbetssätt.  

Tack vare checklistan och ökad kompetens inom området har vi blivit mer 

uppmärksamma på indikatorer som tyder på människohandel eller 

människoexploatering. Bland annat har flera olovliga boenden som vi hittat legat i 

direkt anslutning till verksamheter såsom massagelokal, restaurang och bilverkstad. 

Under året har våra tips till Polisen om människoexploatering dubblerats från 12 tips 

2020 till 24 tips 2021,vilket kan förklaras genom vår ökade medvetenhet och kunskap 

om indikatorerna.   

3.8 Välfärdsbrottslighet 

Ekonomisk vinning är en av de viktigaste drivkrafterna för organiserad brottslighet 

och uppnås exempelvis genom bidragsfusk. Årligen betalas mellan 11 och 27 miljarder 

kronor ut till företag och enskilda personer baserat på felaktiga grunder. Brottsligheten 

kopplat till arbetsmarknaden medför stora skattebortfall för statskassan och 

snedvrider konkurrensen. Brottsligheten är komplex och består av olika brottstyper: 

brott mot arbetsmiljöregler, bokförings- och skattelagstiftningsbrott, korruption, 

identitetsmissbruk, bidragsbrott och bedrägerier mot utbetalande system samt 

människoexploatering, se figur 1 nedan. (Polismyndigheten 2021) 
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Figur 1 Exempel som visar på hur brottslighet är kopplad till arbetsmarknaden (Myndighetsgemensam 
lägesbild organiserad brottslighet (2021)). 

Genom ökad kunskap har vi under året ökat vår kompetens för att bli bättre på att 

identifiera indikatorer på brott mot välfärden så att vi kan tipsa vidare till berörda 

myndigheter. Några exempel på välfärdsbrott som vi stöter på när vi är ute på 

inspektion är personer som folkbokför sig på industrilokalers adresser utan att faktiskt 

bo där i syfte att få olika typer av bidrag eller arbetsgivare som uppger att de inte har 

några anställda när personerna i butiken uppenbarligen arbetar där genom att 

exempelvis plocka upp varor på hyllorna. Problemet med välfärdsbrottslighet kan 

finnas i princip inom alla branscher som vi gör tillsyn på, vilket gör det extra viktigt att 

vi har rätt kunskap dels gällande hur vi identifierar indikatorer om välfärdsbrott, dels 

vilka myndigheter som behöver informationen. Under året har vi tipsat vidare till 

berörda myndigheter vid 16 tillfällen när vi misstänkt brott mot välfärd. 
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4. Resultat 

4.1 Genomförd tillsyn 

I kartan nedan har vi försökt visualisera inom vilka områden i Malmö där 

miljöförvaltningen inom Tryggare Malmö startar flest antal ärenden under 2021. Ju 

fler ärenden vi har startat inom ett område, desto mörkare blir färgen. Det handlar 

med andra ord inte om antal befogade ärenden utan det innefattar även så kallade 

obefogade ärenden, det vill säga ärenden vi startat på grund av inkomna tips men där 

vi inte har kunnat konstatera avvikelser. Siffrorna är framtagna den 10 december 2021 

vilket innebär att alla ärenden inte är med. De områden där vi haft flest nya ärenden är 

Östra hamnen, Gamla staden, Möllevången, Emilstorp, Rosengård centrum, 

Sofielunds industriområde, Hindby samt Lindängen.  

 



MILJÖFÖRVALTNINGEN • SAMORDNAD TILLSYN INOM TRYGGARE MALMÖ 2021 29 
 

Jämfört med 2020, se bilaga 1, har vi startat ärenden i fler områden även om en 

majoritet av ärendena fortfarande är koncentrerade till de centrala delarna av Malmö. 

Det kan även tilläggas att vi har utfört tillsyn i fler områden, men i ärenden som 

inleddes 2019 och 2020. De områden där vi startat flest ärenden är Möllevången, 

Gamla staden, Lindängen, Rosengård centrum, Hindby, Östra hamnen och Sofielunds 

industriområde. De nya områdena i utkanten av Malmö kan kopplas till tillsynen av 

gästabetares boende- och arbetsmiljö som initierades under 2021. Enheten för 

trygghet och samordnad tillsyn har startat totalt 578 ärenden men alla ärenden är inte 

kopplade till en fastighet, exempelvis vid ambulerande verksamhet, vilket gör att det 

på kartan blir 406 ärenden. Kartor uppdelade per branschområde finns i bilaga 2. 

4.1.1 Tillsynen i siffror 

Utan de myndigheter som ingår i Tryggare Malmö hade miljöförvaltningen inte 

kunnat nå samma resultat. Det ska dock förtydligas att siffrorna i följande stycken 

enbart syftar till miljöförvaltningens resultat, då de är hämtade ur miljöförvaltningens 

ärendehanteringssystem.  

Under 2021 har vi genomfört cirka 350 samordnade myndighetsgemensamma 

kontroller och inspektioner. Därtill har vi även utfört kontroller och inspektioner på 

egen hand.  

Av drygt 100 inventerade och prioriterade massagesalonger i Malmö har totalt 95 fått 

tillsyn, varav 38 besöktes under 2021. Under året har totalt 25 beslut om åtgärder och 

5 förbud om att bedriva verksamhet skickats ut. Sedan Tryggare Malmös start har 

totalt 20 salonger, det vill säga  20 procent av de som besökts, stängt ner eller flyttat 

till annan lokal efter att en eller flera myndigheter ställt krav på åtgärder.  

Under året har vi utfört 40 samordnade inspektioner på samlingslokaler och fattat 

totalt 4 rökförbud med restriktioner, 2 förelägganden om smittskyddsåtgärder och 

3lantbr förbud där vi dömt ut lokalen som förenings- eller samlingslokal. Vi har begärt 

utdömande av vite vid 5 tillfällen på totalt 250 000 kronor. Genom förebyggande 

arbete och rådgivning har vi även hindrat flera rökcaféer att öppna då det är förbjudet 

att röka inomhus och på uteserveringar. Rökrum är en väldigt kostsam investering 

som sällan fungerar när verksamhetens affärsidé är att erbjuda rum för rökning.  

Vi har under året tillsammans med Räddningstjänsten Syd och stadsbyggnadskontoret 

följt upp tidigare meddelade förbud mot olovliga boenden och kunnat konstatera att 

38 olovliga boenden har upphört efter förbud eller krav på åtgärder. Vi har startat 72 

nya ärenden under 2021 på grund av misstankar om olovliga boenden. Under året har 

vi fattat 18 beslut om förbud mot olovliga boenden.  

Vi har utfört 70 kontroller inom varutillsynen av bland annat läkemedel, tobak, 

kosmetika och elektronik, varav 59 har varit samordnade med bland andra 

Skatteverket, Polisen och tillståndsenheten. 17 butiker har anmälts till 

Läkemedelsverket för försäljning av otillåtna läkemedel och vid 38 tillfällen har vi 
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ansökt om miljösanktionsavgifter. Tillsynen har resulterat i att 300 produkter 

förbjudits. 

Genom fortsatt kartläggning av oregistrerade livsmedelsverksamheter har vi gjort 267 

kontroller. En del verksamheter har upphört medan andra har blivit registrerade och 

överförts till ordinarie tillsyn. Under året har vi spårat och stoppat försäljning av 30,7 

ton livsmedel. Sedan projektets start har cirka 160 ton livsmedel stoppats från 

försäljning. Under året har vi även skrivit 73 sanktionsbeslut, varav 16 beslut om 

livsmedelsanktionsavgift på grund av att företagen inte uppfyllt sina skyldigheter att 

registrera sina verksamheter innan de startat, 29 förbud avseende 

förbud/omhändertagande/destruktion av osäkra livsmedel, 16 föreläggande om att 

åtgärda avvikelser, 7 föreläggande med löpande vite, 1 föreläggande med engångsvite 

samt 4 tillfälliga stängningar.  

Inom den fastighetsövergripande tillsynen har vi följt upp beslut och gjort tillsyn på 

nya ärenden. Det har startats 16 ärenden och vi har gjort 31 fastighetsövergripande 

tillsynsbesök under året.  

Vi har skickat in 24 tips om människoexploatering till Polisen, vilket är dubbelt så 

många tips jämfört med 2020. Vi har även skickat tips om välfärdsbrott vid 16 

tillfällen. 

4.2 Effekter av tillsynen 

4.2.1 Ökad trygghet genom minskad tillgång till osäkra varor och tjänster 

Våra tillsynsbesök och kontroller minskar riskerna för Malmöborna att få tillgång till 

osäkra varor och tjänster genom att vi ställer krav på de verksamheter som inte följer 

gällande lagstiftning. Tack vare ett flexibelt arbetssätt med möjlighet till riktad 

uppsökande tillsyn kan vi prioritera de branschområden där vi har sett störst risk för 

människor att utsättas för såväl miljö- och hälsoskadliga miljöer som osäkra 

produkter. Bland annat har vi inom detaljhandeln förbjudit över 250 olagliga och 

hälsoskadliga produkter och stoppat över 30 ton osäkra livsmedel från att hamna hos 

konsumenter. Vidare har vi gemensamt inom Tryggare Malmö minskat riskerna för 

människor att vistas i ohälsosamma eller riskfyllda miljöer genom att ställa krav på 

rökfria miljöer, samlingslokaler, hygieniska behandlingsverksamheter och 

boendemiljöer med bristfälliga inomhusmiljöer. På så sätt bidrar Tryggare Malmö till 

att stärka förutsättningarna för ett tryggt och säkert Malmö med god miljö och med 

färre risker för Malmöbornas hälsa. 

4.2.2 Oregistrerade verksamheter blir registrerade och ingår i ordinarie tillsyn 
Tryggare Malmös kontroll, framförallt när det gäller oregistrerade 

livsmedelsverksamheter, resulterar i att vi kan registrera företag och verksamheter så 

att de blir en del av den ordinarie tillsynen. Detta gör att vi får en mer rättvis 

konkurrens mellan verksamheterna. De oregistrerade livsmedelsverksamheter som vi 
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upptäcker har registrerat sig efter våra kontroller inom Tryggare Malmö och omfattas 

således av årliga kontroller av miljöförvaltningens livsmedelskontroll. 

4.2.3 Illegala verksamheter stänger ned och möjliggör sund konkurrens 

När verksamheter bryter mot lagstiftningen och det inte finns någon möjlighet eller 

vilja att anpassa sin verksamhet eller lokal till gällande lagkrav kan verksamheten 

förbjudas på grund av exempelvis avsaknad av tillräckligt brandskydd eller mot 

bakgrund av att man brister i miljöbalkens krav. Verksamheten kan även självmant 

stänga ned sin verksamhet när det inte längre finns ekonomiska förutsättningar att 

övergå till laglig försäljning med moms och skatt. När vi lyckas stänga oseriösa 

verksamheter eller får verksamheter att följa lagen möjliggörs verksamheters rätt att 

konkurrera på lika villkor. På så sätt bidrar vi till att öka stadens förutsättningar för ett 

rättvist och sunt företagsklimat och samtidigt motverka den illegala ekonomin i 

Malmö. 

4.2.4 Förbättrade arbetsmetoder och ökad effektivitet 

Sedan Tryggare Malmös start har vi satsat på att använda och utveckla effektiva 

arbetsmetoder för samordnad myndighetsgemensam tillsyn. För att nå resultat krävs 

erfarenhet och flexibilitet. Vi har under åren byggt upp en gemensam erfarenhet om 

såväl fokusområden som varandras arbetssätt, olika verktyg och sanktionsmöjligheter. 

På så sätt kan vi styra arbetsinsatserna på ett sätt som ger störst effekt för Malmös 

medborgare och företagare. Det kan till exempel handla om vilka myndigheter som 

ska samverka inom vilken bransch och på vilket sätt eller om förändrade arbetssätt 

inom varje fokusområde. Exempel på detta är att handläggningsprocessen blivit mer 

effektiv genom att fler beslut och sanktionsavgifter har fattats, samt att vi parallellt 

med den operativa tillsynen har arbetat med förebyggande insatser såsom rådgivning. 

Ytterligare en framgångsfaktor är att mycket av planeringen av insatserna sker på en 

operativ nivå av inspektörerna själva, vilket ökar flexibiliteten och möjliggör snabbare 

förändring av arbetssätt och inriktning vid behov.  

4.3 Media och påverkansarbete 

4.3.1 Media 

Under året har intresset för Tryggare Malmö som vanligt varit stort i media och trots 

pandemin med dess restriktioner har mycket hunnit hända under året. Här nedan är 

några av resultaten som media skrivit om. 
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4.3.2 Föreläsningar för andra kommuner  

Med tiden som Tryggare Malmö har etablerat sig som koncept har intresset för vårt 

arbetssätt spridit sig till andra kommuner och regioner vilket har gjort att efterfrågan 

på att vi ska föreläsa om de olika branscherna och vårt arbetssätt ökat. Såväl politiker 

som tjänstemän har bett oss föreläsa eller följt med oss på tillsyn. Många vill veta hur 

allt startade, hur vi jobbar och hur vi lyckas nå de resultat vi gör. Intresset för att 

arbeta mer uppsökande är stort bland Sveriges inspektörer men för många kommuner 

finns inte tillräckliga resurser och det blir svårt att prioritera den uppsökande tillsynen. 

Därför ser vi det som mycket positivt att även politiker intresserar sig för vårt arbete 

så att de kan se vilken effekt det ger att arbeta uppsökande för att motverka osund 

konkurrens och öka den upplevda tryggheten hos medborgarna. Samtliga inspektörer 

inom Tryggare Malmö på miljöförvaltningen lägger även en del av sin arbetstid på 

dessa föreläsningar. Förhoppningsvis inspirerar vi andra kommuner att börja arbeta 

som oss för att nå mer långsiktiga och hållbara resultat över hela landet. 
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4.4 Reflektioner 

4.4.1 Ökade resurser 

Sedan starten i juli 2017 har Tryggare Malmö utvecklats både vad gäller arbetsmetoder 

och fokus av arbetsområden. Det är mycket positivt att miljöförvaltningens arbete 

med Tryggare Malmö har kunnat permanenteras genom en egen enhet på 

förvaltningen sedan den 1 juli 2020; enheten för trygghet och samordnad tillsyn. Det 

gör att vi kan planera för längre tidsperioder och på så sätt förfina vårt arbetssätt vilket 

i sin tur ger en hållbar effekt för Malmöborna. Kanske är det tack vare denna stabilitet 

som vi har kunnat utföra i princip lika mycket som vi gjorde under 2019, även om det 

under både 2020 och 2021 varit pandemi med begränsningar i vilka myndigheter som 

kan följa med på samordnade inspektioner. 

4.4.2 Geografiska begränsningar 

Handel mellan företag sker över kommun-, region- och ofta även nationsgränser, men 

kommunala kontrollmyndigheters register begränsas till kommunens gränser. 

Verksamheter känner till detta och utnyttjar det i allra högsta grad. Har verksamheten 

förbjudits i en kommun kan den enkelt flytta sina varor till en annan kommun och 

fortsätta tills den andra kommunen eventuellt upptäcker det. Eftersom det inte är så 

många andra kommuner som arbetar som Malmö, är det svårt för dem att prioritera 

uppsökande tillsyn och gör då endast tillsyn på de verksamheter som anmäler sig, 

alternativt de verksamheter de får tips om från allmänheten.  

Vi ser därför att det finns behov av nationell samordning och att fler kommuner 

börjar arbeta som Malmö för att kunna hantera fusk och brottslighet som flyttar 

mellan kommun- och landsgränser. Även samarbete inom Europa behövs, då 

kontrollen av transporter är mycket begränsad till det egna landets gränser. Exempel 

på lyckade internationella samarbeten är det med Rejseholdet i Danmark när det gäller 

livsmedelsfusk. Framgången i att stoppa godisfusket över landsgränserna hade aldrig 

varit möjligt utan detta samarbete. 

4.4.3 Övermättade industriområden 

Verksamhetsområden utvecklas ständigt och med tiden kommer en punkt när de står 

inför en mer omfattande omvandling. På marknaden dyker ständigt nya verksamheter 

upp, branscher förändras och därför förändras också behov och efterfrågan på lokaler 

och mark. Inom vissa verksamhetsområden kan därför fastighetsägare få svårt att hitta 

nya hyresgäster till sina omoderna eller lokaler som inte är ändamålsenliga, till 

exempelgamla kontors- eller fabrikslokaler. Det finns uppenbarligen en risk att 

fastighetsägarna då hyr ut lokalerna till hyresgäster, oaktat vilken verksamhet som ska 

bedrivas. Verksamheterna som då etableras är många gånger illegala och i strid mot 

reglerna inom flera myndigheters tillsynsområden.  
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Flera av Malmös industriområden ligger centralt, har låga hyresnivåer och stora lokaler 

som passar bra för exempelvis kultur- och föreningsverksamheter. För att kunna bidra 

till en positiv stadsutveckling är det viktigt att staden arbetar förebyggande och fångar 

upp dessa övermogna industriområden, så att de kan få ett nytt fokus och innehåll 

innan de når så långt i sin livscykel att de börjar skapa oönskade problem för staden.  

4.4.4 Okunskap kring ansvar 

Det handlar inte alltid om att verksamheter uppsåtligt vill bryta mot lagen. I vissa 

ärenden tampas vi istället med okunskap om lagstiftningar och i vissa fall även 

bristande kunskaper i svenska språket. Även fastighetsägare brister i  kunskap om sitt 

ansvar när de tillhandahåller lokaler som inte är anpassade för verksamheter som de 

hyr ut till, exempelvis att det kan krävas större ombyggnationer för till exempel 

ventilation. Detta innebär i sin tur långdragna ärendeprocesser som kräver mycket 

handläggningstid och höga kostnader för fastighetsägaren och/eller verksamheten. 

Fastighetsägaren har dessutom ett ansvar att utföra egenkontroll i sina fastigheter. Om 

inte lokalerna rutinmässigt kontrolleras finns det en risk att illegala verksamheter 

etableras.  

Vi ser ett behov av att arbeta förebyggande med informationsspridning såväl till 

fastighetsägare som till verksamheter. På så vis stöttar vi de verksamheter som vill 

göra rätt, och det blir tydligare vilka verksamheter som bryter mot lagen av 

oaktsamhet eller uppsåtligt. 

4.4.5 Mörkertal 

Ju mer vi letar, desto mer hittar vi. Det är anledningen till att Tryggare Malmös arbete 

startade från första början. Det finns inte alltid resurser till att prioritera de oseriösa 

verksamheterna som både kan vara  svåra att hitta och att kontrollera. Det tar tid och 

kräver resurser och kompetens för att lyckas. Hittar vi en oseriös verksamhet inom en 

bransch har den ofta kopplingar till flera andra verksamheter eller personer som leder 

till ytterligare utredningar. Malmö är Sveriges tredje största stad och därmed lockas 

många till staden för att bland annat hitta jobb. Att befinna sig i den situationen kan 

leda till utsatthet och personen blir därmed ett enkelt byte för de oseriösa 

verksamheter som söker personer som kan arbeta olovligen och hyra olovliga 

boenden. Vi ser även att oseriösa företag ofta förlägger sina verksamheter i utsatta 

områden där personer med lägre inkomst och kännedom om sina rättigheter finns. 

Dessa människor vill såklart ha kvar den inkomst och boende de har och tar därför 

inte kontakt med myndigheter för att riskera förlora det.  

Slutligen kan vi konstatera att den organiserade brottsligheten inte har intressen i 

endast en viss bransch. Intresset finns där pengarna finns och där tillsynen är 

nedprioriterad. 
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Till statsrådet och chefen 
för Justitiedepartementet 

Regeringen beslutade den 28 november 2019 att ge i uppdrag åt en 
särskild utredare att utreda kommunernas brottsförebyggande ansvar 
(dir. 2019:94). Till särskild utredare förordnades samma dag renhåll-
ningsarbetaren, tidigare kommunstyrelsens ordförande i Göteborg 
Ann–Sofie Hermansson. 

Som sakkunniga i utredningen förordnades den 5 februari 2020 
kanslirådet Andreas Egeryd Neuman (Justitiedepartementet), numera 
kanslirådet Cecilia Sköld Kordelius (Socialdepartementet), departe-
mentssekreteraren Cecilia von Schéele (Finansdepartementet), 
departementssekreteraren Hugo Wester (Utbildningsdepartementet), 
numera ämnessakkunnige Håkan Eriksson, (Infrastrukturdeparte-
mentet), departementssekreteraren Johannes Evers Gester (Arbets-
marknadsdepartementet) och numera kanslirådet Marcus Sverdén 
(Justitiedepartementet). Andreas Egeryd Neuman entledigades från 
sitt uppdrag den 23 september 2020 och kanslirådet Anders Persson 
(Justitiedepartementet) utsågs i hans ställe.  

Som experter i utredningen förordnades den 5 februari 2020 
utvecklingsdirektören Annika Eriksson (Statens institutionsstyrelse), 
brottsförebyggande samordnaren Annika Wågsäter (Länsstyrelsen 
Skåne), avdelningschefen Erik Höglund (Socialstyrelsen), tf. sektions-
chefen Fredrik Olausson (Kriminalvården), Greta Berg (Sveriges 
Kommuner och Regioner), polismästaren Håkan Jarborg Eriksson 
(Polismyndigheten), enhetschefen Karin Svanberg (Brottsföre-
byggande rådet), undervisningsrådet Maria Elmér (Skolverket), 
arkitekten Maria Eggertsen Teder (Boverket) och brottsföre-
byggande samordnaren Tor Lundberg (Länsstyrelsen Dalarna).  

I utredningen har Anne Gulati varit huvudsekreterare från och med 
den 7 januari 2020, verksjuristen Maria Sertcanli varit utrednings-



 

 

sekreterare från och med den 17 februari 2020, kanslirådet Daniel 
Lindvall varit utredningssekreterare från och med den 30 november 
2020 och enhetsadministratören Josefin Gibson varit biträdande 
sekreterare från och med den 16 mars 2020. 

Arbetet har bedrivits i nära samarbete med sakkunniga och exper-
ter som i huvudsak ställer sig bakom utredningens överväganden 
och förslag.  

Utredningen, som har tagit sig namnet Utredningen om kommu-
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Sammanfattning 

Uppdraget 

Utredningens uppdrag har i korthet varit att 

• beskriva och analysera verksamheter inom kommunerna som kan 
bidra till det brottsförebyggande arbetet, 

• föreslå hur ett lagstadgat kommunalt ansvar för det brottsföre-
byggande arbetet bör utformas och vilka verksamheter som bör 
omfattas av ett sådant ansvar samt 

• lämna förslag som bidrar till att kommunerna på ett effektivt sätt 
kan fullgöra sitt ansvar för det brottsförebyggande arbetet. 

Av utredningens direktiv framgår att uppdraget inte är att överväga 
om det kommunala ansvaret för brottsförebyggande arbete ska lag-
stadgas utan att överväga och föreslå hur ett sådant lagstadgat ansvar 
bör utformas. 

Utredningens arbete och utgångspunkter 

Ramarna för utredningens arbete, i förhållande till uppdragets kom-
plexitet och bredd, har ställt krav på avgränsningar. Bland annat har 
det inte varit möjligt att uppmärksamma frågor om regionernas roll 
i det lokala brottsförebyggande arbetet. Utredningen uppehåller 
sig i princip inte vid enskilda brottstyper men eftersom uppdraget 
ingår i regeringens 34-punktsprogram mot gängkriminalitet har 
frågor med sådan anknytning ägnats viss uppmärksamhet. Arbetet har 
försvårats av covid-19-pandemin, bland annat har utredningens möten 
i huvudsak fått ske digitalt. Dialoger har förts med ett 80-tal kom-
muner, representanter för myndigheter, näringsliv, civila samhällets 
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organisationer och ett antal berörda yrkesgrupper. Ett forskar-
seminarium har hållits och en enkät till landets samtliga kommun-
styrelseordförande har genomförts. På så sätt har utredningen fått del 
av viktig information om hur det lokala brottsförebyggande arbetet 
bedrivs i dag och vad som, ur olika perspektiv, kan vara betydelse-
fullt framåt.  

Inledningsvis kan konstateras att brottsförebyggande arbete är 
ett tvärsektoriellt begrepp som saknar en formell definition. I utred-
ningens direktiv görs ingen definition av begreppet. Regeringens 
brottsförebyggande program Tillsammans mot brott utgår från en 
avgränsning som innebär att brottsförebyggande åtgärder är sådana 
åtgärder som syftar till att påverka omständigheter i själva situa-
tionen som gör att människor väljer att begå brott (situationell 
prevention) eller som syftar till att minska människors benägenhet 
att begå brott (social prevention). Polismyndighetens definition av 
begreppet utgår från det egna syftet med att vidta eller delta i en 
åtgärd. Brottsförebyggande rådets (Brås) årliga uppföljning av kom-
munernas brottsförebyggande arbete utgår från indikatorer som 
framför allt tar sikte på hur kommunerna bedriver och organiserar 
arbetet. Det brottsförebyggande arbetet handlar om att minska 
risken för att brott ska begås genom att adressera orsaker till och 
förutsättningar för brottsligheten. De frågor som aktualiseras är 
komplicerade, kunskapen utvecklas kontinuerligt och det finns ut-
rymme för olika tolkningar och uppfattningar. Utredningen har mot 
denna bakgrund inte sett lämpligt eller nödvändigt att närmare av-
gränsa eller definiera vilken typ av åtgärder som ska anses ingå i 
begreppet brottsförebyggande arbete. I stället har utredningen 
fokuserat på frågan om vilka krav som i sammanhanget kan och bör 
ställas på alla kommuner. 

När det gäller behovet av den aktuella reformen är det uppen-
bart att brottsligheten både behöver bekämpas och förebyggas samt 
att det finns utrymme att utveckla och intensifiera det förebyggande 
arbetet. Genom sin breda verksamhet och lokala förankring har 
kommunerna en viktig roll att spela. I utredningens direktiv hänvisas 
bland annat till Brås bedömning att det brottsförebyggande arbetet 
inte är tillräckligt prioriterat av kommunerna och till att de sats-
ningar som gjorts nationellt på det brottsförebyggande arbetet 
behöver följas upp med åtgärder på lokal nivå. Utredningens bild är att 
kommunerna redan genomför en stor mängd brottsförebyggande 
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åtgärder, 97 procent av kommunstyrelseordförandena i utredningens 
enkät uppger att sådana åtgärder vidtas. Det kan finnas behov av ytter-
ligare åtgärder men framför allt är det, enligt utredningens bedöm-
ning, angeläget att säkerställa att det brottsförebyggande arbete som 
bedrivs är effektivt i bemärkelsen att de resurser som satsas leder till 
så stor effekt som möjligt på målet för svensk kriminalpolitik – att 
minska brottsligheten och öka tryggheten. Ett effektivt brottsföre-
byggande arbete karakteriseras, enligt utredningen, av att det är rätt 
åtgärder som vidtas i förhållande till de problem som finns och att 
arbetet bedrivs kunskapsbaserat och samordnat. 

I förutsättningarna för reformen ingår framför allt att situa-
tionen i landets 290 kommuner skiljer sig åt i väsentliga avseenden. 
Det är inte bara brottsproblemen som varierar utan även kommu-
nernas förutsättningar och behov i övrigt ser helt olika ut. Det inne-
bär, enligt utredningens uppfattning, att kommunerna måste ges 
stort utrymme att själva avgöra vilka brottsförebyggande åtgärder 
som ska vidtas. 

För att åstadkomma en hållbar utveckling är det angeläget att 
anlägga ett helhetsperspektiv. För utredningens del innebär det 
bland annat att reformen bör betraktas i ett sammanhang med annat 
närliggande reform- och utvecklingsarbete. Det gäller också att så 
långt möjligt sätta de krav som ställs på kommunerna när det gäller 
det brottsförebyggande arbetet i relation till andra närliggande krav, 
och förutsättningar i övrigt, som gäller för den kommunala verk-
samheten. 

En ny lag 

Utifrån dessa utgångspunkter anser utredningen att det som alla 
kommuner kan och bör åläggas att göra för att förebygga brott inte 
handlar om att vidta vissa specifika brottsförebyggande åtgärder 
utan om att arbeta med och ta ansvar för de brottsförebyggande 
frågorna på ett sätt som främjar effektivitet i samhällets samlade 
brottsförebyggande arbete. Utredningen föreslår att det införs en ny 
lag som anger vilka krav som ställs på kommunerna. Lagen föreslås 
heta lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete och 
träda i kraft den 1 januari 2023. 



Sammanfattning SOU 2021:49 

14 

Socialtjänstlagen (2001:453), skollagen (2010:800) och plan- och 
bygglagen (2010:900) är exempel på lagar som har stor betydelse för 
kommunernas brottsförebyggande arbete. Dessa lagar innehåller 
redan såväl övergripande bestämmelser, som innefattar ett brottsföre-
byggande perspektiv, som mer specifika bestämmelser av direkt bety-
delse för arbetet. Dessutom pågår för närvarande ett omfattande 
reform- och utvecklingsarbete som inbegriper eller påverkar de brotts-
förebyggande frågorna inom alla de aktuella sakområdena. Utred-
ningen ser därför inte ändamålsenligt att nu föreslå några ändringar i 
dessa lagar. 

Lägesbild och åtgärdsplan 

En central och nödvändig förutsättning för ett effektivt brottsföre-
byggande arbete är kunskap om de brottsproblem som ska före-
byggas. Alla kommuner ska därför ta fram en lägesbild som beskriver 
brottsligheten och dess konsekvenser inom kommunens geografiska 
område. Eftersom förebyggande arbete handlar om att adressera 
orsaker till och förutsättningar för det fenomen som ska förebyggas 
ska lägesbilden, förutom en kartläggning, också innehålla en analys 
av bland annat orsakerna till de problem som identifieras. Kartlägg-
ningen ska även kompletteras med annan information av betydelse 
för beskrivningen av brottsligheten och de förutsättningar som 
gäller för att förebygga den. 

Utifrån lägesbilden, och kunskap om vad som kan vara verknings-
fullt när det gäller att förebygga de brottsproblem som identifierats, 
ska kommunen ta ställning till behovet av förebyggande åtgärder samt 
formulera det i en åtgärdsplan. 

Arbetet ska följas upp kontinuerligt och minst vartannat år ska 
lägesbilden och åtgärdsplanen uppdateras och eventuellt revideras. 
I den mån det är möjligt och lämpligt bör arbetet integreras med 
annat analys- och planeringsarbete som kommunen är skyldig att 
utföra. 

För att ta fram en adekvat lägesbild och åtgärdsplan krävs att 
kommunen samverkar med ett antal andra aktörer, särskilt gäller det 
Polismyndigheten. Ingenting hindrar att det görs gemensamma läges-
bilder och åtgärdsplaner så länge lagstiftningens krav på kommunen 
är uppfyllda och kan följas upp. 
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Samordningsansvar 

Det är många aktörer som har möjlighet att bidra i det brottsföre-
byggande arbetet. För att arbetet ska nå sin fulla potential är det 
angeläget att resurser och engagemang tas tillvara samt att insatser 
och processer är koordinerade med varandra. Kommunen ges ett 
särskilt ansvar för den lokala samordningen av arbetet. Ansvaret 
innebär att kommunen ska verka för att överenskommelser om sam-
verkan träffas med relevanta aktörer samt att strategiska brotts-
förebyggande frågor hanteras i ett råd bestående av de aktörer som 
är närmast berörda av arbetet. Av överenskommelserna ska framgå 
med vilka syften och inom vilka områden som samverkan ska ske. 
I det strategiska rådet är kommunens brottsproblem samt behovet 
av förebyggande åtgärder och samordning viktiga frågor att disku-
tera. Det bör bestå av representanter för ledningsfunktioner och om 
det är ändamålsenligt kan rådet även behandla andra frågor än de 
brottsförebyggande. 

Samordningsfunktion 

I varje kommun ska det finnas en samordningsfunktion för det brotts-
förebyggande arbetet. Funktionens uppgifter ska bland annat vara 
att samordna och stödja kommunens interna arbete med brotts-
förebyggande frågor, fungera som kontaktpunkt för externa aktörer 
samt bidra till att information om brottsligheten och det brotts-
förebyggande arbetet i kommunen sprids till invånare och andra som 
kan ha intresse av den. 

Kommunledningen 

Kommunledningens engagemang är en förutsättning för det brotts-
förebyggande arbetet. Det handlar bland annat om att ange ramar 
och skapa förutsättningar för arbetet samt att följa upp det. Den 
interna samordningen är en framgångsfaktor i arbetet och den är i 
allt väsentligt en fråga om styrning och ledning. Kommunstyrelsen, 
eller annan nämnd som fullmäktige särskilt bestämmer, ska ansvara 
för ledningen av kommunens brottsförebyggande arbete. Kommun-
fullmäktige ska kontinuerligt hållas informerat om arbetet. 
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Uppföljning och utvärdering 

Utredningen föreslår att Brå kontinuerligt ska följa upp lagens 
tillämpning och att uppgiften ska framgå av myndighetens instruktion. 
Uppföljningen ska framför allt syfta till att inhämta kunskap som 
kan användas i det fortsatta utvecklingsarbetet. En särskild aspekt 
att belysa är hur andra aktörers agerande påverkar kommunernas 
möjligheter att uppfylla lagens krav. Brå ska, i samråd med läns-
styrelserna, lämna förslag på hur ett sådant uppföljningssystem när-
mare bör vara konstruerat och hur det kan integreras med den 
uppföljning av det brottsförebyggande arbetet som Brå redan gör. 

Statskontoret föreslås få i uppdrag att, längre fram, utvärdera 
reformen. Om kommunernas lagstadgade ansvar för brottsföre-
byggande arbete faktiskt lett till de önskade effekterna bör då vara 
en huvudfråga. 

Stöd till kommunerna 

Bidrag till brottsförebyggande åtgärder 

Utredningen föreslår att kommunerna ges möjlighet att ansöka om 
bidrag för väl motiverade och tidsbegränsade brottsförebyggande 
åtgärder som de identifierat behov av men som de av resursskäl 
annars skulle ha svårt att genomföra. På så sätt kan staten stimulera 
och bidra till att ett aktivt brottsförebyggande arbete kommer till 
stånd överallt i landet. Brå föreslås administrera bidraget. 

Strategiskt stöd 

Det strategiska kunskapsstödet, som framför allt Brå ansvarar för, 
bör inriktas mot att hjälpa kommunerna att uppfylla den nya lagens 
krav. Utredningen föreslår att regeringen ger Brå i uppdrag att, i 
samråd med länsstyrelserna, kartlägga vilket stöd som kommunerna 
har behov av för att göra detta samt utifrån det lämna förslag på hur 
det stöd som myndigheten i dag erbjuder bör anpassas. Om det i 
kartläggningen framkommer behov av stöd från andra myndigheter 
bör även detta uppmärksammas. 
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Operativt stöd 

Länsstyrelsernas stöd till kommunernas brottsförebyggande arbete 
bör utvecklas med inriktning på att erbjuda ett ytterligare operativt 
stöd. Stödet bör vara anpassat efter de behov som enskilda kom-
muner har för att kunna uppfylla den nya lagens krav. 

Kommuner med särskilt utsatta områden 

I många kommuner bedrivs ett aktivt brottsförebyggande arbete och 
den föreslagna lagens krav kan på flera håll förväntas redan vara helt 
eller delvis uppfyllda. Det gäller till exempel kommuner med områden 
som Polismyndigheten identifierat som särskilt utsatta. Samtidigt är 
det angeläget att staten gör allt som är påkallat och möjligt för att 
främja det brottsförebyggande arbetet i dessa områden. Det kan 
handla både om att ge stöd och att undanröja hinder för ett effektivt 
arbete. Under lång tid har en stor mängd åtgärder vidtagits, många 
åtgärder pågår för närvarande och många olika aktörer är inblandade. 
Utredningen föreslår mot denna bakgrund att regeringen tillsätter en 
fristående expertgrupp för att, skyndsamt och i nära dialog med de 
aktuella kommunerna, kartlägga den aktuella situationen och identi-
fiera eventuella behov av ytterligare åtgärder från regeringens sida. 

Frågor om informationsdelning 

Den föreslagna lagens krav förutsätter inte ett utbyte av information 
som innehåller uppgifter om enskilda individer. Det innebär att 
reglerna om sekretess och dataskydd inte aktualiseras. Det finns 
emellertid kommuner som i sitt brottsförebyggande arbete önskar ett 
mer utvecklat informationsutbyte, där även personuppgifter ingår. 
Därtill är det uppenbart att många kommuner ser behov av stöd när 
det gäller tillämpningen av de aktuella regelverken och eventuellt även 
av förändringar i dem. Brå har haft regeringens uppdrag att undersöka 
förutsättningarna att dela information mellan olika aktörer i det 
brottsförebyggande arbetet. Brås redovisning bereds för närvarande 
inom Regeringskansliet. 
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Finansiering 

Utredningen föreslår bland annat att 

– kommunerna kompenseras för de skyldigheter som följer av lag-
förslaget genom att anslaget för kommunalekonomisk utjämning 
höjs med en summa beräknad utifrån ersättningsmodellen för 
krisberedskapsarbetet, 

– länsstyrelserna tillförs resurser för att kunna utveckla sitt opera-
tiva stöd till kommunerna och att 

– Brå tillförs resurser för genomförandet av de förberedande upp-
drag som utredningen föreslår. 

Övriga frågor 

Införandet av ett lagstadgat kommunalt ansvar för brottsföre-
byggande arbete påverkar och ställer krav även på andra aktörer. 
Offentliga aktörer som berörs av arbetet bör så långt möjligt bistå 
kommunerna med information och stöd i olika former. De kan också 
ha anledning att säkerställa att det egna arbetet uppfyller kraven på att 
vara kunskapsbaserat och samordnat. Samverkan mellan kommunerna 
och Polismyndigheten är central. Utredningens förslag innebär att 
båda dessa aktörer kommer att ha ett lagstadgat ansvar för brottsföre-
byggande arbete vilket bör ge goda förutsättningar för en fortsatt 
positiv utveckling av samverkan mellan dem. Kommande uppfölj-
ningar får visa om detta är en korrekt bedömning. Det är utredningens 
förhoppning att lagförslaget ska ge förutsättningar och incitament att 
ytterligare involvera även andra aktörer såsom näringslivet, det 
civila samhällets organisationer och enskilda i det lokala brottsföre-
byggande arbetet. Vad som är möjligt och lämpligt avgörs av den 
enskilda kommunen. Utvecklingen i detta avseende bör också vara 
en intressant fråga att belysa i uppföljningarna av lagens tillämpning. 

Åtgärder för att förebygga återfall i brott utgör en viktig del av 
det brottsförebyggande arbetet och möjligheterna att lämna en 
kriminell bana uppmärksammas särskilt i utredningens direktiv. 
Behov av åtgärder eller samverkan inom detta område kan mycket 
väl komma att uppmärksammas i det arbete som den föreslagna lagen 
föreskriver. Därutöver kan det finnas anledning att överväga om det 
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stöd som samhället erbjuder den som vill lämna en kriminell bana är 
tillräckligt och likvärdigt samt vilket ansvar som kommunerna bör 
ha i sammanhanget. Dessa frågor kräver emellertid särskilda över-
väganden och behöver förhållas dels till den pågående översynen av 
socialtjänstlagen (2001:453), dels till beredningen av det förslag till en 
nationell samordningsstrategi för avhopparverksamhet som Kriminal-
vården, Polismyndigheten, Socialstyrelsen och Statens institutions-
styrelse tagit fram på regeringens uppdrag. Som ett led i kampen mot 
den pågående gängkriminaliteten kan, enligt utredningens bedöm-
ning, därtill finnas anledning att överväga införandet av ett särskilt, 
nationellt avhopparprogram för att säkerställa att individer som vill 
upphöra med sådan kriminalitet ges möjlighet att göra det på ett 
snabbt och effektivt sätt. 

Under arbetets gång har det blivit tydligt att det brottsföre-
byggande arbetet engagerar och berör många olika aktörer. Utred-
ningen har fått ta del av en stor mängd synpunkter på hur det 
brottsförebyggande arbetet kan utvecklas och inriktas och hur olika 
aktörer kan bidra till detta. Utifrån det uppmärksammar utred-
ningen några fortsatta utvecklingsmöjligheter. Som ett sätt att 
ytterligare ta tillvara de möjligheter som finns, inspirera till fortsatt 
arbete och engagemang samt tydliggöra mål och prioriteringar kan 
finnas anledning för regeringen att ta fram en vidareutveckling av det 
brottsförebyggande programmet Tillsammans mot brott. I ett sådant 
program finns möjlighet att ge uttryck för mer offensiva och tydliga 
utvecklingsambitioner på området och det kan på så sätt utgöra ett 
värdefullt komplement till den nu aktuella lagstiftningen. På sikt kan 
också finnas anledning att överväga införandet av en lag om ansvar för 
brottsförebyggande arbete som omfattar all offentlig verksamhet. En 
sådan reglering skulle ytterligare kunna förbättra förutsättningarna 
för effektivitet i samhällets samlade brottsförebyggande arbete. 
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Lättläst sammanfattning 

För att minska brottslighet kan man arbeta förebyggande. 
Då försöker man minska riskerna i förväg 
så att brotten inte ska bli till.    
Sådant brottsförebyggande arbete  
pågår i de flesta kommuner. 

Uppdraget 

Vårt uppdrag har varit att 

• hitta och beskriva verksamheter i kommunerna 
som kan hjälpa till i det brottsförebyggande arbetet 

• föreslå en lag som säger  
hur kommunerna ska arbeta brottsförebyggande 
och vilka delar av kommunen som ska ingå 

• föreslå vilken hjälp som kommunerna bör få.  

Vårt uppdrag ingår i regeringens  
34-punktsprogram mot gängkriminalitet. 
 
Vi har tagit reda på 
hur kommunerna i Sverige arbetar brottsförebyggande i dag 
och vad som är bra att fortsätta med.  
 
Ingen har beskrivit exakt vad som menas med ordet 
brottsförebyggande arbete. 
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Ofta brukar man skilja på  
det som påverkar människors vilja att begå brott         
och det som påverkar situationerna     
där brott lätt kan uppstå.    
 
Det handlar om att minska riskerna för att brott ska uppstå. 
Vi har fördjupat oss i vilka krav som ska ställas på kommunerna. 
 
Brottslighet behöver både bekämpas och förebyggas. 
Det förebyggande arbetet kan bli bättre. 
Här har kommunerna en viktig roll. 
De flesta kommuner arbetar redan i dag med detta, 
men det är viktigt att kommunernas brottsförebyggande arbete  
är effektivt. Det vill säga 
att de pengar som satsas gör så stor nytta som möjligt. 
 
Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten. 
Det är viktigt med samarbete  
och att satsa pengarna på rätt saker  
och att använda den samlade kunskap som finns. 
 
Brottsligheten ser olika ut i landets kommuner. 
Kommunerna ser också väldigt olika ut. 
Därför är det viktigt att kommunerna får arbeta på olika sätt. 
Vi måste också ta hänsyn till annat utvecklingsarbete  
som pågår. 

En ny lag 

Vår utredning föreslår en ny lag 
som ska beskriva på vilket sätt  
Sveriges kommuner måste arbeta med detta. 
 
Vi föreslår att lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande 
arbete ska börja gälla 1 januari 2023. 
 
Vi föreslår inte några ändringar i några andra lagar. 
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Detta ska kommunerna göra 

Alla kommuner ska ta fram en lägesbild, 
som beskriver vilken brottslighet som finns i kommunen 
och hur brottsligheten påverkar samhället. 
 
Kommunerna ska undersöka och analysera  
och försöka hitta orsaken till        
de problem som de hittar. 
För brottsförebyggande arbete handlar ju om  
att förhindra att brott uppstår. 
 
Kommunerna ska ta fram en åtgärdsplan 
där de beskriver vad kommunen ska göra 
för att minska risken för brott. 
 
Detta arbete ska följas upp. 
Minst vartannat år  
ska kommunerna kontrollera             
om lägesbilden och åtgärdsplanen fortfarande är aktuell. 
Kanske behöver något ändras eller läggas till. 
Kommunerna ska samarbeta med polisen. 

Ansvar att leda arbetet 

Alla kommuner ska försöka få andra att vara med i arbetet. 
Kommunerna ska bjuda in  
andra till ett brottsförebyggande råd.  
 
I den gruppen bör olika chefer ingå 
samt deltagare från till exempel polisen  
och det kommunala bostadsbolaget. 
Här ska det brottsförebyggande arbetet diskuteras. 
Här ska man försöka förhindra brott. 
 
Det är viktigt att det skrivs avtal 
där det står hur samarbetet ska gå till. 
Det ska stå vad som är målet  
och inom vilka områden man ska samarbeta. 
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I alla kommuner ska det finnas en anställd person, 
som arbetar med dessa frågor.  
I stora kommuner kan man vara flera. 
De som bor i kommunen ska kunna få information om arbetet. 
 
Det är viktigt att kommunens ledning är engagerad i frågan. 
De ska besluta om  
hur det brottsförebyggande arbetet ska organiseras,  
se till att det finns pengar och att arbetet följs upp. 
 
Kommunstyrelsen bör ansvara för arbetet. 
Kommunfullmäktige ska få information om arbetet. 

Uppföljning 

Vi föreslår att myndigheten Brottsförebyggande rådet (Brå) 
får i uppgift av regeringen 
att följa upp och undersöka hur den nya lagen fungerar. 
 
Det blir särskilt intressant att undersöka 
om kommunernas möjlighet att följa den nya lagen  
påverkas av vad andra aktörer gör, 
till exempel polisen. 
 
Brå ska tillsammans med länsstyrelserna 
lämna förslag till regeringen 
på hur ett system för uppföljning kan se ut 
och hur det passar ihop med det arbete 
som Brå redan gör. 
 
Myndigheten Statskontoret ska om några år få i uppgift 
att se om denna nya lag minskade brottsligheten. 

Stöd till kommunerna 

När kommunerna bestämt vad de ska göra  
kan de ansöka om pengar hos Brå. 
De kan få pengar för sådant som de annars inte skulle ha råd med. 
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Brå ska även hjälpa kommunerna med kunskap och tips 
om hur de kan arbeta brottsförebyggande. 
 
Även länsstyrelserna ska kunna hjälpa kommunerna 
att göra vissa saker     
i det brottsförebyggande arbetet. 
 
I vissa kommuner finns det områden 
som polisen kallar för ”särskilt utsatta områden”. 
Där finns det redan i dag ett brottsförebyggande arbete 
där många är inblandade. 
Vi föreslår att regeringen skapar en grupp av experter, 
som tillsammans med de kommuner som har utsatta områden, 
ska undersöka om det finns något mer som staten kan göra, 
för dessa områden.      
 
Vårt lagförslag innebär inte att personliga uppgifter  
om enskilda människor 
behöver delas mellan olika myndigheter, 
till exempel polisen och kommunernas socialtjänst. 
Brå har undersökt hur myndigheterna delar information. 
Just nu arbetar Regeringskansliet  
med den frågan. 

Så ska arbetet betalas 

Kommunerna kommer att få pengar från staten  
för att kunna följa den nya lagen.  
 
Länsstyrelserna kommer att få pengar från staten 
för att kunna utveckla sitt stöd till kommunerna. 
 
Brottsförebyggande rådet (Brå) kommer att få pengar från staten 
för att kunna göra de uppdrag som vi föreslår. 
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Övriga frågor 

Den nya lagen påverkar och ställer krav på andra aktörer, 
till exempel polisen. 
Det är viktigt att kommunerna och Polismyndigheten  
hittar ett bra samarbete. 
 
Vi hoppas att vårt lagförslag ska göra  
att även andra aktörer bjuds in 
till kommunernas brottsförebyggande arbete, 
till exempel föreningar och företag. 
 
Det finns många människor som vill sluta begå brott. 
Det ska vara möjligt att lämna kriminalitet. 
Den frågan har undersökts av andra utredningar. 
Vi tycker att regeringen ska fundera på  
att skapa ett nationellt program 
som ska gälla i hela Sverige. 
Det nationella programmet ska göra det möjligt  
att lämna ett kriminellt gäng. 
 
Vi har undersökt hur detta arbete kan utvecklas framöver. 
Kanske behöver regeringen förnya sitt brottsförebyggande program 
”Tillsammans mot brott”. 
Det skulle kunna bli tydligare. 
Om några år kanske vi också behöver en lag  
som säger att all offentlig verksamhet, 
all verksamhet som betalas av skattepengar,  
måste arbeta brottsförebyggande. 
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Summary 

The remit 

In brief, the Inquiry’s remit has been to: 

• describe and analyse operations within the municipalities that 
may contribute towards crime prevention work, 

• propose how a statutory municipal responsibility for crime 
prevention work should be drawn up and which operations should 
be covered by such a responsibility, and 

• submit proposals that contribute towards the municipalities 
being able to discharge their responsibilities for crime prevention 
work in an effective manner. 

The Inquiry’s directive states that the remit is not to consider 
whether municipal responsibility for crime prevention work should 
be laid down in law, but to consider and propose how such a 
statutory responsibility should be drawn up. 

The Inquiry’s work and starting points 

The framework for the Inquiry’s work, in relation to the complexity 
and breadth of the remit, has imposed requirements for delimitations. 
For example, it has not been possible to deal with issues relating to 
the regions’ role in local crime prevention work. The Inquiry does 
not, in principle, dwell upon individual types of crime, but since the 
remit is part of the Government’s 34-point programme containing 
measures to combat gang crime, matters with such a focus have been 
given a degree of attention. The work has been hampered by the 
Covid-19 pandemic. For example, the Inquiry’s meetings have mainly 
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been held digitally. Dialogues have taken place with around 
80 municipalities, with representatives from government agencies, 
industry and civil society organisations, and with a number of 
relevant professional groups. A research seminar has been held, and 
a survey has been carried out with the chairs of all the country’s 
municipal executive boards. In this way, the Inquiry has obtained 
important information about how local crime prevention work is 
carried out today, and about what may be significant in the future 
from various perspectives.  

Initially, it can be noted that crime prevention work is a cross-
sectoral concept which lacks a formal definition. The Inquiry’s 
directive does not give a definition of the concept. The Govern-
ment’s National crime prevention programme Combating crime 
together is based on a delimitation whereby crime prevention involves 
actions that aim to influence circumstance within the actual situation 
which mean that people choose to commit crime (situational crime 
prevention) or which aim to reduce people’s propensity to commit 
crime (social crime prevention). The Swedish Police Authority’s 
definition of the concept is based on its own aims for taking or 
participating in an action. The Swedish National Council for Crime 
Prevention’s annual review of municipalities’ crime prevention work 
is based on indicators which primarily aim at how the municipalities 
carry out and organise their work. Crime prevention work involves 
reducing the risk of crime being committed by addressing the 
reasons and the circumstances behind criminality. The issues raised 
are complicated, knowledge is always developing, and there is scope 
for different interpretations and perceptions. Against this back-
ground, the Inquiry has not deemed it to be appropriate or necessary 
to further delimit or define which types of action should be included 
in the concept of crime prevention work. Instead, the Inquiry has 
focused on the question of which requirements can and should be 
placed on all municipalities in this context. 

When it comes to the need for the current reform, it is clear that 
criminality needs to be both combatted and prevented, and that there 
is scope for developing and intensifying the preventive work. Through 
their broad operations and local basis, the municipalities have an 
important role to play. The Inquiry’s directive refers to the Swedish 
National Council for Crime Prevention’s assessment that crime 
prevention work is not sufficiently prioritised by the municipalities, 
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and that the initiatives carried out nationally in relation to crime 
prevention work need to be followed up with actions at local level. 
The Inquiry’s view is that the municipalities already carry out a large 
number of crime prevention actions, with 97 percent of the chairs of 
municipal executive boards stating in the Inquiry’s survey that such 
actions are taken. There may be a need for further actions, but – in 
the Inquiry’s opinion – it is particularly important to ensure that the 
crime prevention work that is carried out is effective in the sense 
that the resources invested have as great an effect as possible on the 
objective of Swedish criminal policy: to reduce crime and increase 
people’s safety. According to the Inquiry, effective crime prevention 
work involves the right actions being taken in accordance with the 
problems that exist, and the work being carried out in a knowledge-
based and coordinated manner. 

The conditions for the reform mainly involve the situation in the 
country’s 290 municipalities differing in significant respects. It is not 
only the crime problems that vary; the municipalities’ conditions and 
needs in general are also completely different. This means, in the 
Inquiry’s opinion, that the municipalities must be given greater scope 
for deciding for themselves which crime prevention measures should 
be taken. 

In order to achieve sustainable development, it is important to 
establish an overall perspective. In terms of the Inquiry, this means 
for example that the reform should be seen within a context that also 
includes related reform and development work. It also involves, as 
far as possible, imposing those requirements that are placed on the 
municipalities when it comes to crime prevention work in relation to 
other related requirements – and conditions in general – that apply to 
municipal operations.  

A new law 

Based on these starting points, the Inquiry is of the opinion that the 
things all municipalities can and should be obliged to do to prevent 
crime do not involve taking certain specific crime prevention 
measures; instead, they involve working with and taking responsibility 
for crime prevention issues in a way that promotes effectiveness in 
society’s combined crime prevention work. The Inquiry proposes 
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that a new law should be introduced, specifying which requirements 
are placed on the municipalities. It is proposed that this should be 
called the Act on municipalities’ responsibility for crime prevention 
work, and should enter into force on 1 January 2023.  

The Social Services Act (2001:453), the Education Act (2010:800) 
and the Planning and Building Act (2010:900) are examples of laws 
that have great significance in terms of the municipalities’ crime 
prevention work. These laws already include both overall provisions 
with a crime prevention perspective and more specific provisions of 
direct significance for this work. Extensive reform and development 
work is also currently being carried out which involves or affects 
crime prevention issues within all the areas in question. The Inquiry 
does not therefore consider that it is appropriate to propose any 
amendments to these laws at present. 

Situation overview and action plan 

One central and essential condition for effective crime prevention 
work is knowledge about the crime problems to be prevented. All 
municipalities should therefore draw up a situation overview that 
describes criminality and its consequences within the municipality’s 
geographical area. Since preventive work involves addressing causes of 
and conditions for the phenomenon to be prevented, the situation 
overview should – in addition to mapping – also include an analysis 
of the causes behind the identified problems. The mapping should 
be supplemented with other information of significance for the 
description of criminality and the conditions that apply for 
preventing it. 

Based on the situation overview, and on knowledge about what 
may be effective when it comes to preventing the identified crime 
problems, the municipality should take a position on the need for 
preventive measures and formulate this in an action plan. 

This work should be continuously monitored, and at least every 
other year the situation overview and action plan should be updated 
and, if necessary, reviewed. Where possible and appropriate, this 
work should be integrated with other analysis and planning work 
that the municipality is obliged to carry out. 
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In order to produce an adequate situation overview and action 
plan, the municipality is required to work with a number of other 
players, particularly the Swedish Police Authority. Joint situation 
overviews and action plans could be produced, provided that the 
requirements placed by the legislation on the municipality are met 
and can be monitored. 

Responsibility for coordination 

Many players have the opportunity to contribute towards crime 
prevention work. In order for this work to reach its full potential, it is 
important that good use is made of resources and commitment, and 
that initiatives and processes are coordinated with each other. The 
municipality is given particular responsibility for local coordination 
of the work. This responsibility involves the municipality working 
to reach agreements on cooperation with relevant players and 
strategic crime prevention issues being dealt with within a council 
consisting of those players who are most closely affected by the 
work. These agreements should detail the aims and the areas within 
which cooperation should take place. Within the strategic council, 
the municipality’s crime problems and need for preventive measures 
and coordination are important issues to discuss. The council should 
consist of representatives from management functions, and if 
appropriate the council can also deal with issues other than crime 
prevention. 

Coordination body 

Every municipality should have a coordination body for crime 
prevention work. The roles of this body should include coordinating 
and supporting the municipality’s internal work with crime prevention 
issues, acting as a contact point for external players, and contributing 
towards information about criminality and crime prevention work 
within the municipality being shared with residents and others who 
may have an interest in this. 
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Municipal leadership 

The commitment of municipal leadership is essential for crime 
prevention work. This includes specifying the frameworks and 
creating the right conditions for this work, and following up on it. 
Internal coordination is a success factor in this work, and is essentially 
a question of steering and leadership. The municipal executive board, 
or some other body as specifically determined by the municipal 
assembly, shall be responsible for leading the municipality’s crime 
prevention work. The municipal assembly shall be kept informed 
about this work. 

Monitoring and evaluation 

The Inquiry proposes that the Swedish National Council for Crime 
Prevention should continuously monitor the application of the law, 
and that this remit should be detailed in the Council’s instruction. 
Monitoring should particularly aim to obtain knowledge that can be 
used in ongoing development work. One particular aspect to highlight 
is how other players’ actions affect the municipalities’ opportunities 
to comply with requirements of the law. The Council shall, in 
consultation with the county administrative boards, submit proposals 
for how such a monitoring system can be designed in greater detail, 
and how it can be integrated with the monitoring of crime 
prevention work that is already carried out by the Council. 

Later on, it is proposed that The Swedish Agency for Public 
Management should be tasked with evaluating the reform. The 
extent to which the municipalities’ statutory responsibility for crime 
prevention work has actually led to the desired effects should then 
be a key issue. 

Support for the municipalities 

Grants for crime prevention measures 

The Inquiry proposes that municipalities should be given the 
opportunity to apply for grants for well justified, time-limited crime 
prevention measures that they have identified a need for, but that 
would otherwise be hard to carry out due to resource limitations. In 



SOU 2021:49 Summary 

33 

this way, the Government can encourage and contribute towards 
active crime prevention work being carried out across the country. 
It is proposed that the Swedish National Council for Crime 
Prevention should administer these grants. 

Strategic support 

Strategic knowledge support – for which the Swedish National 
Council for Crime Prevention has particular responsibility – should 
be targeted towards helping the municipalities to comply with the 
requirements of the new law. The Inquiry proposes that the Govern-
ment should task the Council, in consultation with the county 
administrative boards, with mapping the municipalities’ need for 
support in order to do this, and – based on this – submitting proposals 
for how the support currently offered by the Council should be 
adapted. If this mapping reveals a need for support from other 
government agencies, this should also be highlighted. 

Operational support 

The county administrative boards’ support for the municipalities’ 
crime prevention work should be developed with a focus on offering 
additional operational support. This support should be adapted in 
line with individual municipalities’ needs in order to comply with the 
requirements of the new law. 

Municipalities with particularly vulnerable areas 

Active crime prevention work is carried out in many municipalities, 
and in many places the requirements of the proposed law can already 
be expected to be fully or partially met. This applies, for example, to 
municipalities with areas that the Swedish Police Authority has 
identified as being particularly vulnerable. At the same time, it is 
important that the Government does everything required and 
possible to promote crime prevention work in these areas. This could 
involve providing support and clearing away obstacles to preventive 
work. Many actions have been carried out for a long time, many 
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actions are currently being carried out, and many different players 
are involved. Against this background, the Inquiry proposes that the 
Government should appoint an independent group of experts to 
promptly, and in close dialogue with the relevant municipalities, map 
the current situation and identify any need for additional measures 
from the Government. 

Questions about sharing information 

The requirements of the proposed law do not involve exchanging 
information that includes data about individuals. This means that the 
rules on confidentiality and data protection do not apply. However, 
some municipalities have requested more advanced exchanges of 
information in their crime prevention work, which may also include 
personal data. In addition, it is clear that many municipalities see a 
need for support in connection with the application of the current 
regulations, and possibly also with changes to these regulations. The 
Swedish National Council for Crime Prevention has been com-
missioned by the Government to investigate the conditions for sharing 
information between different players within crime prevention work. 
The Council’s report is currently being prepared by the Government 
Offices’. 

Financing 

Among other things, the Inquiry proposes that: 

– the municipalities are remunerated for the obligations resulting 
from the legislative proposal through an increase in the grant for 
economic equalisation for municipalities, with an amount 
calculated based on the remuneration model for emergency 
preparedness, 

– the county administrative boards are given resources for 
developing their operational support for the municipalities, and 

– the Swedish National Council for Crime Prevention is given 
resources for implementing the preparatory remit proposed by 
the Inquiry. 
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Other matters 

The introduction of a statutory municipal responsibility for crime 
prevention work also affects and imposes requirements on other 
players. As far as possible, public sector players who are affected by 
this work should support the municipalities with various forms of 
information and support. There may also be good reason to ensure 
that their own work meets the requirements in terms of being know-
ledge-based and coordinated. Cooperation between the munici-
palities and the Swedish Police Authority is central. The Inquiry’s 
proposal means that both these players will have a statutory 
responsibility for crime prevention work, which should provide 
good conditions for a continued positive development in their 
cooperation. Future follow-ups will show whether this is an accurate 
assessment. The Inquiry hopes that the legislative proposal will 
provide the right conditions and incentives for the further involve-
ment of other players – such as industry, civil society organisations 
and individuals – in local crime prevention work. What is possible 
and appropriate will be determined by the individual municipality. 
Developments in this respect would also be an interesting issue to 
highlight when following up on the application of the law. 

Actions to prevent a relapse into crime are an important part of 
crime prevention work, and particular attention should be paid in 
the Inquiry’s directive to the opportunities to leave a criminal 
path. The need for action or cooperation within this area may very 
well be highlighted in the work prescribed by the proposed law. 
There may also be reason to consider whether the support offered 
by society to those wishing to leave a criminal path is sufficient and 
equal, and what responsibilities the municipalities should have in this 
context. However, these issues require specific consideration and 
need to be related both to the ongoing review of the Social Services 
Act (2001:453) and to the preparation of the proposal for a national 
desistance strategy that the Swedish Prison and Probation Service, 
the Swedish Police Authority, the National Board of Health and 
Welfare and the National Board of Institutional Care have drawn up 
on behalf of the Government. As part of the fight against ongoing 
gang crime, the Inquiry is also of the opinion that there may be 
grounds to consider introducing a specific national programme to 
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ensure that individuals who want to leave such a criminal group are 
given the opportunity to do so quickly and effectively. 

During the course of the work, it has become clear that crime 
prevention work involves and affects many different players. The 
Inquiry has listened to a great many opinions on how crime 
prevention work can be developed and targeted, and on how different 
players can contribute towards this. Based on this, the Inquiry notes 
a number of ongoing opportunities for development. As one way to 
take further advantage of the opportunities that exist, inspiring 
continued work and commitment, and clarifying goals and priorities, 
there may be grounds for the Government to further develop the 
National crime prevention programme Combating crime together. 
Such a programme includes opportunities to express more aggressive, 
clearer ambitions for development within this area, and this could thus 
represent a valuable complement to the proposed legislation. In the 
long term, it may also be worth considering the introduction of a law 
on responsibility for crime prevention work that covers all public 
sector operations. A regulation of this type could further improve the 
conditions for effectiveness in society’s overall crime prevention work. 
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1 Författningsförslag 

1.1 Förslag till lag om kommuners ansvar 
för brottsförebyggande arbete 

Härigenom föreskrivs följande. 

Lagens syfte och tillämpningsområde 

1 §    I denna lag finns bestämmelser om kommuners ansvar för brotts-
förebyggande arbete. 
 
2 §    Kommuner ska bidra till att samhällets samlade brottsföre-
byggande arbete bedrivs på ett effektivt sätt genom att fullgöra de 
uppgifter som följer av denna lag. 

 
3 §    Bestämmelserna i denna lag syftar till att säkerställa att kom-
muner utifrån ett kunskapsbaserat underlag tar ställning till behovet 
av brottsförebyggande åtgärder och skapar förutsättningar för sam-
ordning av det brottsförebyggande arbetet inom kommunen. 

Lägesbild och åtgärdsplan 

4 §    Kommuner ska ta fram en lägesbild som beskriver brottslig-
heten och dess konsekvenser inom kommunens geografiska område. 
Lägesbilden ska innehålla 

1. en kartläggning av brottslighetens art, omfattning och konse-
kvenser, 

2. en analys av kartläggningens resultat, samt 
3. annan information av betydelse. 
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5 §    Kommuner ska, med lägesbilden enligt 4 § som underlag, besluta 
om en plan för vilka åtgärder som kommunen avser att vidta för att 
förebygga brott. 

 
6 §    Kommuner ska minst vartannat år uppdatera lägesbilden enligt 
4 § och följa upp åtgärdsplanen enligt 5 §. 
 
7 §    Arbetet med lägesbild och åtgärdsplan enligt 4 och 5 §§ bör i den 
utsträckning som det är möjligt och lämpligt integreras med analys- 
och planeringsarbete som sker i enlighet med annan författning. 

Kommuners ansvar för samordning 

8 §    Kommuner ska inom sitt geografiska område ta ett ansvar för 
samordningen av det brottsförebyggande arbetet genom att verka 
för att 

1. skriftliga överenskommelser om samverkan ingås med rele-
vanta aktörer, och 

2. strategiska brottsförebyggande frågor hanteras i ett särskilt 
forum (strategiskt råd). 

9 §    En överenskommelse om samverkan enligt 8 § 1 ska särskilt 
innehålla uppgifter om med vilka syften och inom vilka områden 
som samverkan ska ske. 
 
10 §    Ett strategisk råd enligt 8 § 2 ska ledas av kommunen. Rådet 
bör bestå av representanter för ledningsfunktioner hos de aktörer 
som ingår i rådet. 

Samordningsfunktion 

11 §    I varje kommun ska det finnas en särskild samordnings-
funktion för brottsförebyggande frågor. 

 
12 §    Samordningsfunktionen ska särskilt 

1. samordna och stödja genomförandet av kommunens arbete 
enligt denna lag, 
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2. utgöra kommunens kontaktpunkt i förhållande till externa 
aktörer, och 

3. bidra till att information om det brottsförebyggande arbetet 
sprids till kommunens invånare och andra som kan ha intresse eller 
behov av den. 

Kommunledning 

13 §    Kommunstyrelsen, eller den nämnd som kommunfullmäktige 
beslutar, ansvarar för ledningen av kommunens brottsförebyggande 
arbete och för att kontinuerligt rapportera om det brottsföre-
byggande arbetet till kommunfullmäktige. 
                       

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2024 i fråga om 5 § och i 
övrigt den 1 januari 2023. 
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1.2 Förslag till förordning om ändring 
i förordningen (2016:1201) med 
instruktion för Brottsförebyggande rådet1 

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2016:1201) med 
instruktion för Brottsförebyggande rådet ska införas en ny paragraf, 
4 a §, av följande lydelse. 

 
4 a §    Brottsförebyggande rådet ska ansvara för uppföljningen av 
tillämpningen av lagen (0000:000) om kommuners ansvar för brotts-
förebyggande arbete. 
                       

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023. 
 
 

 
1 Senaste förordningen i ämnet 2017:1159. 
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2 Inledning 

2.1 Utredningens uppdrag 

Direktivet för utredningens uppdrag beslutades vid regeringssam-
manträdet den 28 november 2019. Utredningens uppdrag har bestått 
i att utreda hur kommunerna kan få ett lagstadgat ansvar för brotts-
förebyggande arbete. Utredningen ska enligt direktivet bland annat 

• beskriva och analysera verksamheter inom kommunerna som kan 
bidra till det brottsförebyggande arbetet, 

• föreslå hur ett lagstadgat kommunalt ansvar för det brottsföre-
byggande arbetet bör utformas och vilka verksamheter som bör 
omfattas av ett sådant ansvar samt 

• lämna förslag som bidrar till att kommunerna på ett effektivt sätt 
kan fullgöra sitt ansvar för det brottsförebyggande arbetet. 

Av utredningens direktiv framgår att uppdraget inte är att överväga 
om det kommunala ansvaret för brottsförebyggande arbete ska lag-
stadgas utan att överväga och föreslå hur ett sådant lagstadgat ansvar 
bör utformas. Utredningens uppdrag ingår i regeringens så kallade 
34-punktsprogram mot gängkriminalitet. Av direktivets utformning 
framgår emellertid att någon begränsning till förebyggande av gäng-
kriminalitet inte är avsedd. I vissa avsnitt, när utredningen finner skäl 
för det, kommer dock frågor om gängkriminalitet att behandlas 
särskilt. Direktivet återges i sin helhet i bilaga 1.   
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2.2 Utredningens arbete 

Utredningens arbete påbörjades i början av 2020 och har huvud-
sakligen bedrivits under covid-19-pandemin. Det innebär att möten 
och dialoger i allt väsentligt genomförts digitalt eller i vissa fall 
skriftligt samt att några internationella studiebesök inte varit möjliga 
att genomföra. Det brottsförebyggande arbetet berör många olika 
sakområden och många andra tvärsektoriella frågor. Det är också ett 
område som involverar och engagerar många olika aktörer och indivi-
der. Trots de begränsningar som utredningstiden och pandemin inne-
burit har utredningen lagt vikt vid att sätta sig in i hur det lokala 
brottsförebyggande arbetet fungerar i praktiken och att få frågan om 
ett lagstadgat kommunalt ansvar för brottsförebyggande arbete 
belyst ur så många perspektiv som möjligt. Tiden har emellertid inte 
tillåtit fördjupande dialoger i enskilda frågor. 

Till sin hjälp i utredningsarbetet har utredningen haft en grupp av 
sakkunniga och experter från Regeringskansliet respektive ett antal 
myndigheter. Möten med denna grupp har hållits vid åtta tillfällen 
och sekretariatet har därutöver haft ett flertal kontakter med en-
skilda deltagare och i vissa fall även med deras organisationer. Utred-
ningen har också satt samman och tagit hjälp av en referensgrupp 
bestående av representanter från ett antal andra myndigheter, 
näringslivet och organisationer inom det civila samhället. Det har 
hållits två möten med referensgruppen och utredningen har därtill 
fått in skriftliga yttranden från gruppen i vissa frågor. Ett forskar-
seminarium har anordnats på temat: Vad bör samhället satsa på i det 
brottsförebyggande arbetet – och vad kan eller bör alla kommuner 
åläggas att göra? Deltagare vid seminariet och övriga forskare som 
utredningen har haft kontakt med framgår av bilaga 2. Med hjälp av 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och dess nätverk har utred-
ningen på ett effektivt sätt kunnat föra dialog med flera kommunala 
yrkesgrupper som är särskilt berörda av arbetet såsom brottsföre-
byggande samordnare, samhällsbyggnadschefer, skolchefer och social-
chefer. För att få frågan om kommunernas brottsförebyggande arbete 
belyst ur ett beslutsfattarperspektiv har utredningen genomfört en 
enkät till landets samtliga kommunstyrelseordförande, se bilaga 3. 
Små kommuner liksom kommuner med områden som Polismyndig-
heten identifierat som särskilt utsatta arbetar med brottsförebyggande 
frågor under särskilda förutsättningar och utredningen har därför haft 
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dialog med det nationella nätverket för mindre kommuner – SmåKom 
– och med ett antal kommuner i båda dessa kategorier. 

Frågor av betydelse för utredningens uppdrag har samtidigt hante-
rats i en rad andra sammanhang. Det gäller till exempel andra statliga 
kommittéer och utredningar såsom Trygghetsberedningen, Utred-
ningen Framtidens socialtjänst, Jämlikhetskommissionen, Kommun-
utredningen, Ordningsvaktsutredningen och En nationell samordnare 
för Agenda 2030.1 Det gäller också särskilda regeringsinitiativ såsom 
uppdraget till Kriminalvården, Polismyndigheten, Socialstyrelsen 
och Statens institutionsstyrelse att ta fram ett nationellt avhoppar-
program, uppdraget till Skolverket och Socialstyrelsen om tidiga och 
samordnade insatser för barn och unga, Boverkets uppdrag att under-
söka förutsättningarna för stärkt platssamverkan, uppdraget till 
Brottsförebyggande rådet (Brå) om informationsdelning i arbetet 
för att förebygga brott, regeringens förnyade strategi för politiken 
avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel 
om pengar (ANDTS), regeringens proposition med förslag till 
åtgärder för att förebygga våld och andra övergrepp i nära relationer 
samt andra initiativ bland annat inom ramen för regeringens 34-
punktsprogram mot gängkriminalitet och kopplat till brottsbekämp-
ningen i övrigt.2 Utredningen har fört dialog med företrädare för flera 
av dessa arbeten och även i övrigt försökt följa utvecklingen i syfte att 
kunna förhålla sig till vad som framkommit liksom till de nya initiativ 
som tagits under utredningstiden. 

Bland annat med hjälp av länsstyrelsernas brottsförebyggande 
samordnare har utredningen kunnat genomföra dialoger med sam-
manlagt ett 80-tal kommuner. Dialogerna har varit inriktade på att få 
en bild av hur kommunerna hanterar de brottsförebyggande frågorna 
i dag och vilka möjligheter och utmaningar i arbetet som de upplever. 
Kommunerna har själva avgjort vilka som deltagit vid mötena och 
utredningen har fått träffa tjänstepersoner på såväl handläggar- som 
chefsnivå samt politiker. Vid flera av dialogmötena har även kom-
munpoliser deltagit. Utredningen har velat ge utrymme för kom-
munernas egna erfarenheter och reflektioner och har därför avstått 
från att använda en intervjuguide eller annan strukturerad form för 
dialogerna. Det innebär att slutsatserna från dem huvudsakligen 

 
1 Dir. 2020:32; SOU 2020:47; SOU 2020:46; SOU 2020 :8; SOU 2021:38; dir. 2020:17. 
2 Ju2019/02027, Ju2010/02161, Ju2016/03810, Ju2018/03621 (delvis) och Ju2018/03622 (delvis); 
U2017/01236, U2020/00363; Fi2021/00763; Ju2019/03304; prop. 2020/21:132; prop. 2020/21:163. 
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utgör utredningens egen bedömning av vad som framkommit. För 
en sammanställning av externa kontakter som utredningen har haft, 
se bilaga 2. 

2.3 Några definitioner och avgränsningar 

2.3.1 Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete 

Brott är enligt brottsbalken (1962:700) en gärning som är beskriven 
i balken eller i annan lag eller författning och för vilken straff är före-
skrivet (1 §). 

Med begreppen förebyggande och prevention avses att vidta 
åtgärder för att undvika att något oönskat ska hända i framtiden. 
Utredningen använder båda begreppen synonymt. Att förebygga 
brott kan innebära aktiviteter av en mängd skilda slag. Brottsföre-
byggande arbete är därför ett begrepp som kan betraktas ur flera 
olika perspektiv och som har beröringspunkter med många verksam-
hetsområden. Några närliggande begrepp är trygghet, trygghets-
skapande arbete och säkerhet. Nedan följer en introduktion till dessa 
begrepp samt en redogörelse för de huvudsakliga avgränsningar som 
utredningen väljer att göra. 

Begreppet brottsförebyggande arbete definieras inte i utred-
ningens direktiv men i det nationella brottsförebyggande program-
met Tillsammans mot brott,3 gör regeringen samma avgränsning som 
Brå, Polismyndigheten och SKR gör i boken Samverkan i lokalt 
brottsförebyggande arbete. Avgränsningen fokuserar på den brottsliga 
handlingen och brottsförebyggande åtgärder avser då åtgärder där 
det finns ett uttalat syfte att motverka att brott begås. I Samverkans-
boken beskrivs brottsförebyggande så här: 

Något som syftar till att förhindra att människor begår brott, genom att 
försöka påverka antingen vissa omständigheter i en situation där brott 
riskerar att ske, eller vissa personers benägenhet (motivation) att begå 
brott.4 

Polismyndigheten har enligt lag i uppgift att förebygga brottslig 
verksamhet (2 § 1 polislagen [1984:387]). Lagens förarbeten inne-
håller inte någon närmare definition av vad som avses med brotts-

 
3 Skr. 2016/17:126. 
4 Brå (2020g), s. 94. 
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förebyggande arbete utan beskriver i allmänna ordalag att det är fråga 
om sådan verksamhet som är riktad till personer som inte är föremål 
för rättsväsendets åtgärder på grund av brott. Några exempel anges 
såsom skolundervisning och annan ungdomsverksamhet som polisen 
bedriver liksom den brottsförebyggande informationen och kontakt-
verksamheten som bland annat syftar till att ge information till all-
mänheten om brottsrisker.5 Hur Polismyndigheten ska definiera 
brottsförebyggande arbete har varit en återkommande fråga inom 
myndigheten. Flera granskningar – såväl externa som interna – har 
också påtalat att brister i preciseringen av polisens uppdrag och roll 
får konsekvenser för det dagliga polisarbetet och även försvårar styr-
ningen och uppföljningen av den brottsförebyggande verksam-
heten.6 Polismyndigheten har mot denna bakgrund och utifrån ett 
uttryckligt uppdrag i sitt regleringsbrev för 2017 bedrivit ett om-
fattande utvecklingsarbete som resulterat i följande definition. 

Polisens brottsförebyggande arbete är sådana aktiviteter som Polisen 
genomför eller aktivt deltar i med det primära syftet att förhindra att 
brott begås.7  

Ibland ges de närliggande begreppen trygghetsskapande eller trygg-
hetsfrämjande arbete en särskild definition. Då blir begreppet trygg-
het centralt emedan brottsförebyggande arbete kopplas närmare till 
begreppet säkerhet. I den redan nämnda Samverkansboken beskrivs 
trygghet på följande sätt. 

1) Upplevelse av säkerhet och lugn, ofta förknippat med förutsägbarhet 
och kontroll. 

2) Säkerhet – en låg sannolikhet för att bli utsatt för brott eller olyckor.8 

Stiftelsen Tryggare Sverige knyter i sin definition av trygghet också 
an till individens upplevelse, till skillnad från begreppet säkerhet som 
utgör den faktiska risken att utsättas för brott eller ordningsstör-
ningar.9   

 
5 Prop. 1983/84:111 s. 56. 
6 Riksrevisionen (2010); Polismyndigheten (2016). 
7 Polismyndigheten (2018b), s. 3. 
8 Brå (2020g), s. 99. 
9 Stiftelsen Tryggare Sverige (u.å.b). 
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Med trygghetsskapande arbete menar Polismyndigheten i sin verk-
samhet 

aktiviteter som polisen genomför eller aktivt deltar i med det primära 
syftet att åtgärda orsaker som kan skapa rädsla för brott.10 

Begreppen trygghet och säkerhet innefattar i vissa sammanhang också 
sådant som har med kriser och olyckor att göra.11 

Begreppen brottsförebyggande och trygghetsskapande har även 
definierats i den kriminologiska forskningen. 

Enligt professor Jerzy Sarnecki inkluderas numera ofta före-
byggande av rädsla för brott i begreppet brottsförebyggande. Mot 
den bakgrunden använder han själv följande definition. 

Brottspreventiva är sådana åtgärder och förhållanden som minskar 
sannolikheten för att brott begås och/eller reducerar skadeverkningar 
av brott.12 

Professor Henrik Andershed utgår från en vidare definition och 
menar å sin sida med brottsförebyggande och trygghetsfrämjande 
arbete följande. 

Allt som individer och samhälle kan göra för att förhindra att brott sker 
och allt som individer och samhälle kan göra för att människor inte ska 
känna sig otrygga och vara rädda för att drabbas av brott.13 

En tredje definition som det ofta hänvisas till är den som formulerats 
av professor Per-Olof H Wikström och professor Marie Torstensson 
Levander. De har definierat brottsprevention som 

interventioner i mekanismer (åtgärder) som på kort eller lång sikt leder 
till att antalet brott minskar genom (1) att individers benägenhet att 
begå brott minskar, eller (2) att förekomsten av situationer som bidrar 
till individers motivation att begå brott minskar.14 

Det kan konstateras att begreppen brottsförebyggande respektive 
trygghetsskapande arbete används på delvis olika sätt i olika sam-
manhang. När utredningen använder begreppet brottsförebyggande 
arbete kan även trygghetsskapande åtgärder ingå. Om skillnaden är 

 
10 Polismyndigheten (2018b), s. 3. 
11 SKL (2013), s. 13. 
12 Sarnecki, J. (2019). s. 59. 
13 Embrace Safety AB (u.å.b). 
14 Wikström, P-O. H. och Torstensson Leveander, M. (1997), s. 26. 
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av betydelse kommer detta att anges. Angående utredningens över-
väganden i frågan, se avsnitt 8.1 och 11.2. 

2.3.2 Utsatta områden 

Det finns flera olika benämningar på områden som av olika anled-
ningar pekas ut som utsatta, till exempel socialt utsatta områden, 
eftersatta områden, missgynnade områden, utanförskapsområden, 
prioriterade områden eller områden med socioekonomiska ut-
maningar. Vilken benämning som används är ofta beroende på sam-
manhang eller vilken aktör som använder begreppen. 

Polismyndigheten använder i sin verksamhet och i arbetet mot 
gängkriminaliteten tre olika begrepp – utsatta områden, särskilt ut-
satta områden och riskområden. Begreppen belyser olika grader och 
effekter av utsatthet inom ett specifikt geografiskt område. Ett ut-
satt område karaktäriseras av en låg socioekonomisk status där krimi-
nella har en inverkan på lokalsamhället med effekten att de boende 
upplever otrygghet, vilket i sin tur leder till en minskad benägenhet 
att anmäla brott och medverka i rättsprocesser. Ett särskilt utsatt 
område kännetecknas av en allmän obenägenhet att delta i rätts-
processer på grund av systematiskt förekommande hot och vålds-
handlingar mot såväl vittnen och målsägare som anmälare i området. 
Följden blir att det är svårt, eller till och med på sina håll omöjligt, 
för polisen att fullfölja sitt uppdrag. Ett riskområde uppfyller samt-
liga kriterier för ett utsatt område, men inte för ett särskilt utsatt 
område. Det finns dock en överhängande fara för att området ska bli 
ett särskilt utsatt område.15 

När Brå har följt upp bland annat utsatthet för brott och otrygghet 
i socialt utsatta områden har dessa identifierats utifrån indikatorer som 
handlar om inkomstnivå, uttag av försörjningsstöd och ålders-
struktur.16 Delegationen mot segregation (Delmos) använder begrep-
pet socioekonomisk segregation, vilket betyder att människor som 
tillhör olika social-, inkomst- och yrkesgrupper lever åtskilda från 
varandra och därmed får olika förutsättningar. Enligt myndigheten 
är segregationen relationell, vilket innebär att det inte är ett visst 
bostadsområde utan en hel kommun eller region som är segregerad.17 

 
15 Polismyndigheten (2019a), s. 4. 
16 Brå (2018a), s. 11. 
17 Delmos (2020). 
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Delmos arbetar med att ta fram ett digitalt uppföljningssystem för 
att bland annat identifiera segregationsmönster och se segregations-
utvecklingen över tid. Myndigheten ska också enligt ett regerings-
uppdrag18 ta fram ett index för att belysa hur olika områden förhåller 
sig till varandra avseende socioekonomisk status. Myndigheten avser 
att koppla ihop indexet med det digitala uppföljningssystemet. 

Eftersom utredningen har ett kriminalpolitiskt fokus används, om 
inget annat anges, Polismyndighetens begreppsapparat och med ut-
satta områden avses alla de områden som myndigheten identifierat. 

2.3.3 Avgränsningar 

Brottsförebyggande arbete kan se olika ut beroende på vilken typ av 
brottslighet som står i fokus. Utredningens uppdrag är generellt och 
förebyggande av enskilda typer eller kategorier av brott kommer 
därför i princip inte att uppmärksammas. Det gäller till exempel 
området våldsprevention som utgör en viktig del i regeringens natio-
nella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. 
Eftersom utredningens uppdrag ingår i regeringens 34-punkts-
program mot gängkriminalitet kommer denna brottslighet att upp-
märksammas särskilt i vissa fall. Frågor om utsatthet för brott och 
brottsofferstödjande verksamhet är ett annat viktigt kriminalpoli-
tiskt område som har flera beröringspunkter med det brottsföre-
byggande. Kommuner har ett ansvar enligt socialtjänstlagen att 
verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående får 
stöd och hjälp. Utredningen kommer emellertid inte att behandla 
detta område särskilt.  Brottsoffermyndigheten, som ingått i utred-
ningens referensgrupp, har också framhållit vikten av att det brotts-
offerstödjande arbetet inte blandas samman med det brottsföre-
byggande arbetet. 

Som utredningen konstaterat inledningsvis har brottsförebyggande 
arbete beröringspunkter med flera olika perspektiv och verksam-
hetsområden. Åtgärder som syftar till att minska brottsligheten och 
öka tryggheten står också högt på den politiska agendan. Att många 
andra pågående utredningar eller reformarbeten hanterar frågor av 
betydelse för det lokala brottsförebyggande arbetet bekräftar att så 

 
18 A2020/01734. 
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är fallet. Utredningen kommer, i allt väsentligt, att avstå från att ta 
upp frågor som hanteras i andra sammanhang. 

Frågor om hälso- och sjukvård spelar en stor roll för det brotts-
förebyggande arbetet. Det gäller inte minst inom psykiatrin samt 
missbruks- och beroendevården. Här finns också många svåra gräns-
dragnings- och samverkansfrågor mellan kommuner och regioner. 
Med den tidsbegränsning och förutsättningar i övrigt som gäller för 
utredningens arbete finns dock inte möjlighet att närmare beröra 
detta område. 

2.4 Betänkandets disposition 

Utredningens Författningsförslag finns i kapitel 1. Betänkandet 
består därutöver av två delar, en del med bakgrundsbeskrivningar 
(kap. 2–7) och en del med utredningens överväganden och förslag 
(kap. 8–17). Generellt gäller att utredningen har velat hålla nere 
betänkandets omfång trots att de områden som arbetet berör är om-
fattande och komplexa. I kapitel 2 Inledning beskrivs utredningens 
uppdrag och arbete samt vissa begrepp och avgränsningar. Därefter 
följer ett antal kapitel med fakta som utredningen bedömer är av vikt 
för de överväganden som görs. Kapitel 3 Brottsligheten – ett samhälls-
problem innehåller en övergripande beskrivning av brottsligheten i 
Sverige och dess konsekvenser. Samhällets hantering av brottslig-
heten uppmärksammas i kapitel 4 Brottsligheten ska både bekämpas 
och förebyggas. Eftersom utredningens fokus är brottsförebyggande 
arbete ges en introduktion till ämnet i kapitel 4 som sedan fördjupas 
med inriktning på det lokala arbetet i kapitel 5 Lokalt brottsföre-
byggande arbete är centralt. I kapitel 6 Författningsöversikt redogörs 
för några av de författningar och bestämmelser som har betydelse 
för det lokala brottsförebyggande arbetet och i kapitel 7 Nordisk ut-
blick ges en övergripande beskrivning av hur det brottsförebyggande 
arbetet bedrivs i Norge, Danmark och Finland. 

I den andra delen presenterar utredningen sina överväganden och 
förslag. I kapitel 8 Utgångspunkter för utredningens överväganden och 
förslag uppmärksammas inledningsvis några grundläggande frågor av 
betydelse för utredningens resonemang. Det ingår i utredningens 
uppdrag att ange vilka kommunala verksamheter som kan bidra i 
det brottsförebyggande arbetet. Denna fråga behandlas i kapitel 9 
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Kommuner kan göra mycket för att förebygga brott. I kapitel 10 Vad ska 
kommunerna göra för att förebygga brott? redogörs för utredningens 
överväganden när det gäller vad som bör ingå i kommunernas lag-
stadgade ansvar för brottsförebyggande arbete. Utredningens för-
slag till reglering av ansvaret beskrivs i kapitel 11 En ny lag införs 
om kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete. Den del av 
uppdraget som handlar om att lämna förslag som kan bidra till att 
kommunerna på ett effektivt sätt kan fullgöra sitt ansvar för det 
brottsförebyggande arbetet redovisas i kapitel 12 Kommunerna bör 
erbjudas stöd. I kapitel 13 Andra aktörer påverkas behandlas några för-
väntade konsekvenser för andra berörda aktörer och i kapitel 14 Övriga 
frågor berörs stödet till personer som vill bryta en kriminell bana, 
frågan om utvärdering av reformen och utredningens reflektioner 
kring vissa fortsatta utvecklingsmöjligheter. Konsekvenser av utred-
ningens förslag behandlas huvudsakligen i kapitel 15. Andra konsekven-
ser än rent ekonomiska behandlas i vissa fall även i direkt anslutning 
till förslagen. I kapitel 16 finns utredningens överväganden i fråga om 
de föreslagna reglernas Ikraftträdande och i kapitel 17 Författnings-
kommentar finns en kommentar till lagförslaget som redovisas i 
kapitel 1. 

I viss utsträckning förekommer upprepningar av fakta. Det gäller 
till exempel vissa allmänna beskrivningar av det brottsförebyggande 
arbetet. Avsikten med detta är att underlätta separat läsning, framför 
allt av betänkandets två huvuddelar. 
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3 Brottsligheten – ett 
samhällsproblem 

3.1 Brottslighetens utveckling 

Att beskriva brottslighetens omfattning och utveckling är kom-
plicerat. Ur ett historiskt perspektiv och i mycket generella termer 
går det att konstatera att brottsligheten alltid har funnits och skapat 
oro på såväl individ- som samhällsnivå. Den oro som människor 
känner, framför allt för grövre brott, baseras i liten utsträckning på 
egna erfarenheter eller faktisk risk att bli utsatt. Vilken bild av 
brottsligheten som förmedlas av olika samhällsaktörer spelar till 
exempel en stor roll för människors upplevelse av trygghet. 

Det finns flera utmaningar när det gäller att mäta den faktiska 
brottsligheten. Statistiken över anmälda brott som utgör en del av 
den officiella kriminalstatistiken är inte en tillräcklig källa. Till att 
börja med är det mycket som talar för att de flesta brott som begås 
aldrig kommer till Polismyndighetens kännedom och därmed inte 
heller syns i anmälningsstatistiken. Av olika skäl kan anmälnings-
benägenheten också variera över tid och skilja sig mellan olika typer 
av brott. Ändrade attityder till brott kan vara ett sådant skäl, medial 
uppmärksamhet kan vara ett annat. En del av de anmälda brotten 
visar sig senare inte vara brott eller ett annat brott än det som det 
antogs vara vid anmälningstillfället, vilket gör att statistiken inte 
heller av dessa skäl ger en fullständig bild av den faktiska brottslig-
heten. Omfattningen av en del brottsanmälningar påverkas också av 
Polismyndighetens eller andra myndigheters prioriteringar och 
insatser. Det gäller till exempel många trafikbrott, narkotikabrott 
och olika former av ekonomisk brottslighet inklusive brott mot 
välfärdssystemen. Ändrade regler avseende till exempel nya straff-
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bud, avkriminaliseringar och straffskärpningar för viss brottslighet 
kan också förklara förändringar i den officiella anmälningsstatistiken.1 

Som komplement till statistiken används därför bland annat själv-
deklarationsstudier och offerundersökningar, som bygger på enskildas 
uppgifter om egen brottslighet respektive utsatthet för brott, för att 
bedöma brottslighetens omfattning och utveckling.2 Nationella trygg-
hetsundersökningen (NTU) som Brottsförebyggande rådet (Brå) 
genomför varje år och olika typer av lokala trygghetsundersökningar 
och skolenkäter utgör några sådana exempel. 

Trots de nämnda utmaningarna kan såväl kriminalstatistik som 
kompletterande undersökningar ge viss vägledning och visa åt vilket 
håll tendenserna pekar. Totalt sett består statistiken över anmälda 
brott till stor del av ingripandebrott som narkotikabrott och andra 
brott med stora mörkertal, varför det är viktigt att datakällan används 
med eftertanke. Det kan dock konstateras att framför allt antalet 
anmälda bedrägerier har ökat, vilket hänger samman med en ökad 
digitalisering och därmed även en ökad internetanvändning. Därut-
över har it-brottsligheten och it-inslagen i brottsligheten ökat.3 
Skadegörelsebrott, narkotikabrott och vissa brott mot person exem-
pelvis sexualbrott har också ökat enligt anmälningsstatistiken. Även 
enligt NTU kan över tid skönjas en ökning av utsatthet för såväl 
bedrägeribrott som brott mot person men den är inte lika tydlig som 
i anmälningsstatistiken. Resultaten i NTU gäller andelen utsatta i 
befolkningen och inte antalet brott, vilket är enheten i statistiken 
över anmälda brott. I tolkningen av bedrägeribrottsligheten behöver 
man också beakta att NTU bara gäller utsattheten hos privatpersoner, 
medan anmälningsstatistiken fångar alla bedrägerier oavsett vilka som 
drabbats. I fråga om unga mäns utsatthet för misshandel visar NTU 
emellertid en tydlig nedåtgående trend det senaste decenniet. Likaså 
har tillgreppsbrotten minskat över tid enligt såväl anmälnings-
statistiken som NTU. När det gäller det dödliga våldet har en ned-
gång som pågått under lång tid dock brutits och sedan några år sker 
en tydlig uppgång även om nivån fortfarande är lägre än under början 
av 1990-talet. Ökningen är främst relaterad till olika konflikter inom 
kriminella miljöer. Det dödliga våldet mot kvinnor i nära relationer har 
däremot minskat något eller legat på en relativt stabil nivå över tid.4 

 
1 Sarnecki, J. och Carlsson, C. (2021a), s. 48 ff. 
2 a.a. s. 63. 
3 Brå (2016b), s. 43. 
4 Brå (2019a), s. 47–48. 
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Vilken typ av brottslighet som står i fokus kan också förändras 
över tid. Några brottskategorier som tilldragit sig uppmärksamhet 
på senare tid är skjutningar och sprängningar kopplade till konflikter 
i kriminella miljöer, mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterad brotts-
lighet samt olika former av internetrelaterad brottslighet till exempel 
bedrägerier. Brott mot välfärds- och förmånssystemen som grundar 
sig i bland annat felaktiga arbetstillstånd, osanna intyg och oriktig 
folkbokföring är en annan sådan kategori. Inte sällan förekommer 
systematiskt utnyttjande av välfärdssystemen inom ramen för den 
organiserade brottsligheten. Brott relaterade till våldsbejakande 
extremism är också en kategori som är värd att nämnas i detta sam-
manhang. Att individer inom våldsbejakande extremism systema-
tiskt använder våld, hot eller trakasserier är väl känt. Säkerhets-
polisen gör bedömningen att det är ensamagerande gärningsperso-
ner i utkanten av extremistmiljöerna som är mest benägna att begå 
attentat eller andra grova våldsbrott.5 

När det gäller gärningspersonerna är kön den mest särskiljande 
faktorn. Män lagförs för brott i väsentligt fler fall än kvinnor. Av 
lagföringsstatistiken för 2019 framgår att 84 procent (87 300 beslut) 
av alla personer som lagfördes för brott år 2019 var män och 
16 procent (17 000 beslut) var kvinnor. Fördelningen har varit 
ungefär densamma de senaste tio åren.6 Även när det gäller utsatt-
heten för brott finns skillnader mellan kvinnor och män. I en studie 
som genomförts av Brå angående brottsutvecklingen i Sverige under 
åren 2005–2015 konstateras att skillnaden i utsatthet avseende 
personbrott mellan kvinnor och män har ökat. Under 2005 uppgav 
11 procent av såväl kvinnorna som männen att de utsatts för hot, 
trakasserier, misshandel, personrån eller sexualbrott. Därefter har 
andelen män som uppger att de utsatts minskat något medan det mot-
satta gäller för andelen kvinnor som uppger att de utsatts.7 Utöver 
kön varierar brottsligheten också med faktorer som ålder, härkomst 
och socioekonomisk bakgrund. Utvecklingen i dessa avseenden från 
mitten av 1970-talet till år 2017 har undersökts i en särskild studie. 
I rapporten konstateras bland annat att skillnaderna i lagföringsnivåer 
mellan män och kvinnor och även mellan unga och äldre minskat över 
tid. Individer med utländsk bakgrund är överrepresenterade men 

 
5 Säkerhetspolisen (2020), s. 49. 
6 Brå (2020f), s. 5. 
7 Brå (2017a), s. 32. 
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nivåskillnaderna mellan män från olika härkomstgrupper försvinner 
i princip om hänsyn tas till socioekonomisk bakgrund. Unga kvinnor 
med utländsk härkomst har en underrisk att lagföras för brott. 
Överrisken för utlandsfödda män minskar under den studerade 
perioden emedan överrisken för de som är födda i Sverige och har 
utlandsfödda föräldrar ökar. Studien visar att skillnaderna i lag-
föringsnivåer mellan individer från låg- respektive höginkomst-
familjer ökar över tid.8 

3.2 Brottslighetens geografi 

Brottsligheten varierar inte bara över tid utan också geografiskt. 
Både utsattheten för brott och brottslighetens karaktär skiljer sig åt 
i olika delar av landet. Enligt statistik från NTU 2017–2019 tillhör 
de flesta kommuner/stadsdelar med hög nivå av utsatthet för brott 
någon av de tre storstäderna eller kommuner nära dem. Kommu-
ner/stadsdelar med lägre nivå av utsatthet för brott utgörs före-
trädesvis av mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner. En 
betydande andel av dessa är belägna i den norra delen av Sverige. Det 
geografiska området för kommuner med större utsatthet för brott 
utgör därmed endast 3 procent av Sveriges totala yta, men området 
rymmer 39 procent av Sveriges befolkning.9 I figur 3.1 nedan åskåd-
liggörs detta geografiska mönster.  

 
8 Bäckman, O. m.fl. (2020), s. 91 ff. 
9 Brå (2020e), s. 13–14. 
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Figur 3.1 Skillnad i utsatthet för brott i Sveriges kommuner 

Andelen utsatta för brott inom respektive kommun som skiljer 
sig statistiskt signifikant från andelen i övriga landet. 

Källa: Brå. 

 
 
När det gäller utsattheten för brott utmärker sig sådana områden 
som av Polismyndigheten betraktas som utsatta.10 Brå har jämfört 
situationen i denna typ av områden med situationen i bland annat 
andra urbana områden, det vill säga områden där många människor 
bor i tätort och där det finns minst en större tätort. Brå har också 
jämfört utsattheten för brott i utsatta områden med andra delar av 
landet. Generellt kan sägas att brott förekommer i något större 
utsträckning i utsatta områden. När det gäller till exempel brott mot 
person var andelen utsatta kvinnor 19,9 procent 2016, jämfört med 
16,9 i andra urbana områden. Motsvarande siffror för män var 
19,4 procent och 16,9 procent. Skillnaden i utsatthet för brott mellan 

 
10 Polismyndigheten (2017), s. 10. 
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utsatta områden och övriga urbana områden har emellertid minskat 
över tid.11 

Det finns också skillnader i utsatthet för olika brottstyper i stor-
städer och större städer jämfört med i mindre städer och på lands-
bygd. Brå har under åren 2005–2015 studerat skillnader och likheter 
mellan brottstyper som ingår i NTU det vill säga misshandel, 
personrån, sexualbrott, bedrägeri, bostadsinbrott och bilstöld. Av 
analysen från 2017 framgår att utsattheten för dessa brottstyper 
genomgående är störst i storstäder och större städer och minst på 
landsbygden. Personrån utmärker sig genom att utgöra den brotts-
typ där skillnaden är störst. Bilstölder har minskat i samtliga kom-
muntyper och för denna brottstyp är skillnaden mellan stad och 
landsbygd minst. I fråga om misshandel visar analysen att skillnaderna 
minskar mellan stad och landsbygd. Sexualbrott har ökat i samtliga 
kommungrupper men ökningen är tydligast i storstäder. Bedrägerier 
är vanligast i storstäder men ökar mest på landsbygden. Bostads-
inbrott är mindre vanligt i mindre städer och på landsbygden.12 

Även för övrigt torde det finnas geografiska skillnader i brotts-
lighetens karaktär beroende på de skilda förutsättningar som råder i 
olika delar av landet. Såvitt utredningen kunnat finna har det emel-
lertid inte gjorts några närmare studier på detta tema. 

3.3 Brottslighetens konsekvenser 

Brottsligheten förorsakar framför allt stort lidande för enskilda och 
påverkar människors upplevelse av trygghet, även om sambandet 
mellan brottslighet och trygghet är komplicerat. Den leder också till 
stora kostnader för samhället. Målet för svensk kriminalpolitik är att 
minska brottsligheten och öka tryggheten. Det lidande som brotts-
ligheten förorsakar de som drabbas av brott kan inte mätas i pengar 
eller på annat sätt. Det gäller naturligtvis först och främst brotts-
offren, de som blir direkt utsatta för brotten. Deras anhöriga och 
även anhöriga till de som begår brott drabbas också ofta på olika sätt. 
En särskilt utsatt grupp är barn till såväl brottsoffer som förövare. 
Inte minst gäller det barn som växer upp i kriminella miljöer eller i 
missbruksmiljöer och barn till föräldrar som dömts till frihets-

 
11 Brå (2018a). 
12 Brå (2017a), s. 309–319. 
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berövande straff. Brottsligheten påverkar dessa barn bland annat 
genom den skada och psykiska påfrestning det innebär för dem att 
tvingas bevittna eller uppleva till exempel våld och hot eller missbruk 
under sin uppväxt. Det kan också finnas en förhöjd risk för att 
barnen själva dras in i eller utvecklar ett kriminellt beteende.13 Många 
brottslingar kan därtill uppleva att kriminaliteten, inklusive en even-
tuell missbruksproblematik, förstört deras liv, särskilt när en krimi-
nell karriär inletts i unga år. 

Ekonomiska konsekvenser 

Brottsligheten får också stora ekonomiska konsekvenser för såväl 
enskilda som samhället. Det finns stora utmaningar med att beräkna 
kostnaderna för brottsligheten eftersom det finns brister i tillgäng-
lighet av data, svårigheter att mäta verklig förekomst av brottslighet 
och att mäta de långsiktiga kostnaderna. Internationellt sett finns 
forskning på området som handlar om såväl kostnader för brott som 
ekonomiska fördelar med brottsförebyggande åtgärder eller andra 
insatser mot brott. Vilka kostnader och brottstyper studierna inklu-
derar samt vilka metoder för beräkningar som används varierar dock. 
Det finns internationella studier som har skattat samhällskostnaderna 
för brottslighet till mellan 2,7 och 10 procent av bruttonational-
produkten (BNP).14 För Sveriges del skulle det direkt omräknat 
innebära kostnader på cirka 132–488 miljarder kronor årligen. 

I Sverige saknas både den typ av bredare analyser avseende upp-
skattningar och beräkningar av kostnader för brottsligheten totalt 
och sådana som redovisar jämförelser mellan olika brottstyper.15 Det 
finns dock studier som belyser vissa brottstyper och som visar på att 
kostnaderna för brott är omfattande. Till exempel har bolaget HUI 
Research AB, som ägs av branschorganisationen Svensk Handel, på 
uppdrag av Svenskt Näringsliv, genomfört studier för att undersöka 
hur företag drabbas av brottslighet. I en rapport från år 2020 skattas 
företagens direkta kostnader för brottslighet till runt 42 miljarder 
kronor årligen. Samtidigt anges i rapporten att beloppet är en kraftig 
underskattning eftersom flera kostnadsposter saknas. Det kan till 
exempel handla om kostnader för specifik brottslighet, kostnader 

 
13 Se t.ex. SOU 2017:112, s. 74–77; prop. 2020/21:170, s. 10. 
14 Se t.ex. Brå (2017b), s. 42–46. 
15 Brå (2017b), s. 9. 
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för brottspreventiva åtgärder, försäkrings- och it-kostnader samt 
uteblivna intäkter och investeringar på grund av brottslighet. Slut-
satsen som man kommer fram till i rapporten är att näringslivets 
totala kostnad för brottslighet antagligen överstiger 100 miljarder 
kronor per år.16 Ett annat exempel är en studie om alkoholens sam-
hällsekonomiska konsekvenser år 2017, som analysföretaget Ramboll 
har genomfört på uppdrag av Systembolaget. I rapporten uppskattas 
kostnaderna för alkoholrelaterad brottslighet till knappt 10 miljarder 
kronor per år. Kostnaderna avser brottsförebyggande arbete, egen-
domskostnader och kostnader som uppstår inom rättsväsendet.17  

Ett annat sätt att beräkna kostnaden för brott är att göra bedöm-
ningar av vad en kriminell person kostar samhället. Nationalekono-
men Ingvar Nilsson har tillsammans med sina kollegor Anders 
Wadeskog och Eva Lundmark Nilsson gjort ett antal sådana beräk-
ningar. Som exempel kan nämnas att kostnaden för en gängmedlem 
som är kriminell i 15 år beräknas till 23 miljoner kronor18 och den 
långsiktiga kostnaden för en enskild våldshändelse med två offer, 
förövare, vittnen och anhöriga kan uppgå till 75 miljoner kronor.19 

Påverkan på upplevelsen av trygghet 

Brottsligheten påverkar även människors upplevelse av trygghet. 
Sambandet mellan otrygghet och utsatthet för brott är emellertid 
komplicerat och det finns inte nödvändigtvis någon direkt koppling 
mellan upplevelsen av trygghet och brottslighetens omfattning eller 
risken att faktiskt utsättas för brott. Som exempel kan nämnas att 
äldre personer generellt sett upplever mer otrygghet än yngre perso-
ner trots att äldre utsätts för brott i mycket mindre omfattning än 
yngre. Som redan nämnts kan upplevelsen av trygghet påverkas även 
av andra faktorer, som till exempel medias rapportering, samhälls-
debatten eller individens bedömning av sin egen förmåga att hantera 
hotfulla situationer.   

 
16 Svenskt Näringsliv (2020), s. 1–2. 
17 Ramboll Management Consulting AB (2019), s. 41. 
18 Lundmark-Nilsson E., och Nilsson I. (2012), s. 82. 
19 Nilsson I. och Wadeskog A. (2012), s. 9. 
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Enligt NTU för år 2020 uppgav 

– 30 procent av befolkningen (16–84 år) att de kände sig mycket 
eller ganska otrygga eller att de till följd av otrygghet undvek att 
gå ut ensamma sena kvällar i sitt bostadsområde, 

– 81 procent att de trodde att brottsligheten i Sverige hade ökat de 
tre senaste åren och 

– 47 procent att de oroade sig i stor utsträckning över brottslig-
heten i samhället.20 

Figur 3.2 Resultat avseende otrygghet och oro enligt NTU 2020 

Andel (procent) av samtliga och av kvinnorna respektive männen 
i befolkningen, uppdelat på olika åldersgrupper 

Källa: Brå. 

 
 
I figur 3.2 redovisas resultatet enligt NTU 2020 avseende otrygghet 
vid utevistelse sen kväll, uppfattning om brottslighetens utveckling 
och oro över brottsligheten i samhället uppdelat på olika ålders-
grupper för de tre kategorierna. Av figuren framgår även hur resul-
tatet för de olika kategorierna fördelas mellan kvinnor och män. Det 
kan konstateras att otryggheten inte är jämnt fördelad i samhället. 
Brås trygghetsundersökning visar till exempel att kvinnor i samtliga 
åldersgrupper upplever otrygghet i betydligt större utsträckning än 

 
20 Brå (2020a), s. 10–11. 
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män. Vidare framgår att äldre personer oroar sig över brottsligheten 
i samhället i högre utsträckning än yngre. En märkbar trend de 
senaste åren är dock att oron för brottslighet ökar bland unga män i 
åldern 16–19 år. Som framgår av figur 3.2 uppgav 32 procent av dem 
att de oroade sig i stor utsträckning över brottsligheten. Under åren 
2007–2016 var motsvarande siffra mellan 6 och 13 procent. Andra 
grupper som utmärker sig i detta avseende är åldersgruppen 20–24 år, 
boende i flerfamiljshus samt svenskfödda med två utrikesfödda 
föräldrar.21 Otryggheten är större i sådana områden som Brå be-
nämner socialt utsatta områden än i andra urbana områden. Särskilt 
gäller det kvinnor som är boende i socialt utsatta områden. Det är 
48 procent av de som uppger att de känner sig otrygga vid utevistelse 
i sitt eget bostadsområde, jämfört med 30 procent i andra urbana 
områden. Motsvarande siffror för män är 22 procent i socialt utsatta 
områden och 9 procent i övriga urbana områden.22 Även Folkhälso-
myndighetens folkhälsoenkät visar på stora skillnader mellan olika 
grupper i samhället när det gäller trygghet och tillit. 

De senaste åren har brottsligheten fått stort utrymme i svensk 
nyhetsrapportering och den politiska debatten. Otryggheten i Sverige 
har också ökat de senaste åren. Av NTU framgår att det skedde en 
påtaglig ökning år 2016 och att andelen otrygga sedan har legat kvar 
på samma höga nivå fram till den senaste mätningen, då den ökade 
ytterligare något.23 

Upplevelsen av trygghet påverkar människors hälsa och beteen-
den, bland annat riskerar otrygghet att leda till känslor av stress, 
minskad fysisk aktivitet, isolering och minskad tillit. En konsekvens 
kan vara att människor vidtar begränsande åtgärder i sina liv. Av 
NTU framgår också att kvinnor gör det i större utsträckning än män, 
se även avsnitt 15.10. Bristande tillit kan i sin tur ha ett antal negativa 
effekter både på individ- och samhällsnivå. På individnivå finns 
samband både med upplevd välfärd och ohälsa.24 Med hälsa brukar 
man avse en individs fysiska, psykiska och sociala välbefinnande, det 
vill säga inte bara avsaknaden av sjukdom. På befolkningsnivå talar 
man om folkhälsa.  

Sammantaget kan konstateras att brottsligheten är ett samhälls-
problem med stor påverkan på såväl enskilda som samhället i stort. 

 
21 Brå (2020a). 
22 Brå (2018a), s. 20. 
23 Brå (2020a), s. 10. 
24 SOU 2020:46, s. 229–230. 
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4 Brottsligheten ska både 
bekämpas och förebyggas 

4.1 Brottsbekämpning – en fråga främst 
för rättsväsendets myndigheter 

Brottsligheten behöver både bekämpas och förebyggas. Brotts-
bekämpning används ofta som ett samlingsbegrepp för alla åtgärder 
som syftar till att motverka befintlig brottslighet. Att ha förmåga att 
bekämpa brottslighet är grundläggande i en rättsstat. Brottsbekämp-
ningen utgår från den straffrättsliga lagstiftning som riksdagen 
beslutar. På senare tid har regering och riksdag vidtagit ett flertal 
åtgärder för att skärpa straff och ge de brottsbekämpande myndig-
heterna bättre verktyg. 

Myndigheternas brottsbekämpande verksamhet går i huvudsak ut 
på att reagera på ett specifikt brott eller brottslig verksamhet. Det 
handlar framför allt om åtgärder som syftar till att ingripa mot brott, 
utreda brott, klara upp brott, fatta beslut om att åtal ska väckas eller 
inte, lagföra personer som begått brott och verkställa utdömda 
straff. Det är myndigheterna inom rättsväsendet som har dessa 
centrala brottsbekämpande uppgifter. Till rättsväsendet räknas van-
ligtvis Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Åklagarmyndigheten, 
Ekobrottsmyndigheten och Kriminalvården. Sveriges domstolar hör 
till rättsväsendet, men utför i strikt mening inte brottsbekämpande 
uppgifter. Det finns emellertid andra myndigheter som inte alltid 
räknas till rättsväsendet, men som har vissa brottsbekämpande upp-
gifter. Det gäller exempelvis Kustbevakningen, Rättsmedicinalverket, 
Skatteverket, Statens institutionsstyrelse, Tullverket och Krono-
fogdemyndigheten. Även andra aktörer kan bidra i brottsbekämp-
ningen, det gäller till exempel enskilda som blir vittnen till brott. 

Åtgärder som syftar till att bekämpa brott – oavsett om de sker 
genom lagstiftning eller inom ramen för olika myndigheters verk-
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samheter – kan även ha preventiva effekter det vill säga minska risken 
för att brott över huvud taget inträffar.1 Ett exempel på detta är att 
det är svårt för en inlåst person, det vill säga en person som avtjänar 
ett frihetsberövande straff, att begå brott utanför anstalten. Även vet-
skapen om att en handling är kriminaliserad eller förenad med ett 
kännbart straff kan – men behöver inte – avhålla någon från att begå 
brott. Likaså kan ett åtal eller en lagföring avhålla den berörda personen 
från att begå nya brott. Sambandet mellan åtal eller lagföring och 
återfallsfrekvens är dock långt ifrån självklar och kan variera beroende 
på flera olika faktorer såsom typ av brott och individens tidigare 
brottsbelastning. Att brottsbekämpande åtgärder även kan ha preven-
tiva effekter är aspekter av det brottsförebyggande arbetet som 
utredningen inte kommer att uppmärksamma närmare. 

4.2 Brottsförebyggande – en fråga för många aktörer 

Till skillnad från brottsbekämpning är brottsförebyggande åtgärder 
sådana som vidtas för att minska risken för att brott över huvud taget 
ska inträffa. Det handlar om att påverka orsakerna till eller förutsätt-
ningarna för brottsligheten. Brottslighet är ett komplicerat fenomen 
och dess orsaker är också komplexa. Kunskapen om brottslighet och 
brottsförebyggande arbete är under ständig utveckling, bland annat 
inom den kriminologiska forskningen. Ofta görs en indelning i social 
och situationell prevention, där den sociala preventionen tar sikte på 
människors benägenhet att begå brott och den situationella på till-
fällena att begå brott. 

På ett övergripande plan är ojämlikhet, segregation och utanför-
skap förhållanden som kan, men inte behöver, utgöra grogrund för 
kriminalitet. Den av regeringen tillsatta Jämlikhetskommissionen 
konstaterar i sitt betänkande bland annat att inkomstojämlikhet för-
klarar variationen i brottslighet inom ett land och att den viktigaste 
bestämningsfaktorn för ett lands mordfrekvens är ojämlikhet.2 Många 
människor – särskilt unga – begår ett fåtal brott, men för de allra 
flesta sker det under en begränsad period i livet. För de som utvecklar 
en kriminell livsstil präglas situationen också ofta av andra problem 
såsom missbruk och beroende, psykisk ohälsa, bristfällig skolgång, 

 
1 Sarnecki, J. och Carlsson, C. (2021b). 
2 SOU 2020:46, s. 221. 
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umgänge med personer med normbrytande beteende och arbetslös-
het. På individnivå finns forskning och teorier om olika risk- och 
skyddsfaktorer som påverkar människors benägenhet att utveckla 
ett kriminellt beteende. Forskningen visar också att ju fler risk-
faktorer som föreligger, ju större är risken.3 

Den sociala brottspreventionen tar framför allt sikte på åtgärder 
dels för att minska risken för att barn och unga utvecklar ett krimi-
nellt beteende, dels för att hjälpa den som inlett en kriminell karriär 
att lämna den, så kallat återfallsförebyggande arbete. Situationell 
prevention handlar om hur brott kan förebyggas och tryggheten öka 
genom allt från övergripande samhällsplanering till att hålla en gång-
väg fri från växtlighet som begränsar sikten. 

Ibland talas det om primär, sekundär och tertiär prevention. Primär 
prevention avser generella insatser som riktas mot alla, sekundär 
prevention riktas mot särskilda riskgrupper eller särskilt brotts-
utsatta platser och tertiär prevention mot människor som redan 
begått brott eller platser och verksamheter som redan blivit utsatta 
för brott. 

En teoretisk modell som ofta används när det gäller brottsföre-
byggande arbete är en del av den så kallade rutinaktivitetsteorin som 
lanserades av de amerikanska kriminologerna Lawrence Cohen och 
Marcus Felson på 1970-talet.4 Ibland illustreras teorin som en lik-
sidig triangel eller, som i det nationella brottsförebyggande pro-
grammet Tillsammans mot brott, med tre cirklar enligt figur 4.1. 

 
3 Andershed, A-K. och Andershed, H. (2019), s. 7 f. 
4 Cohen, L.E. och Felson, M. (1979), s. 588–608. 
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Figur 4.1 Illustration av rutinaktivitetsteorin 

 
Källa: Regeringen. 

 
 
Enligt teorin är den samtidiga förekomsten av alla tre faktorer i 
cirklarna en förutsättning för att ett brott ska begås och före-
byggande åtgärder kan därför ta sikte antingen på att 

– minska motivationen hos en person att begå brott, 

– stärka den formella och informella kontrollen, det vill säga öka 
upptäcktsrisken eller stärka andra faktorer som ökar den infor-
mella kontrollen eller 

– begränsa tillgången till eller stärka skyddet av lämpliga brotts-
objekt eller lämpliga brottsoffer. 

De många faktorer som på olika sätt påverkar människors benägen-
het att begå brott liksom tillfällena att begå brott gör att det brotts-
förebyggande arbetet spänner över en mängd olika områden och kan 
omfatta åtgärder av vitt skilda slag. Det är i allra högsta grad ett tvär-
sektoriellt verksamhetsfält. Detta innebär i sin tur att i stort sett alla 
aktörer i samhället – offentliga, privata och enskilda – har möjlighet att 
bidra i det brottsförebyggande arbetet. 
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4.3 Brott förebyggs genom insatser på alla 
samhällsnivåer 

Det brottsförebyggande arbetet bedrivs och behöver bedrivas på alla 
samhällsnivåer; nationell, regional och lokal. Arbetet bedrivs även på 
internationell och global nivå, men det kommer utredningen inte att 
beröra närmare. 

På nationell nivå är de grundläggande samhällsförhållanden som 
påverkar brottsligheten i stor utsträckning en fråga för riksdag och 
regering. Flera traditionella politikområden är berörda såsom till exem-
pel socialpolitik, utbildningspolitik, arbetsmarknadspolitik, bostads-
politik och ekonomisk politik. Mycket av det reformarbete som 
bedrivs inom dessa områden kan förväntas ha betydelse för brotts-
ligheten, i vart fall på sikt. Hur lagstiftning utformas kan också få 
effekter på brottsligheten. Mot den bakgrunden finns en skyldighet för 
statliga utredningar att göra särskilda konsekvensanalyser av sina för-
slag för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet (15 § kom-
mittéförordningen [1998:1474]). 

Riksdag och regering har därtill en viktig roll när det gäller att 
styra och skapa förutsättningar för ett effektivt brottsförebyggande 
arbete hos andra aktörer. Regeringen har de senaste åren vidtagit en 
hel del åtgärder av direkt betydelse för det brottsförebyggande 
arbetet. Ett viktigt steg har varit antagandet 2017 av det nationella 
brottsförebyggande programmet Tillsammans mot brott.5 Program-
met riktar sig bland annat till statliga myndigheter, regioner, kom-
muner, näringslivet och det civila samhällets organisationer. Det 
syftar till att skapa förutsättningar för ett strukturerat och lång-
siktigt brottsförebyggande arbete i hela samhället. I programmet 
beskrivs regeringens övergripande målsättningar för hur ett kun-
skapsbaserat brottsförebyggande arbete bör bedrivas, hur samverkan 
mellan berörda aktörer kan utvecklas och hur regeringen avser att 
verka för att målsättningarna ska uppfyllas. Regeringen har i en 
skrivelse till riksdagen i december 2020 redovisat åtgärder som är 
genomförda, pågående eller beslutade i enlighet med programmet. 
Det handlar till exempel om initiativ till eller beslut om lagstiftning 
och annan regelgivning, myndighetsstyrning eller ekonomisk styr-
ning för att inrikta utvecklingen och skapa förutsättningar för andra 

 
5 Skr. 2016/17:126. 
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aktörer att bidra i det samlade brottsförebyggande arbetet.6 Riksdagen 
har med anledning av regeringens redovisning bland annat uppmanat 
regeringen att utveckla ett särskilt brottsförebyggande arbete för 
lands- och glesbygden samt inrätta ett nationellt kunskapscentrum 
för brottsförebyggande arbete och ta fram ett så kallat no-entry-
program för att förhindra att unga personer påbörjar en kriminell 
karriär.7 

Ett annat initiativ på nationell nivå är tillsättandet av den parla-
mentariska Trygghetsberedningen i mars 2020, vars uppdrag sträcker 
sig till oktober 2024. Beredningen ska bland annat 

– identifiera de viktigaste kriminalpolitiska utmaningarna som 
samhället står inför nu och under de närmaste åren, 

– analysera och bedöma vilken förmåga som finns hos rätts-
väsendet och andra berörda aktörer för att möta dessa utmaningar 
på såväl det brottsförebyggande som brottsbekämpande området, 

– bedöma i vilken grad det finns förmåga hos berörda aktörer i 
samhället att ge relevant stöd och skydd för brottsutsatta, 

– överväga på vilket sätt forskning och innovation i högre grad kan 
knytas till det praktiska arbetet med att förebygga och utreda 
brott samt 

– genomföra en genomlysning av hur ett modernt straffsystem bör 
vara utformat för att kunna bidra till de kriminalpolitiska målen.8 

Att på nationell nivå skapa förutsättningar för ett effektivt brotts-
förebyggande arbete berör inte minst regeringens styrning av myn-
digheterna. Regeringens expertmyndighet Brottsförebyggande rådet 
(Brå) har en central roll och redan före lanseringen av programmet 
Tillsammans mot brott gav regeringen myndigheten ett förstärkt ansvar 
för samordning och stöd på nationell nivå.9 Brås övergripande upp-
gifter framgår av dess instruktion som anger att Brå bland annat 
har till uppgift att främja brottsförebyggande arbete. Vidare ska 
myndigheten bidra till att verksamheterna inom det kriminal-
politiska området bedrivs kunskapsbaserat, till utvecklingen av det 

 
6 Skr. 2020/21:63. 
7 Bet. 2020/21:JuU17, s. 1. 
8 Dir. 2020:32. 
9 Ju2017/01526. 
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brottsförebyggande arbetet samt till samordning mellan aktörer vars 
verksamhet har betydelse för det brottsförebyggande arbetet (1, 3 
och 4 §§ förordningen [2016:1201] med instruktion för Brottsföre-
byggande rådet). I Brås regleringsbrev10 beskrivs och förtydligas 
myndighetens uppgifter. De senaste åren har det till exempel fram-
gått att Brå har i uppdrag att utveckla det nationella stödet till och 
samordningen av det brottsförebyggande arbetet, inrätta en nät-
verksstruktur för nationella aktörer, utveckla konkret stöd för brotts-
förebyggande aktörer, ta fram och sprida utbildning, stödja länsstyrel-
serna i deras brottsförebyggande uppdrag samt årligen redovisa till 
regeringen hur det brottsförebyggande arbetet bedrivits och ut-
vecklats. 

En annan central myndighet med ett uttalat brottsförebyggande 
uppdrag är Polismyndigheten, vars ansvar framgår såväl av lagstift-
ning (2 § polislagen [1984:387]) som av myndighetens instruktion 
(se till exempel 2 § förordningen [2014:1102] med instruktion för 
Polismyndigheten). Även Ekobrottsmyndigheten har ett uttalat 
ansvar att bedriva brottsförebyggande arbete som avser ekonomisk 
brottslighet (4 § förordningen [2015:744] med instruktion för Eko-
brottsmyndigheten). Kriminalvården har till uppgift att förebygga 
återfall i brott men också att vidta åtgärder i syfte att förhindra 
brottslighet under verkställighet (2 § förordningen [2007:1172] med 
instruktion för Kriminalvården). Även Statens institutionsstyrelse 
arbetar återfallsförebyggande. Därtill finns många andra myndig-
heter som bedriver ett brottsförebyggande arbete utan att ha ett 
uttalat sådant ansvar. 

På regional nivå är både regioner och länsstyrelser berörda av det 
brottsförebyggande arbetet. Landets regioner har en viktig roll att 
spela bland annat genom sitt ansvar för hälso- och sjukvården, inklu-
sive missbruks- och beroendevården, samt kollektivtrafiken. 

Landets 21 länsstyrelser är viktiga länkar mellan nationell och lokal 
nivå och har bland annat möjlighet att bidra med stöd till såväl kom-
muner som andra aktörer på regional och lokal nivå. Länsstyrelserna 
har därför från och med 2017, enligt förordningen (2016:1258) om 
regional samordning inom det brottsförebyggande området, getts i 
uppdrag att bidra till att minska brottsligheten och öka tryggheten 
genom att 

 
10 Ju2020/01660 och Ju2020/04577 (delvis). 
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– stödja utvecklingen av ett kunskaps- och problembaserat lokalt 
och regionalt brottsförebyggande arbete, 

– bidra till att samarbete och erfarenhetsutbyte mellan berörda 
aktörer utvecklas på lokal och regional nivå för att förebygga 
brott, 

– stödja kompetensutveckling och gemensamma tvärsektoriella 
utbildningsinsatser inom det brottsförebyggande arbetet samt 

– stödja och initiera kommunöverskridande brottsförebyggande 
åtgärder. 

Länsstyrelserna ska också lämna en årlig redovisning till Brå av det 
arbete som bedrivits lokalt och regionalt. Enligt Brås redovisning till 
regeringen år 2021 bedömer myndigheten att länsstyrelsernas sam-
ordnare är etablerade i sin roll och att de under år 2020 har genom-
fört flera aktiviteter av betydelse för det brottsförebyggande arbetet. 
Samtidigt konstaterar Brå att de lokala aktörerna har fortsatt behov 
av stöd.11 Utöver detta har länsstyrelserna ansvar för stöd eller sam-
ordning av flera andra tvärsektoriella frågor som har beröringspunkter 
med det brottsförebyggande arbetet. Det handlar till exempel om 
arbete med föräldraskapsstöd, våldsprevention och arbete avseende 
alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar 
(ANDTS). 

År 2019 inrättade även Polismyndigheten regionala brottsföre-
byggande samordnare med uppgift att samordna och stödja myndig-
hetens förebyggande arbete, se avsnitt 5.3.1.12 

Merparten av de åtgärder som kommer i fråga både inom den 
sociala och den situationella brottspreventionen hör emellertid hemma 
på lokal nivå, vilket kommer att behandlas i följande kapitel. 

 

 
11 Brå (2021c), s. 47 ff. 
12 Brå (2020d), s. 43. 
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5 Lokalt brottsförebyggande arbete 
är centralt 

5.1 Historisk återblick 

För 25 år sedan presenterade regeringen sitt första brottsföre-
byggande program, Allas vårt ansvar.1 Regeringen konstaterade då 
att den ökande brottsligheten krävde ytterligare åtgärder, att brotts-
bekämpningen var viktig men inte tillräcklig och att mer fokus måste 
läggas på lokalt brottsförebyggande arbete. Programmet hade före-
gåtts av några olika initiativ på området. Ett av dem var tillsättandet 
av Trygghetsutredningen som bland annat hade i uppdrag att se över 
rollfördelningen mellan polisen, kommunerna och enskilda när det 
gällde att skapa trygghet mot brott, särskilt så kallad vardagsbrotts-
lighet och ordningsstörningar. Utredningen föreslog att alla kom-
muner skulle genomföra en trygghetsplanering där kommunen, i 
samverkan med polisen och andra, skulle ta ett helhetsgrepp om det 
brottsförebyggande arbetet genom att utarbeta strategier, planer och 
handlingsprogram samt överväga inrättandet av lokala brottsföre-
byggande råd. Utredningen övervägde också om kommunerna lag-
stiftningsvägen borde åläggas ett ansvar för en sådan lokal trygghets-
planering men avstod från att lägga ett förslag av den innebörden 
bland annat av hänsyn till den kommunala självstyrelsen.2 

Allas vårt ansvar omfattade åtgärder på central, regional och lokal 
nivå men tyngdpunkten i programmet låg på att stödja och främja 
ett lokalt brottsförebyggande arbete. Att bygga på och ta tillvara det 
medborgerliga initiativet och engagemanget var en viktig grundbult. 
För genomförandet av programmet tillsattes en genomförande-
kommitté, Kommittén för brottsförebyggande arbete (Ju 1996:05).3 

 
1 Ds 1996:59. 
2 SOU 1994:122, s. 189; SOU 1995:146, s. 60–61. 
3 Dir. 1996:48; dir. 1998:31. 
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I avvaktan på att en organisation för stöd till lokalt brottsföre-
byggande arbete byggts upp vid Brottsförebyggande rådet (Brå) var 
en av kommitténs huvuduppgifter att, tillsammans med kommunerna, 
verka för att det lokala brottsförebyggande arbetet organiserades på 
ett lämpligt sätt och att lokala brottsförebyggande program antogs. 
I sin slutrapport konstaterade kommittén att det lokala brottsföre-
byggande arbetet på frivillig grund utvecklats positivt och att antalet 
lokala brottsförebyggande råd hade gått från runt 30 till 120. Mot 
den bakgrunden fann kommittén att frågan om att via lagstiftning 
införa en skyldighet för kommuner att inrätta den typen av organ 
därmed hade förlorat sin aktualitet. Kommittén konstaterade emeller-
tid att ytterligare insatser behövde göras. Några av de områden som 
kommittén pekade ut som viktiga var medborgarnas delaktighet, lokala 
problem- och resursinventeringar som grund för åtgärder, ett brotts-
förebyggande perspektiv i stads- och bebyggelseplaneringen, åtgärder 
för unga lagöverträdare och för att minska återfallen i brott samt resur-
ser, kunskap, modeller och samverkan mellan olika aktörer.4 

Den 1 januari 1999 fick Brå i uppdrag att överta de uppgifter som 
Kommittén för brottsförebyggande arbete hade ansvarat för. En 
särskild enhet bildades, Enheten för lokalt brottsförebyggande arbete 
(numera Enheten för utveckling av brottsförebyggande arbete), och 
myndigheten har sedan dess stöttat det lokala brottsförebyggande 
arbetet i en mängd avseenden. Det har bland annat handlat om ett 
omfattande kunskapsstöd, ekonomiska bidrag, särskilda projekt inom 
olika områden samt att arrangera den årliga konferensen Råd för 
framtiden.5 Tillsammans med Polismyndigheten och Sveriges Kom-
muner och Regioner (SKR) tog Brå 2010 fram boken Samverkan i 
lokalt brottsförebyggande arbete, som fått stor spridning och som 
därefter reviderats, se avsnitt 5.4. 

I budgetpropositionen för 2015 uttalade regeringen sin ambition 
att förstärka och utveckla det brottsförebyggande arbetet. Brå gavs i 
uppdrag att lämna förslag på hur det lokala brottsförebyggande arbetet 
kunde förstärkas och utvecklas genom förbättrad nationell samord-
ning.6 I redovisningen av uppdraget identifierade Brå tre behov; 

 
4 SOU 1999:61, s. 41 ff. 
5 Brå (2017c), s. 30. 
6 Ju2015/06464. 
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– lägstanivån för kunskap om brottsförebyggande arbete behövde 
höjas, 

– det lokala brottsförebyggande arbetet behövde utvecklas på ett 
innovativt sätt samt 

– kommunerna och polisen behövde stimuleras att prioritera och ta 
större ansvar för det brottsförebyggande arbetet. 

Mot den bakgrunden föreslog Brå att det stöd som myndigheten gav 
skulle förstärkas och utgöra den nationella stöd- och samordnings-
funktionen för lokalt brottsförebyggande arbete i Sverige. Myndig-
heten föreslog också att det till denna funktion skulle knytas en 
nationell samordnare, att det till samordnaren skulle knytas en sam-
rådsgrupp och ett nätverk samt att det skulle inrättas brottsföre-
byggande samordnare vid landets länsstyrelser.7 I mars 2017 presen-
terade regeringen ett nytt nationellt brottsförebyggande program, 
Tillsammans mot brott, se avsnitt 4.3. 

Särskilt om socioekonomiskt utsatta områden 

Det finns många beröringspunkter mellan det brottsförebyggande 
arbetet och arbetet för minskad segregation även om det sistnämnda 
också har andra syften. Brottslighet och otrygghet kopplat till vissa 
specifika områden har också över tid uppmärksammats särskilt. 
Under perioden 1995–1999 genomförde regeringen satsningen 
”särskilda insatser i utsatta bostadsområden” även kallad Blomman-
pengarna, efter dåvarande integrationsministern Leif Blomberg. Sats-
ningens huvudinriktning var att öka deltagandet på arbetsmarknaden 
för boende i dessa områden.8 År 1999 ersattes Blommanpengarna 
med en nationell storstadspolitik, den så kallade Storstadssats-
ningen. Målen för den var att minska segregationen, öka tillväxten och 
förbättra livsvillkoren för de boende i områdena.9 Sju kommuner, 
totalt 24 bostadsområden, erbjöds att teckna lokala utvecklingsavtal 
med regeringen. Antalet kommuner med utvecklingsavtal kom 
senare att bli 21.10 

 
7 Brå (2015). 
8 Ku2018/01462, s. 12. 
9 Prop. 1997/98:165, s. 30. 
10 Statskontoret (2010), s. 23 och 27. 
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De lokala utvecklingsavtalen avvecklades år 2012 och enligt reger-
ingen skulle det urbana utvecklingsarbetet då gå in i en ny fas med in-
riktning mot utvärdering, kunskapsinhämtning, kunskapsutbyte och 
kunskapsspridning. De stadsdelar som skulle omfattas, de så kallade 
URBAN 15-områdena, präglades av låg förvärvsfrekvens, högt uttag 
av försörjningsstöd och låg behörighet till gymnasieskolan.11 I sam-
band med det gavs Brå i uppdrag att ta fram statistik på stadsdelsnivå 
för de stadsdelar som var berörda. Syftet med uppdraget var att 
beskriva hur utsatthet för brott, otrygghet och oro samt förtroende 
för rättsväsendet fördelat sig och utvecklats över tid i socialt utsatta 
områden i jämförelse med övriga urbana områden. I en rapport om 
utvecklingen under perioden 2006–2017 beskriver Brå att utsattheten 
för brott och otryggheten är större i de socialt utsatta områdena 
jämfört med andra urbana områden och att förtroendet för rätts-
väsendets myndigheter är lägre.12 

Under sommaren 2018 presenterade regeringen en långsiktig 
strategi för att minska och motverka segregation. I strategin, som 
sträcker sig över åren 2018–2028, anger regeringen ett övergripande 
mål, delmål och insatsområden. Därtill pekar regeringen ut inrikt-
ningen för genomförande, uppföljning och utvärdering av arbetet. 
Det handlar enligt regeringen dels om att förbättra situationen i 
områden med socioekonomiska utmaningar, dels att förändra struk-
turer som orsakar och fördjupar segregationen i samhället. Det över-
gripande målet är: 

Minskad segregation, jämlika uppväxt- och levnadsvillkor och goda livs-
chanser för alla. 

Regeringen lyfter fram fem prioriterade områden i strategin. De är 
boende, utbildning, arbetsmarknad, demokrati och civilsamhället 
samt brottslighet.13 

En statlig myndighet – Delegationen mot segregation (Delmos) – 
inrättades i januari 2018 för att bidra till att öka de långsiktiga effek-
terna av insatser för att minska och motverka social och ekonomisk 
segregation på nationell, regional och lokal nivå (1 § förordningen 
[2017:1085] med instruktion för Delegationen mot segregation). 
Myndigheten ska bland annat främja ökad samverkan mellan regioner, 

 
11 A2012/00174. 
12 Brå (2018a). 
13 Ku2018/01462. 
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myndigheter, kommuner, organisationer i det civila samhället, närings-
liv, forskare och andra relevanta aktörer samt verka för genomförandet 
av reformprogrammet genom ett långsiktigt utvecklingsarbete. 
Myndigheten ska till exempel initiera och finansiera utvecklings-
arbete samt nätverk och erfarenhetsutbyten mellan kommuner. 

5.2 Några av det lokala brottsförebyggande arbetets 
insatsområden 

Många av de faktorer som har betydelse för brottsligheten kan på-
verkas genom lokala insatser. Det gäller både inom områdena social 
och situationell prevention och både på strukturell och mer operativ 
nivå. Kommunen har i de allra flesta fall en central roll. 

5.2.1 Social prevention 

Social prevention handlar om att påverka människors benägenhet att 
begå brott. Det finns många teorier om varför människor begår eller 
inte begår brott och vilka risk- respektive skyddsfaktorerna är. 
Utifrån det kan olika åtgärder vidtas för att förebygga att barn och 
unga dras in i kriminalitet eller att hjälpa dem som inlett en kriminell 
karriär att lämna den. På strukturell nivå kan det till exempel handla 
om lokala åtgärder för jämlika livsvillkor, social hållbarhet och integ-
ration. Mer konkret finns det några områden som brukar nämnas 
och som förefaller särskilt angelägna att vidta åtgärder inom. Ett 
brett och tidigt föräldraskapsstöd framhålls ofta som viktigt i brotts-
förebyggande sammanhang. Det kan också handla om stöd för att 
förbättra föräldrars förutsättningar att hantera barn som i tidig ålder 
uppvisar allvarliga beteendesvårigheter i form av uppförande- eller 
uppmärksamhetsstörningar eller problematisk kognitiv eller emotio-
nell utveckling.14 Ett annat identifierat område är insatser för barn 
och unga som redan börjat begå brott. Här kan det handla om olika 
stödinsatser för det enskilda barnet eller ungdomen eller till exempel 
behandling med syfte att förändra beteendet. Insatser som primärt 
fokuserar på att stärka föräldrarnas förmåga att hantera barnet är 
relevanta även här.15 Forskning om insatser till barn och unga med 

 
14 Socialstyrelsen (2020a), s. 19. 
15 Söderholm Carpelan, K., m.fl. (2008), s. 8. 
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ett normbrytande beteende visar att dessa bör utgå från den så 
kallade RBM-principen, det vill säga 

– riskprincipen – ju högre risk för att det normbrytande beteendet 
fortsätter, utvecklas eller ökar, ju högre bör intensiteten i in-
satserna vara, 

– behovsprincipen – insatserna bör riktas mot risk- respektive 
skyddsfaktorer som påverkar det normbrytande beteendet och 
som är förändringsbara samt 

– mottaglighetsprincipen – insatserna bör utformas och anpassas så 
att mottagaren får bästa möjliga förutsättningar att tillgodogöra 
sig dem.16 

Att misslyckas i skolan har identifierats som en stor riskfaktor för 
framtida kriminalitet. Skolan är också en arena där barn och ung-
domar kan utsättas för brott. Därtill finns det i skolan en möjlighet 
att identifiera barn och unga som riskerar att inleda ett kriminellt 
beteende. Även i andra verksamheter där barn och unga tillbringar 
sin tid såsom förskola eller pedagogisk omsorg, fritidshem och en 
mängd olika fritidsverksamheter finns stora möjligheter att påverka 
risken för att barn och unga utvecklar ett normbrytande beteende. 
En meningsfull fritid kan också ha betydelse för en bra uppväxtmiljö 
och på så sätt vara brottsförebyggande. Att tidigt motverka destruk-
tiva maskulinitetsnormer är en brottsförebyggande åtgärd som 
framhålls som viktig bland annat inom det jämställdhetspolitiska och 
våldsförebyggande området. 

En annan viktig del av det socialpreventiva arbetet handlar om att 
förebygga återfall i brott. Sådant arbete bör, enligt forskning, utgå 
från individens förutsättningar och behov. Det handlar till exempel 
om att rikta insatser mot flera av individens behovsområden och att 
beakta olika aspekter kopplade till individens egen motivation att 
förändra sin livssituation.17 Den som ska ta sig ur en kriminell livsstil 
kan behöva stöd för att 

– ändra inställningen till den egna kriminella identiteten och för-
ändra värderingar angående brott, 

– ta sig ur ett pågående missbruk och beroende, 

 
16 Socialstyrelsen (2020a), s. 61. 
17 Brå 2012, s. 25–29. 
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– skapa ett stöttande socialt nätverk, 

– ha någonstans att bo och 

– få anknytning till arbetslivet efter en eventuell institutions-
vistelse.18 

Regeringen gav under våren 2018 Kriminalvården i uppdrag att för-
bereda och inrätta en försöksverksamhet med inslussningsprogram 
med utgångspunkt i Inslussningsutredningens förslag.19 Försöks-
verksamheten gick ut på att hitta hållbara lösningar för att förstärka 
samverkan kring klienter med medel eller hög risk för att återfalla i 
brottslighet, och som var på väg att villkorligt friges med övervak-
ning. Försöksverksamheten pågick mellan januari 2019 och juni 
2020 och utvärderades av Brå.20 I samband med vårändringsbudgeten 
för 2021 har regeringen aviserat att man avser att ge Kriminalvården 
i uppdrag att fortsätta utveckla arbetet med programmen.  

En del i det återfallsförebyggande arbetet handlar om att ge indi-
vider som vill lämna en kriminell gängbildning stöd och hjälp att 
kunna göra det och inom flera kommuner pågår arbete med så kallade 
avhopparverksamheter. På nationell nivå har Kriminalvården, Statens 
institutionsstyrelse, Polismyndigheten och Socialstyrelsen haft reger-
ingens uppdrag att ta fram ett nationellt avhopparprogram, se 
avsnitt 14.1.21 Myndigheternas förslag bereds inom Regeringskansliet. 

Den sociala preventionsforskningen visar att risk- och skydds-
faktorer huvudsakligen är desamma för flera fenomen såsom miss-
bruk, kriminalitet och psykisk ohälsa. På lokal och regional nivå är 
det i stor utsträckning dessutom samma aktörer som är ansvariga för 
preventionsarbete inom dessa olika områden. Mot den bakgrunden 
arbetar man på många håll med brottsförebyggande frågor i ett bredare 
preventivt sammanhang som inkluderar samtliga, eller i vart fall flera, 
av de nämnda aspekterna. Länsstyrelsen Stockholm har tagit fram en 
modell för ett sådant arbetssätt, den så kallade preventionsstjärnan, se 
figur 5.1. Stjärnan illustrerar att många bakgrundsfaktorer eller risk- 
och skyddsfaktorer är gemensamma för flera olika samhällsproblem 
och utmaningar. Tidigt främjande och förebyggande arbete kan därför 
få effekter på många problemområden samtidigt. Ett universellt och 

 
18 Brå (u.å.b). 
19 Ju2018/02430. 
20 Brå (2020c). 
21 Ju2019/02027, Ju2010/02161, Ju2016/03810, Ju2018/03621 (delvis) och Ju2018/03622 (delvis). 
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tvärsektoriellt arbete i stjärnans mitt kompletteras med ett mer speci-
fikt preventionsarbete riktat mot respektive problem. 

Figur 5.1 Preventionsstjärnan  

 
Källa: Länsstyrelsen Stockholm. 

5.2.2 Situationell prevention 

Situationell prevention handlar om åtgärder som riktar sig mot de 
förhållanden under vilka brott begås. Den teoretiska utgångs-
punkten är att brott är mer koncentrerade till fysiska platser än till 
människor.22 På strukturell nivå kan situationell prevention handla om 
hur samhällen planeras och på operativ nivå till exempel om tekniska 
lösningar för att försvåra tillgängligheten till stöldbegärliga varor eller 
olika typer av bevakningsinsatser. Ibland delas den situationella 
preventionens åtgärder in i fem huvudkategorier. Brå beskriver dem 
ungefär på följande sätt med tillhörande exempel.23 

 
22 Boverket (2019a), s. 15. 
23 Brå (2021d). 
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– Öka ansträngningen för att begå brott, till exempel genom att 
förstärka låsanordningar, sätta in säkerhetsdörrar, använda port-
telefon eller stänga av gator. 

– Öka riskerna med att begå brott, till exempel genom att införa 
kameraövervakning, arbeta med grannsamverkan eller designa 
platser för ökad naturlig övervakning. 

– Minska belöningen för brott, till exempel genom att märka 
potentiellt stöldgods eller ta bort stöldbegärliga objekt ur bilar. 

– Minska provokationer som kan leda till brott, till exempel genom 
att försöka förebygga köer och trängsel i kollektivtrafik för att 
undvika konflikter. 

– Ta bort ursäkter för att begå brott, till exempel genom kontroll 
av alkoholservering, för att undvika överservering som kan leda 
till våldsbrott, eller att tydligt informera om lagar och regler. 

Enligt den så kallade Broken Windows-teorin är det angeläget att 
hålla efter till exempel skadegörelse och allmän oordning eftersom 
sådant riskerar att eskalera och i förlängningen leda till allvarligare 
normöverträdelser och brottslighet.24 Flyttning av övergivna fordon 
kan vara en viktig åtgärd i sammanhanget. På regeringens uppdrag 
har möjligheterna att göra det nyligen setts över.25 På senare tid har 
kommuner i allt större utsträckning kommit att använda ordnings-
vakter och väktare för att skapa trygghet och ordning på allmän 
plats. En särskild utredare har haft regeringens uppdrag att se över 
och modernisera regelverket för ordningsvakter.26  

Samhällsbyggnadsprocessen som ett samlingsbegrepp för ut-
veckling och utformning av den fysiska miljön från planarbete till 
användning och förvaltning är en viktig arena för den situationella 
brottspreventionen. I planeringsstadiet kan det handla om att anlägga 
ett brottsförebyggande perspektiv vid beslut om markanvändningen i 
allmänhet och vid utformningen av bland annat kommunikations-
leder, torg och grönområden. I byggfasen kan det avse uppförande 
och gestaltning av byggnader medan det i förvaltningsfasen kan vara 
fråga om åtgärdande av eventuella brister och användningen av olika 
brottsförebyggande verktyg och metoder. En av de internationellt 

 
24 Wilson, J. Q., & Kelling, G. L. (1982). 
25 Ds 2020:20. 
26 SOU 2021:38. 
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sett mest kända metoderna för att göra fysisk miljö säkrare genom 
designåtgärder är CPTED (Crime Prevention Through Environ-
ment Design), på svenska Brottsprevention genom miljödesign. 
CPTED lanserades i Sverige för cirka 20 år sedan av Polismyndig-
heten i samband med framtagandet av handboken BoTryggt.27 För-
valtningen och utvecklingen av konceptet BoTryggt har numera över-
tagits av Stiftelsen Tryggare Sverige. Fastigheternas och bostädernas 
särskilda betydelse för situationen i de utsatta områdena har också 
uppmärksammats.28 

Kunskapen om verkningsfulla åtgärder för att förebygga brott 
och öka tryggheten i fysisk miljö kommer huvudsakligen från inter-
nationell forskning. Kungliga Tekniska Högskolan har, på uppdrag av 
Boverket, gjort en sammanställning av forskningsläget. Av rapporten 
framgår bland annat att många studier visar ett betydande samband 
mellan stadsmiljö och säkerhet samt att det finns visst stöd för att 
olika åtgärder kan sättas in och därmed förbättra säkerheten och öka 
tryggheten i stadsmiljöer.29 Boverkets bedömning är emellertid att 
kunskapsläget behöver höjas och den empiriska evidensen stärkas för 
att det ska bli möjligt att ta fram nationella riktlinjer för detta.30  

På samma sätt som vid social prevention kan även den situatio-
nella preventionens åtgärder sättas in i ett större sammanhang. 
Beskrivna exempel kan påverka inte bara brottsligheten utan även 
människors levnadsförhållanden i övrigt såsom välbefinnande eller 
andra hälsoeffekter, trivsel, tillgänglighet med mera. Åtgärderna kan 
därför sägas främja en från social synpunkt god livsmiljö vilket ingår 
i kraven på planläggning enligt gällande regelverk, se avsnitt 6.3. I ett 
globalt perspektiv sorterar åtgärderna mer än väl även in under de 
sociala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Genom Agenda 2030 har 
världens länder åtagit sig att leda världen mot en hållbar och rättvis 
framtid. Agendan utgör en 15-årig handlingsplan med 17 mål och 
169 delmål för hållbar utveckling inom tre dimensioner – den ekono-
miska, sociala och miljömässiga. Hela samhället berörs. Mål nummer 3 
att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla 
åldrar samt mål nummer 11 att städer ska vara inkluderande, säkra, 
motståndskraftiga och hållbara är särskilt relevanta för det brotts-
förebyggande arbetet. Statistiska centralbyrån (SCB) samordnar den 

 
27 Boverket (2019a), s. 15. 
28 Gerell, M., m.fl. (2020), s. 59. 
29 Ceccato, V., m.fl. (2019), s. 19. 
30 Boverket (2019a), s. 5–6. 
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statistiska analysen av hur Sverige lever upp till målen. I sin lägesbild 
för 2019 sammanfattar SCB de svenska utmaningarna i tre över-
gripande punkter: 

– Ojämlikheten på det ekonomiska området minskar inte. Samma 
sak gäller ojämlikhet när det handlar om hälsa, boende och vålds-
utsatthet. Ojämlikheter mellan grupper ökar på några områden. 

– Det är fortsatt svårt att se att många av de nationella miljömålen 
ska kunna uppnås. 

– Våld och kränkningar minskar inte. Fler unga utsätts för mobb-
ning.31 

5.3 Några av det lokala brottsförebyggande arbetets 
aktörer 

5.3.1 Polismyndigheten 

Polismyndigheten ska genom sina insatser, tillsammans med övriga 
myndigheter inom och utom rättsväsendet, bidra till det kriminal-
politiska målet – att minska brottsligheten och öka människors trygg-
het. Polismyndighetens arbete regleras främst i polislagen (1984:387) 
och en av Polismyndighetens viktigaste uppgifter är att förebygga 
och förhindra att brott sker (2 §). Myndigheten beskriver uppdraget 
enligt följande.  

Uppdraget att arbeta brottsförebyggande liksom trygghetsskapande, 
gäller utöver i den lokala polisverksamheten, alla verksamhetsgrenar i 
tillämpliga delar, samt innefattar i princip samtliga anställda. Inte minst 
lednings- och ansvarsfunktioner, inom Polismyndighetens alla organisa-
toriska nivåer.32 

Polisen består sedan år 2015 av två myndigheter – Polismyndigheten 
och Säkerhetspolisen. Båda myndigheterna bedriver brottsföre-
byggande arbete på lokal nivå, men Säkerhetspolisens arbete är, ut-
ifrån myndighetens uppdrag, avgränsat till viss typ av brottslighet. 
Utredningens uppdrag är generellt och det finns därför inte anled-
ning att närmare redogöra särskilt för Säkerhetspolisens roll och 

 
31 SCB (2020), s. 11. 
32 Polismyndigheten (2018b), s. 23. 
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organisation. I det följande beskrivs endast Polismyndighetens roll 
och organisation för det lokala brottsförebyggande arbetet. 

Polismyndigheten är en av de största statliga verksamheterna med 
för närvarande knappt 34 000 anställda. Myndigheten är centra-
liserad och direkt under rikspolischefen sorterar bland annat de sju 
polisregionerna (Bergslagen, Mitt, Nord, Stockholm, Syd, Väst och 
Öst). Polisregionerna har helhetsansvar för polisverksamheten inom 
ett angivet geografiskt område. Ansvaret omfattar bland annat utred-
ningsverksamhet, brottsförebyggande verksamhet och service. I varje 
region finns sedan 2019 en regional brottsförebyggande samordnare 
som har i uppdrag att samordna och stödja myndighetens före-
byggande arbete. Varje region är indelad i polisområden som i sin tur 
är indelade i lokalpolisområden. Lokalpolisområdena är olika stora 
och kan geografiskt spänna över flera kommuner. 

I samband med omorganisationen 2015 inrättades två nya funk-
tioner av central betydelse för Polismyndighetens lokala brottsföre-
byggande arbete och samarbete med lokalsamhället; områdespolis 
och kommunpolis. Områdespoliser ska, i ett utpekat geografiskt 
ansvarsområde inom ett lokalpolisområde, vara kända som personer 
samt arbeta kontaktskapande, brottsförebyggande och trygghets-
skapande. Kommunpolisernas uppdrag skiljer sig från områdes-
polisernas genom att det är mer inriktat mot strategisk samverkan 

med ledningsgrupper för kommuner och stadsdelar. Tillsammans 
med kommunerna och externa intressenter ska kommunpoliserna 
driva processen för det brottsförebyggande och trygghetsskapande 
arbetet i kommunen. 

Ett av kommunpolisernas uppdrag är att tillsammans med kom-
munerna ta fram medborgarlöften. Medborgarlöften utarbetas i dialog 
med medborgare men även utifrån medarbetardialoger – dialoger med 
personalen i kommunförvaltningar eller andra myndigheter, organi-
sationer eller företag som Polismyndigheten samarbetar med lokalt, 
se avsnitt 5.4.   
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5.3.2 Andra myndigheter 

Utöver Polismyndigheten finns det flera andra statliga myndigheter 
som bidrar eller kan bidra i det lokala brottsförebyggande arbetet 
genom utpekade uppdrag eller via lokal representation i form av till 
exempel lokala kontor.  

Brå har en central roll i det lokala brottsförebyggande arbetet 
genom sitt särskilda uppdrag med specifika uppgifter avseende till 
exempel konkret stöd samt metod- och kunskapsspridning till aktörer 
på lokal nivå, se avsnitt 4.3.33 Inom myndigheten finns även ett natio-
nellt centrum mot våldsbejakande extremism (CVE) som bland annat 
har i uppdrag att främja utveckling av förebyggande arbete på lokal 
nivå och ge behovsanpassat stöd till exempelvis kommuner. Vid 
centret finns ett mobilt team som har en särskild roll att stötta kom-
muner i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism.34 
I Ekobrottsmyndighetens uppdrag ingår att sprida information om 
ekonomisk brottslighet bland annat till kommuner (4 § förordning 
[2015:744] med instruktion för Ekobrottsmyndigheten).  

När det gäller ekonomisk brottslighet inklusive brott mot väl-
färdsystemen finns flera myndigheter som kan bidra, inte minst de 
som administrerar och hanterar ekonomiska bidrag av olika slag. 
Några myndigheter, exempelvis Skatteverket, Försäkringskassan 
och Kronofogdemyndigheten, som har lokala kontor på flera håll i 
landet har särskilda förutsättningar och möjligheter att spela en vik-
tig roll för det lokala brottsförebyggande arbetet avseende till exem-
pel ekonomisk brottslighet eller brottslig verksamhet som har sin 
grund i inkorrekta uppgifter i bland annat folkbokföringsregistret. 
Beträffande annan brottslighet och inom andra områden kan såväl 
dessa som andra myndigheter vara betydelsefulla och bidra genom att 
de bedriver stor del av sin verksamhet via lokala kontor eller är lokalt 
representerade på annat sätt. När det gäller det myndighetsgemen-
samma arbetet mot grov och organiserad brottslighet finns flera 
sådana myndigheter. Utöver de ovan angivna kan till exempel Arbets-
förmedlingen och Migrationsverket nämnas. Inom ramen för det 
lokala återfallsförebyggande arbetet är Kriminalvården och Statens 
institutionsstyrelse, vars verksamheter och institutioner finns i stora 
delar av landet, betydelsefulla aktörer. Med hänsyn till den betydelse 

 
33 Ju2017/01526. 
34 CVE (2020). 



Lokalt brottsförebyggande arbete är centralt SOU 2021:49 

84 

som en meningsfull sysselsättning har, bland annat i detta samman-
hang, spelar Arbetsförmedlingen en viktig roll även i det avseendet. 

5.3.3 Kommunerna 

I Sverige finns 290 kommuner. Den minsta kommunen är Bjurholm 
med cirka 2 500 invånare och den största är Stockholm med knappt 
en miljon invånare. Medelstorleken på en svensk kommun är cirka 
35 000 invånare medan mediankommunen har knappt 16 000 invånare. 
En stor del av Sveriges kommuner är små och sammantaget omfattar 
hälften av Sveriges kommuner en befolkning som uppgår till endast 
14 procent av landets totala befolkning.35 Utöver befolkningsstorlek 
varierar kommunernas förutsättningar även i fråga om till exempel 
geografiska och socioekonomiska förhållanden. Nu nämnda skillna-
der kan påverka hur kommunen väljer att organisera sig, men några 
institutioner måste finnas i varje kommun. Det handlar om 

– en beslutande politisk församling, ett fullmäktige, som är det främsta 
kommunala organet och som utövar kommunens beslutanderätt 
(3 kap. 1 § kommunallagen [2017:725]), 

– en eller flera nämnder, av vilka en – styrelsen – utgör kommunens 
ledande förvaltningsorgan (3 kap. 3 och 4 §§ kommunallagen) 
och har till uppgift att bereda ärenden som avgörs av fullmäktige 
samt ansvarar för förvaltnings- och verkställighetsärenden samt 

– ett antal revisorer, som har till uppgift att granska den kommunala 
verksamheten (3 kap. 10 § kommunallagen). 

När det gäller övriga nämnder har kommunerna en betydande frihet 
att utifrån lokala behov och förutsättningar själva bestämma organi-
sationen (3 kap. 4 § kommunallagen). I sammanhanget kan noteras att 
utredningen genomgående använder beteckningen socialnämnden 
även om enskilda kommuner kan ha utsett en eller flera andra nämnder 
att fullgöra uppgifter enligt socialtjänstlagen (2001:453). När staten 
ålägger kommuner att ansvara för en viss angelägenhet måste det 
finnas ett ansvarigt organ för att fullgöra en sådan uppgift eller verk-
samhet. Nämnda frihet innebär emellertid att kommunerna inte 
behöver inrätta en särskild nämnd för sådana åligganden. Kommunala 

 
35 SOU 2020:8, s. 24. 
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angelägenheter kan också skötas till exempel genom ett kommunalt 
bolag eller i samverkan med en eller flera andra kommuner genom 
ett kommunalförbund, en gemensam nämnd eller ett gemensamt 
bolag. Kommuner bedriver en mycket omfattande och komplex verk-
samhet. Vissa verksamheter är frivilliga till exempel fritid och kultur, 
energi, sysselsättning och näringslivsutveckling.36 Den största delen 
av kommunal verksamhet består emellertid av uppgifter som kom-
munerna är skyldiga att bedriva enligt lag såsom socialtjänst, omsorg 
och utbildning inom skolväsendet. Kommunen ansvarar följaktligen 
för många centrala välfärdstjänster av stor betydelse för det brotts-
förebyggande arbetet. De har också ansvar för viss hälso- och sjuk-
vård även om detta främst är regionernas ansvar. Flera av de nämnda 
uppgifterna kan dock ombesörjas även av privata utförare. 

Vid sidan av att tillhandahålla välfärdstjänster fattar kommuner 
en rad beslut av stor betydelse för enskilda invånare och företag i 
kommunerna liksom för det brottsförebyggande arbetet. Det kan 
handla om beslut om olika former av bidrag eller tillstånd som till 
exempel ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) eller 
serveringstillstånd enligt alkohollagen (2010:1622). Socialnämnden i 
varje kommun ska även verka för att barn och unga växer upp under 
trygga förhållanden. Socialnämnden är den myndighet som har 
ansvar för att utreda barns behov av stöd och skydd samt har även i 
övrigt en mängd kontakter med barn och familjer. Det gäller inte 
minst i förhållande till barn och unga i riskmiljöer eller som utvecklat 
ett normbrytande beteende där socialtjänsten ofta bedriver ett 
mycket aktivt uppsökande arbete. I första hand ska frivilliga åtgärder 
vidtas. Men det kan också handla om väldigt ingripande åtgärder som 
omedelbart omhändertagande av unga enligt lagen (1990:52) med 
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) respektive av perso-
ner med missbruk och beroendeproblematik enligt lagen (1988:870) 
om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). 

Vidare är olika former av tillstånd och tillsyn vanliga kommunala 
uppgifter. Kommunerna har sådana uppgifter enligt bland annat 
miljö-, alkohol-, tobaks- och livsmedelslagstiftningarna. 

Kommuner har också en central roll i samhällsbyggnadsprocessen, 
i vid bemärkelse. Genom det kommunala planmonopolet har kom-
muner ett ansvar att fatta beslut om utformningen och utvecklingen 
av den lokala bebyggelsen. Det handlar också om förvaltning och 

 
36 SKR (2021b). 
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underhåll av den fysiska miljön. Vidare har kommuner en roll som 
fastighetsägare. De kommunala bostadsbolagen har samma ansvar 
som en privat fastighetsägare. Härutöver har de kommunala bostads-
bolagen även en viktig funktion i sin egenskap av upphandlare och 
lokalhyresvärd. Det handlar till exempel om att se till att det blir rätt 
i alla led vid en upphandling eller att noga granska de företag eller 
föreningar som önskar teckna hyresavtal. 

Kommunerna har sammantaget cirka 900 000 anställda och där-
med en viktig roll som arbetsgivare.37 Genom att kommuner köper 
en stor mängd produkter och tjänster från privata aktörer har de 
även en betydande roll som marknadsaktör och upphandlare. 

De verksamheter eller roller som nämnts ovan har alla relevans 
för kommunernas brottsförebyggande arbete. Hur kommunerna 
väljer att utforma sin organisation varierar dock inte bara när det 
gäller de omnämnda verksamheterna utan även i fråga om det brotts-
förebyggande arbetet. Det är därför inte möjligt att på ett enkelt sätt 
redogöra för hur det brottsförebyggande arbetet är organiserat i 
kommunerna. Brås indikatorer på utvecklingen av det brottsföre-
byggande arbetet i kommunerna kan emellertid ge viss vägledning. 
Indikatorerna berör främst förekomsten av brottsförebyggande sam-
ordnare, deras tjänsteomfattning och utbildningsmöjlighet, förekomst 
av en strategisk samverkansorganisation och aktuell samverkans-
överenskommelse samt kartläggning av lokala brottsproblem. 

Enligt Brås redovisning 2021 hade 36 procent av de svarande 
kommunerna en brottsförebyggande samordnare som arbetar minst 
halvtid med uppdraget och nästan hälften av dessa hade någon gång 
gått en utbildning i brottsförebyggande arbete.38 I kommuner och 
stadsdelar där befolkningen i högre grad uppger utsatthet för brott 
ägnar samordnaren i mer än dubbelt så stor utsträckning sin arbets-
tid åt brottsförebyggande arbete jämfört med kommuner med 
mindre utsatthet för brott.39 Särskilt i mindre kommuner är det inte 
ovanligt att den brottsförebyggande samordnaren också har ansvar för 
samordningen av till exempel folkhälsofrågor, krisberedskap, före-
byggande av problematik relaterad till alkohol, narkotika, dopning, 
tobak och nikotin samt spel om pengar (ANDTS), trygghetsfrågor 
eller säkerhetsfrågor. I Brås undersökning, som utgör underlag för 

 
37 SKR (2021a). 
38 Brå (2021c), s. 63. 
39 Brå (2020e), s. 15. 
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redovisningen från 2020, uppgav till exempel 42 procent av de 
svarande i mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner att de 
utöver brottsförebyggande frågor hanterar även ANDTS-frågor, 
40 procent hanterar även folkhälsofrågor och 44 procent hanterar även 
säkerhetsfrågor. Samordnarens organisatoriska tillhörighet skiljer sig 
också mycket åt. Av rapporten från 2021 framgår att det i de flesta 
kommuner finns ett lokalt brottsförebyggande råd (90 procent av de 
svarande) och aktuella samverkansöverenskommelser (87 procent av 
de svarande). Över hälften av de svarande (66 procent) uppgav också 
att kommunen gjort en kartläggning av lokala brottsproblem under 
det senaste året.40 

5.3.4 Näringslivet 

Näringslivet har möjlighet att spela en viktig roll i det brottsföre-
byggande arbetet. Det gäller inte minst i rollen som arbetsgivare. 
I den egenskapen har lokala företag till exempel stora möjligheter att 
bidra till att unga människor får chans att komma in på arbetsmark-
naden. Många företag och branschorganisationer bedriver också ett 
omfattande och aktivt brottsförebyggande arbete. På lokal nivå kan 
engagemanget utgå från ett eget intresse eller utifrån en roll som 
utförare av uppgifter eller insatser åt kommunen.  

Den som tillverkar och saluför en viss produkt eller tjänst eller på 
annat sätt ansvarar för den har till exempel möjligheter att förebygga 
angrepp mot de egna systemen eller varorna. Inom detalj- och daglig-
varuhandel kan det handla om tekniskt skydd, utbildning av personal 
och andra åtgärder för att skydda verksamheten mot stölder och 
snatterier. Inom krog- och nöjesbranschen kan ökad och smidigare 
ordningshållning eller justering av öppettider minska risken för våld 
och ordningsstörningar. Inom bankverksamhet eller andra penning-
inrättningar finns många exempel på åtgärder för att förebygga olika 
former av ekonomisk brottslighet. På aggregerad nivå kan det gälla 
att förhindra att infrastrukturen används för brottsliga syften och 
att skapa förutsättningar för säkra betalningslösningar för att und-
vika att tjänsterna används i samband med bedrägerier och lik-
nande. Många fler verksamheter inom näringslivet bedriver eller kan 
bedriva brottsförebyggande arbete. Nedan följer några exempel på 

 
40 Brå (2021c), s. 63–64. 



Lokalt brottsförebyggande arbete är centralt SOU 2021:49 

88 

sådana verksamheter och deras roll. Beskrivningen är inte uttöm-
mande utan det finns säkerligen många fler branscher eller företag 
som bidrar eller kan bidra i det lokala brottsförebyggande arbetet. 

Den som äger och förvaltar fastigheter ansvarar på så sätt för 
människors hem, arbetsplatser, handels- och mötesplatser. Många av 
den situationella brottspreventionens åtgärder har koppling till dessa 
platser och det är också viktigt att människor uppfattar att de kan 
röra sig fritt och att de upplever miljöerna som trygga. Fastighets-
ägare har stora möjligheter att bidra till detta, till exempel genom 
utformningen och förvaltningen av ett bostadsområde eller handels-
område, se även avsnitt 13.3. Det finns många goda exempel på 
lokala brottsförebyggande samarbeten mellan fastighetsägare och 
offentliga aktörer.  

Detta gäller även de som driver till exempel restauranger, caféer, 
butiker, dagligvaruhandel, som nyttjar lokaler eller på annat sätt 
etablerar sig i ett område. Utöver det som nämnts ovan om åtgärder 
som skyddar de egna systemen, varorna eller tjänsterna kan dylika 
företag genom sin – ofta dagliga – närvaro få kunskap om vad som 
händer och sker på en plats. Vidare får de en bild av hur människor 
rör sig och använder miljön där företagen finns och kan därigenom 
identifiera vad de ser och uppfattar som problem i området. 

Inom försäkringsbranschen finns också viktiga aktörer. Ett aktivt 
brottsförebyggande arbete bedrivs både branschgemensamt och 
enskilt av olika företag. Varje år betalar försäkringsbolag ut stora 
belopp till de som drabbats av brott. Härigenom har försäkrings-
bolagen god kunskap om vilka brott som förekommer både på 
generell och lokal nivå, vilka åtgärder som kan verka brottsföre-
byggande och i vissa fall även var sådana åtgärder bör sättas in. 
Försäkringsbolagen kan genom sin kunskap bidra genom att till 
exempel identifiera problem och problemområden samt även bidra 
med åtgärdsförslag, såväl på strategisk nivå som till enskilda för-
säkringstagare. 

Även om kommuner och regioner ansvarar för kollektivtrafiken 
är transportbolag som bedriver verksamhet inom kollektivtrafiken 
ytterligare en aktör som kan bidra. En mängd resenärer nyttjar dag-
ligen de transportmedel som bolagen tillhandahåller. Bolagen har, 
eller kan skaffa sig, kunskap om vad som händer och sker i de olika 
transportmedlen samt vid och i närheten av stationer eller andra håll-
platser. På samma sätt som andra företagare kan dessa bolag identifiera 
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problem eller problemområden och själva eller tillsammans med andra 
åtgärda eller bidra med åtgärdsförslag på identifierade problem. 

Genom att tillhandahålla bland annat väktare och ordningsvakter 
samt olika former av tekniska säkerhetslösningar är säkerhets-
branschen en bransch som fått en allt större roll i det lokala brotts-
förebyggande arbetet.  

Enskilda huvudmän som bedriver utbildningsverksamhet, liksom 
andra som bedriver kommunal verksamhet i privat regi, har givetvis 
samma möjligheter som motsvarande kommunala verksamheter att 
bidra i det brottsförebyggande arbetet. 

5.3.5 Det civila samhällets organisationer 

Det civila samhället kan sägas vara ett paraplybegrepp för organi-
sationer och företeelser som existerar i mellanrummet mellan stat, 
marknad och enskilda hushåll. Regeringen använder begreppet det 
civila samhället i betydelsen  

en arena, skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, där 
människor, grupper och organisationer agerar tillsammans för gemen-
samma intressen. Inom det civila samhället verkar bl. a. ideella föreningar, 
stiftelser och registrerade trossamfund, men även nätverk, upprop och 
andra aktörer.41 

Det civila samhällets organisationer genomför en stor mängd brotts-
förebyggande insatser såväl på nationell som lokal nivå och både på 
egen hand och i samverkan med bland annat olika offentliga aktörer. 
Det är inte möjligt att uttömmande ange samtliga de organisationer 
vars arbete bidrar till att förebygga brott. Det handlar om en mängd 
aktörer från idrottsrörelsen, kulturföreningar och andra föreningar 
som ofta riktar sig till barn och unga, till organisationer som stödjer 
de som vill lämna ett kriminellt liv eller de som har utsatts för brott 
såsom kvinnojourer eller brottsofferjourer. Det omfattar såväl organi-
sationer som bidrar indirekt genom att till exempel stärka sociala 
förmågor och motverka utanförskap eller direkt genom att exempel-
vis driva opinion eller ge stöd och vägledning till enskilda individer eller 
till andra aktörer i samhället. Många insatser bidrar också konkret till 
att minska tillfällena till brott. På samma sätt som näringslivet kan 

 
41 Prop. 2009/10:55, s. 1. 
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organisationer inom det civila samhället även utföra uppgifter åt 
kommuner. 

Aktörer inom det civila samhället har möjlighet att inom ramen 
för sin verksamhet skaffa sig stor kunskap om de människor de 
möter och om de fysiska platser och geografiska områden som de 
verkar i. Det kan handla om att identifiera individer som behöver 
samhällets stöd på olika sätt eller urskilja platser och områden där 
brott förekommer eller riskerar att förekomma. De kan också ha 
möjlighet att nå människor, vidta åtgärder samt verka på tider och 
sätt som till exempel offentliga aktörer inte kan. Det kan även vara 
viktigt att identifiera platser där det saknas utrymme för aktörens 
verksamhet till exempel idrottsanläggningar eller andra fysiska akti-
vitetsmiljöer, ändamålsenliga lokaler och bostäder för specifika verk-
samheter eller tillgång till det offentliga rummet.  

5.3.6 Enskilda individer 

Enskilda individer har stor potential att själva bedriva eller delta i 
brottsförebyggande arbete. Sådana initiativ som drivs av enskilda är 
nästan alltid ideella eller motiverade av privata skäl. Inte sällan syftar 
de till att skydda den egna egendomen eller rättssfären. Arbetet 
bygger på samarbete, informell kontroll och medmänskligt engage-
mang. Några exempel där enskilda individer kan bidra i arbetet är 
deltagande i nattvandringar och grannsamverkan. Många människor 
är engagerade och villiga att hjälpa till men det kan vara svårt att veta 
hur man som enskild individ kan vara till nytta eller var man ska 
vända sig. Här har det allmänna ett stort ansvar att involvera enskilda 
genom att uppmärksamma och ta tillvara deras engagemang, vilja 
och inställning som en kompletterande resurs. 

Föräldrars ansvar är värt att uppmärksammas särskilt eftersom 
föräldrar är centrala för en individs utveckling av såväl självkontroll 
som sociala band, det vill säga det som binder samman människor med 
varandra, samhället och med gemensamma värderingar och mål. 
Föräldrarna har en avgörande betydelse för de normer och värderingar 
som barnet utvecklar. Bristande kontakt eller en otrygg relation till 
föräldrarna kan vara en faktor som bidrar till brottsligt beteende. 
Föräldrar kan behöva stöd i sin roll och även här åvilar ett ansvar det 
allmänna för att involvera och stödja föräldrar, se avsnitt 5.2.1. 
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Ett annat exempel på deltagande från enskilda är Polismyndig-
hetens volontärverksamhet som bland annat syftar till att utgöra ett 
komplement i det brottsförebyggande arbetet och ta tillvara med-
borgarnas kunskaper och erfarenheter. Volontärerna ska fungera 
som en länk mellan polis och allmänhet och användas företrädesvis i 
det brottsförebyggande, trygghetsskapande eller kontaktskapande 
arbetet samt som stöd till brottsoffer.42 

5.4 Det lokala brottsförebyggande arbetets 
arbetssätt och samverkansformer 

5.4.1 Det kunskapsbaserade arbetssättet 

Många aktörer förespråkar ett så kallat kunskapsbaserat arbetssätt 
för det brottsförebyggande arbetet. Brå illustrerar metoden så här: 

Figur 5.2 Kunskapsbaserat arbetssätt 

Källa: Brå. 

 

 
42 Polismyndigheten (u.å.). 
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Arbetssättet utgör också grund för den bok om Samverkan i lokalt 
brottsförebyggande arbete som tagits fram i ett samarbete mellan Brå, 
SKR och Polismyndigheten.43 I boken beskrivs en samverkansprocess 
som även inkluderar användningen av så kallade samverkansöverens-
kommelser och medborgarlöften. Samverkansöverenskommelsen är 
enligt modellen ett verktyg för att skapa struktur och systematik i 
samverkan och den träffas mellan kommunen, företrädd av kommun-
styrelsens ordförande och polisen, företrädd av chefen för lokal-
polisområdet. Överenskommelsen ska beskriva de problem som 
parterna valt att samverka kring. Den ska också ange troliga bakom-
liggande orsaker till problemen, avgränsade och mätbara mål för 
arbetet, hur arbetet ska dokumenteras och hur uppföljningen ska 
genomföras. Enligt Brås uppföljning 2021 var det 87 procent av kom-
munerna som hade en sådan samverkansöverenskommelse.44 

Medborgarlöften utgör en utveckling och förstärkning av sam-
verkansöverenskommelsen. De består dels av ett arbetssätt som inne-
bär att medborgare, medarbetare och andra samhällsaktörer engageras 
och involveras i arbetet, dels av ett dokument med utlovade åtgärder 
som Polismyndigheten och dess samverkansparter ska vidta.45 
Genom medarbetar- och medborgardialoger fördjupas den lägesbild 
som överenskommelsen bygger på och en större delaktighet kring 
genomförandet skapas. Medborgardialoger kan genomföras i form 
av så kallade trygghetsvandringar där boende och verksamma i ett 
område träffas tillsammans med en kunnig arrangör för att samtala om 
hur området kan bli tryggare och mer trivsamt. I en utvärdering av 
polisens arbete med medborgarlöften 2018 konstaterar Brå att 
metoden dittills lett till ytterst små förändringar när det gäller 
medborgarnas känsla av delaktighet, förtroende för polisen eller 
trygghet. Några effekter på brottsligheten kunde inte heller noteras.46 
Det kunskapsbaserade arbetssättet har såvitt känt inte utvärderats. 

 
43 Brå (2020g). 
44 Brå (2021c), s. 6. 
45 Brå (2018b), s. 15. 
46 a.a. s. 13. 
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5.4.2 Former för samverkan inom det brottsförebyggande 
arbetet 

Lokala brottsförebyggande råd 

Som har framgått involverar det lokala brottsförebyggande arbetet 
en mängd olika aktörer och när det sker en samordning av insatser 
utgör det en framgångsfaktor för arbetet. Mycket handlar därför om 
att hitta olika former för samverkan för att åstadkomma en sådan 
samordning. Lokala brottsförebyggande råd eller motsvarande sam-
verkansorganisationer utgör en viktig form för strategisk sam-
verkan. I Allas vårt ansvar, där regeringen lanserade idén om lokala 
brottsförebyggande råd, beskrevs de som en kontaktpunkt för en-
skilda, företag och organisationer som vill bidra i det lokala brotts-
förebyggande arbetet, se avsnitt 5.1. Rådens uppgift skulle bland 
annat vara att samordna olika initiativ och förmedla kunskap inom 
det brottsförebyggande området. I Tillsammans mot brott kon-
staterar regeringen att det i de flesta kommuner finns någon form av 
strategisk samverkansorganisation för brottsförebyggande frågor 
och att de till exempel kan heta lokalt brottsförebyggande råd, 
trygghetsråd eller folkhälsoråd. Regeringen ser positivt på sam-
verkansformen, men poängterar att det är viktigt att råden inte bara 
blir ett forum för informationsutbyte och att de som deltar behöver 
ha mandat från sina respektive organisationer. Enligt Brås uppfölj-
ning av det brottsförebyggande arbetet från 2021 svarade 90 procent 
av kommunerna att de har ett brottsförebyggande råd eller mot-
svarande strategisk samverkansorganisation. 

Nätverk 

Inom det brottsförebyggande området finns en stor mängd nätverk. 
Brå har i uppdrag att stödja och utveckla en nationell nätverks-
struktur och har utifrån det inrättat ett nationellt kärnnätverk med 
representanter för Brå, Polismyndigheten, SKR och länsstyrelserna. 
Under 2020 arbetade nätverket bland annat med att vidareutveckla 
samverkan i det nationella och regionala stöd som ges av de som 
ingår i nätverket. Målet med den nationella nätverksstrukturen är att 
från nationellt håll nå ut till lokala aktörer på ett gemensamt och 
samordnat sätt. Vid sidan av kärnnätverket har Brå medverkat till 
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flera mer operativa nätverk, kopplade till specifika frågor och områden 
som till exempel situationell prevention, unga lagöverträdare, eko-
nomisk brottslighet samt för att stödja lokalt näringsliv i att bidra 
till det brottsförebyggande arbetet.47 

Även länsstyrelserna arbetar med nätverk inom och i vissa fall 
även mellan sina respektive län. 

SKR är ytterligare en aktör som driver flera nätverk inom området 
brottsförebyggande arbete såsom nätverket för kommunalt brotts-
förebyggande (NKB), nätverket för kommuner som vill utbyta 
erfarenheter om sitt arbete med sociala insatsgrupper och nätverket 
mot våldsbejakande extremism (NVE).48 

Grannsamverkan är en annan typ av nätverk som kan belysas i 
detta sammanhang. Stöldskyddsföreningen är huvudman för Grann-
samverkan och det handlar kortfattat om att grannar samverkar i ett 
nätverk för att motverka brott i bostadsområdet. Genom nätverket 
kan de boende hjälpas åt att hålla uppsikt över varandras bostäder 
och närområde. Arbetet bedrivs i samverkan även med Polismyndig-
heten och på vissa håll även med andra aktörer såsom till exempel 
kommunen eller fastighetsägare. Dialogen och samarbetet med 
Polismyndigheten är grundläggande, bland annat handlar det om att 
kvalitetssäkra verksamheten och undvika risker för medborgargarden 
eller liknande. Internationella studier visar att grannsamverkan har 
stor potential när det gäller att förebygga brott och öka tryggheten.49 

Några samverkansmodeller 

Det finns olika modeller för samverkan inom specifika problem-
områden till exempel ungdomar i riskzon, droganvändning eller 
kriminalitet bland unga. Samverkan kan ske på olika nivåer. Ofta 
utgör modellerna huvudsakligen en struktur eller ett ramverk för 
samverkan på strategisk nivå men det kan också vara fråga om sam-
verkan i individärenden. Flera av de modeller som beskrivs nedan 
förutsätter informationsdelning mellan de samverkande aktörerna. 
Vilken information som delas är förstås beroende på vad samverkan 
avser. Det kan handla om övergripande information om till exempel 
organisation och arbetssätt men det kan också vara fråga om infor-

 
47 Brå (2021e). 
48 SKR (2021c). 
49 Ceccato, V., m.fl. (2019), s. 83. 
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mation om enskilda individer. När informationsutbyte sker mellan 
olika offentliga aktörer kan de behöva beakta och ta ställning till 
olika sekretess- och dataskyddsfrågor. Utredningen belyser sådana 
frågor senare i betänkandet, se avsnitt 12.5. I det följande beskrivs 
övergripande några av de samverkansmodeller som förekommer för 
närvarande. Ofta anpassas modellerna efter lokala förutsättningar 
och de kan därför se olika ut även om de benämns lika. 

Business Improvement Districts (BID) 

BID är ett sätt att organisera och formalisera samverkan mellan 
fastighetsägare och offentliga aktörer. Metoden handlar om att sam-
verkansparter under en viss tid gemensamt finansierar åtgärder för 
att förbättra situationen inom ett specifikt geografiskt avgränsat 
område. Det kan till exempel ske genom ökad handel, olika attrak-
tioner och fysiska åtgärder. Syftet är att skapa välvårdade, trygga och 
attraktiva offentliga platser och bostadsområden.50 

Communities That Care (CTC) 

CTC är en samverkansmodell, som används av Malmö kommun, där 
aktörer i lokalsamhället som kan bidra till att förebygga drog-
användning och kriminalitet bland unga kan ingå. Exempel på aktörer 
är skola, socialtjänst, polis, lokala brottsförebyggare, föreningslivet 
och företagare. Modellen tillhandahåller 

– en struktur för att engagera samhällsaktörer, 

– en process för att ta fram en gemensam vision i lokalsamhället, 

– verktyg för att bedöma förekomst av risk- och skyddsfaktorer 
lokalt och processer för att prioritera dessa faktorer samt 

– stöd för att formulera specifika mätbara mål för lokalsamhällets 
förebyggande insatser.51 

 
50 Boverket (2019b). 
51 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (u.å.). 
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Effektiv samordning för trygghet (EST) 

EST är ett systematiskt arbetssätt som bygger på kunskapsbaserad 
brottsprevention. Målet är att minska och förebygga brott och 
otrygghet genom tidiga insatser när problem uppstår eller är på väg 
att kunna inträffa. I korthet går arbetssättet ut på att information 
om brott och otrygghet i det offentliga rummet samlas in veckovis 
till en gemensam lägesbild som analyseras gemensamt av de sam-
verkande aktörerna. Det systematiska arbetet innebär att man har 
fasta rutiner avseende deltagare (funktioner), dagordningar, formulär, 
checklistor, mötestider och dokumentation. Samordnade åtgärder 
kan därmed sättas in och även utvärderas kontinuerligt. Läges-
bilderna som tas fram baseras på områdeslokal information från 
polis, kommun och fastighetsägare, men kan även inkludera flera 
verksamheter som till exempel Räddningstjänsten, SOS alarm och 
lokaltrafiken. Ofta samverkar man även med civilsamhället exem-
pelvis föreningslivet, trossamfund och medborgare.52 

Samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF) 

SSPF-modellen syftar till samverkan kring barn och unga i riskzonen 
för kriminalitet eller drogmissbruk. Organisationsstrukturen kan 
skilja sig något åt beroende på lokala förutsättningar och problem 
men vanligen finns en styrgrupp, en arbetsgrupp eller operativ grupp 
samt en eller flera koordinatorer. Modellen går ut på att aktörerna 
samarbetar med vårdnadshavare för att vända en negativ utveckling 
hos det aktuella barnet. De professionella som finns eller som 
behöver finnas i barnets nätverk träffas, utbyter information och 
planerar för vad som behöver göras och vem som ska göra det.53 

Sociala insatsgrupper (SIG) 

Sociala insatsgrupper är en arbetsmetod för samverkan mellan social-
tjänst, skola och polis för att hjälpa unga att sluta begå brott. Det är 
socialtjänsten som ansvarar för att andra myndigheter och aktörer görs 
delaktiga utifrån den unges behov. Arbete ska utföras och insatser 

 
52 Brå (2019c). 
53 Se t.ex. Göteborgsregionen FoU i Väst/GR (2015), s. 20 ff. 
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vidtas inom ramen för respektive organisations ordinarie verksam-
het. Metoden avser samverkan på individnivå med regelbundna 
möten där representanter från samtliga aktörer och även individen 
själv deltar under ledning av socialtjänsten. Samverkan bygger på att 
individen själv eller dennes vårdnadshavare ger sitt samtycke.54 

5.4.3 Särskilt om gängkriminalitet 

Den gängkriminalitet som drabbat Sverige på senare tid kopplas till 
stor del samman med utsatta områden, se avsnitt 2.3.2 och 3.2. Det 
finns arbetssätt och samverkansformer som tar särskilt sikte på 
situationen där. 

Inledningsvis kan nämnas att det sedan 2009 pågår en myndighets-
gemensam satsning på nationell nivå mot organiserad brottslighet. 
Myndigheternas samarbete är sedan mars 2020 formaliserat genom att 
det framgår av respektive myndighets instruktion. Deltagande myn-
digheter är Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkrings-
kassan, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, 
Migrationsverket, Polismyndigheten, Skatteverket, Säkerhetspolisen, 
Tullverket och Åklagarmyndigheten. Sedan 2018 finns även ett nät-
verk med ytterligare myndigheter, till exempel Bolagsverket, Centrala 
studiestödsnämnden och Statens institutionsstyrelse, som bidrar i 
arbetet. Enligt ett inriktningsbeslut från 2016 ska det myndighets-
gemensamma arbetet inriktas mot strategiska personer och utsatta 
områden. Sedan 2015 utgör lokal organiserad brottslighet, som före-
kommer i utsatta områden, en särskild inriktning inom den myndig-
hetsgemensamma satsningen.55 Inriktningen har bland annat medfört 
förändrade arbetssätt för att underlätta hanteringen av operativa 
ärenden med koppling till utsatta områden. 

FAS-teorin 

Brå har tagit fram en strategi, den så kallade FAS-teorin, som kan 
användas vid långsiktiga samverkansprojekt mot brottslighet och 
otrygghet i utsatta områden. Grunden för teorin är att ett område 
kan befinna sig i tre olika faser och att varje fas innebär olika förut-

 
54 SKR (2021d). 
55 Polismyndigheten (2019b), s. 4 och 27. 
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sättningar för såväl brottsbekämpande som brottsförebyggande 
arbete. Fas 1 kännetecknas av att det är svårt för polis och kommun 
att arbeta i området. De prioriterade åtgärderna handlar då om att 
”återta” området genom ökad närvaro av polis och andra samhälls-
aktörer. I fas 2 har det etablerade samhället lyckats återta viss kon-
troll i området. Det finns då större utrymme för förebyggande 
aktiviteter och även möjlighet att utöka antalet förebyggande sam-
verkanspartners. Ett område som befinner sig i fas 3 uppvisar god-
tagbara resultat vid mätningar av upplevd trygghet och förtroende 
för polisen och samhället. I fas 3 finns möjlighet att arbeta även mot 
den mindre synliga brottsligheten som våld i hemmet, ekonomisk 
och organiserad brottslighet.56 

GVI (Group violence intervention), Sluta skjut 

GVI är en strategi som ursprungligen är framtagen av professor 
David Kennedy vid organisationen National Network for Safe Com-
munities vid John Jay College i New York. Strategin har utvecklats 
för att minska skjutningar, sprängningar och grovt våld bland krimi-
nella grupperingar. Kortfattat handlar det om att flera aktörer i 
samhället till exempel rättsväsendet, kommuner och det civila sam-
hället tillsammans riktar sina resurser mot ett fåtal individer och de 
grupper som individerna tillhör. Budskapet från samhället till indi-
viderna vilar enligt strategin på tre delar:  

– Våldet måste upphöra. 

– Rättsliga konsekvenser för hela gruppen. 

– Hjälp finns att få för den som vill lämna det kriminella livet.57 

Med utgångspunkt i strategin initierade Brå och Polismyndigheten 
ett pilotprojekt i Malmö – Sluta skjut – tillsammans för ett tryggt Malmö 
– som genomfördes 2018–2020 och finansierades delvis av EUs fond 
för inre säkerhet. I projektet anpassades GVI till de lokala förutsätt-
ningarna.58  

 
56 Brå (2016a). 
57 Ivert, Anna-Karin m.fl. (2020), s. 9 f. 
58 Brå (2021f). 
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5.5 Kunskap om lokalt brottsförebyggande arbete 

På samma sätt som många olika sakområden, aktörer och profes-
sioner är berörda av det brottsförebyggande arbetet så aktualiseras 
också många olika forskningsområden. Först och främst handlar det 
om det kriminologiska forskningsfältet som är det vetenskapliga 
studiet av brottsligheten, där bland annat frågor om brottslighetens 
orsaker och struktur studeras. 

Inom det sociologiska fältet bedriver flera discipliner, till exempel 
barn- och ungdomsvetenskap, folkhälsovetenskap, psykologi och 
socialt arbete, forskning av betydelse för brottsförebyggande arbete. 
Det kan handla både om frågor kopplat till brottslighetens orsaker 
och till dess konsekvenser. 

Samhällsbyggnad är ett annat relevant kunskapsområde inom 
vilket akademin bedriver forskning av betydelse för det brotts-
förebyggande arbetet. Det handlar om vetenskapliga studier om till 
exempel hur städer, byggnader och infrastruktur bör utformas och 
byggas samt om hur institutioner och regelsystem bör utvecklas för 
att ge en bra livsmiljö. 

Vid sidan av den kunskap som universitet eller andra lärosäten 
producerar så producerar även andra institutioner i samhället kun-
skap av betydelse för det lokala brottsförebyggande arbetet. Brå ska 
på olika sätt bidra till kunskapsutvecklingen inom det kriminal-
politiska området. Bland annat ska myndigheten förse brottsföre-
byggande aktörer med kunskapsbaserade underlag för åtgärder och 
prioriteringar (1–3 §§ förordningen [2016:1201] med instruktion 
för Brottsförebyggande rådet). Därtill finns en mängd myndigheter 
som, med eller utan ett uttalat ansvar för brottsförebyggande frågor, 
tar fram kunskap av betydelse för det brottsförebyggande arbetet. 
Det gäller till exempel Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap (MSB), Socialstyrelsen, Myndigheten för ungdoms- och civil-
samhällesfrågor (MUCF), Delmos, Jämställdhetsmyndigheten och 
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF). Brå och 
andra myndigheter fördelar också bidrag till kunskapsutvecklande 
projekt inom området.  

Flera lärosäten ger kurser och program med anknytning till brotts-
förebyggande och trygghetsskapande arbete. Brå erbjuder också 
utbildningar framför allt för regionala och kommunala samordnare 
av brottsförebyggande arbete. Enligt Brås uppföljning 2021 av det 
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brottsförebyggande arbetet hade samordnarna i 48 procent av kom-
munerna som besvarade enkäten gått en utbildning i brottsföre-
byggande arbete.59 Varje år arrangerar Brå den nationella konferensen 
Råd för framtiden som tar upp olika frågor kopplade till brottsföre-
byggande arbete. År 2018 hade konferensen cirka 600 deltagare, de 
flesta från Polismyndigheten och landets kommuner. År 2021 var kon-
ferensen digital med ett deltagarantal på omkring 1 100. Därutöver 
anordnas en stor mängd andra konferenser med brottsförebyggande 
tema av nationella, regionala och lokala arrangörer. 

Länsstyrelsernas samordning av det brottsförebyggande arbetet 
ska baseras på kunskap och beprövad erfarenhet inom det brotts-
förebyggande området. En viktig uppgift är att stödja kompetens-
utveckling och tvärsektoriella utbildningsinsatser (2 § förordningen 
[2016:1258] om regional samordning inom det brottsförebyggande 
området). Länsstyrelserna anordnar också årligen olika konferenser 
och utbildningar. De driver även utvecklingsprojekt inom fler olika 
områden.  

SKR är en annan aktör som bedriver både ett generellt arbete och 
gör specifika insatser för att främja utveckling och spridning av kun-
skap på området. Vissa kommuner, särskilt de större, har möjlighet att 
själva ta fram kunskap och verktyg för arbetet. Ett sådant exempel är 
kartläggningsverktyget Trygghet på karta som används i Stockholms 
stad.60 

I takt med att frågor om brottslighet och trygghet har ökat i 
betydelse har också en allt större marknad vuxit fram, där kommuner 
kan köpa kunskapsstöd för sitt brottsförebyggande arbete i form av 
bland annat olika vägledningar och andra verktyg. Till exempel har 
det tagits fram ett digitalt verktyg – Embrace – med tillhörande kom-
petensstöd som marknadsförs som ett sätt att möjliggöra effektivare 
brottsförebyggande arbete i enlighet med ett kunskapsbaserat arbets-
sätt, se avsnitt 5.4.61 Ett annat exempel är handboken BoTryggt2030 
som säljs av Stiftelsen Tryggare Sverige och som handlar om att 
implementera situationell brottsprevention i stadsbyggandet.62  

 
 

 
59 Brå (2021c), s. 63. 
60 Stockholms stad (2021), s. 32. 
61 Embrace Safety AB (u.å.a). 
62 Stiftelsen Tryggare Sverige (u.å.a). 
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6 Författningsöversikt 

6.1 Den kommunala självstyrelsen 

Sverige är en enhetsstat med ett grundlagsfäst och starkt kommunalt 
självstyre. Den svenska folkstyrelsen förverkligas genom ett repre-
sentativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal själv-
styrelse (1 kap. 1 § andra stycket regeringsformen). Principen för 
den kommunala självstyrelsen innebär att kommunerna sköter 
lokala och regionala angelägenheter av allmänt intresse på den kom-
munala självstyrelsens grund, att närmare bestämmelser om detta 
finns i lag och att kommunerna på samma grund sköter även övriga 
angelägenheter som bestäms i lag (14 kap. 2 § regeringsformen). 
Bestämmelsen innebär att principen om kommunal självstyrelse 
gäller för all kommunal verksamhet, det vill säga såväl den som 
regleras i kommunallagen (2017:725) som den som följer av annan 
lag. Varken regeringsformen eller dess förarbeten preciserar inne-
börden av den kommunala självstyrelsen närmare. Förklaringen är 
att det inte är lämpligt eller möjligt att i grundlagen dra preciserade 
gränser för den kommunala självstyrelsen. Arbets- och befogenhets-
fördelningen mellan stat och kommun måste i stället kunna ändras i 
takt med samhällsutvecklingen.1 

Föreskrifter som avser grunderna för kommunernas organisation 
och verksamhetsformer och för den kommunala beskattningen samt 
kommunernas befogenheter i övrigt ska meddelas genom lag 
(8 kap. 2 § första stycket 3 regeringsformen). Även om självstyrelsen 
är grundlagsskyddad är det alltså riksdagen som bestämmer for-
merna och innehållet i den kommunala självstyrelsen.  

En inskränkning i den kommunala självstyrelsen bör enligt pro-
portionalitetsprincipen (14 kap. 3 § regeringsformen) inte gå utöver 
vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål som föranlett 

 
1 Prop. 1973:90, s. 190. 
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den. Härigenom regleras att en prövning av de kommunala själv-
styrelseintressena ska göras under lagstiftningsprocessen med tillämp-
ning av en proportionalitetsprincip. Regleringen innebär att riksdagen 
regelmässigt måste pröva kommunernas självstyrelseintresse när 
begränsningar av självstyrelsen övervägs.2 För att riksdagen ska kunna 
göra denna prövning ställs höga krav på det underlag som lämnas till 
riksdagen. I förarbetena uttalar regeringen följande härom. 

I likhet med Grundlagsutredningen anser regeringen att en proportio-
nalitetsprövning av detta slag bör innefatta en skyldighet att undersöka 
om det ändamål som regleringen avser att tillgodose kan uppnås på ett 
för det kommunala självbestämmandet mindre ingripande sätt än det 
som föreslås. Om olika möjligheter finns för att nå samma mål bör riks-
dagen av hänsyn till principen om den kommunala självstyrelsen välja 
den reglering som lägger minst band på den kommunala självbestäm-
manderätten. Det bör framhållas att detta givetvis förutsätter att det i 
lagstiftningsprocessen har gjorts noggranna analyser av den påverkan 
olika förslag har på den kommunala självstyrelsen.3 

Avsikten med regleringen är inte att riksdagens bedömning i pro-
portionalitetsfrågan kan bli föremål för lagprövning i efterhand, utan 
snarare att prövningen ska bli föremål för Lagrådets granskning 
enligt 8 kap. 21 § andra stycket 5 regeringsformen och därmed ut-
göra underlag för riksdagens bedömning. 

6.2 Kommunernas befogenhet enligt kommunallagen 
och särskilda föreskrifter om utökad befogenhet 

Kommunallagen, som är uppdelad på 13 kapitel, reglerar ett antal 
olika sakområden. I lagen finns det en reglering om den så kallade 
allmänna kommunala befogenheten. Kommuner får utföra sådana 
uppgifter som ligger i medlemmarnas allmänna intresse och som har 
anknytning till kommunens område (2 kap. 1 §). Kommunernas 
befogenhet begränsas av ett antal principer som till exempel förbudet 
mot att ta hand om sådana angelägenheter som enbart ankommer på 
någon annan offentlig aktör (2 kap. 2 §) eller kravet på att behandla 
sina medlemmar lika (2 kap. 3 §). Den allmänna kompetensen ger 
kommunerna möjligheter att utföra frivilliga uppgifter, se avsnitt 5.3.2. 

 
2 Prop. 2009/10:80, s. 212. 
3 a.a. s. 212. 
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Kommunerna har vissa särskilda befogenheter enligt ett antal 
kompetensutvidgande föreskrifter i lagen (2009:47) om vissa kom-
munala befogenheter (befogenhetslagen). Gemensamt för bestäm-
melserna är att de ger kommuner befogenhet eller möjlighet att ägna 
sig åt verksamhet som faller utanför deras allmänna befogenhet 
enligt kommunallagen. En betydande del av kommunernas verksam-
het grundar sig emellertid på bestämmelser i andra lagar än kom-
munallagen eller befogenhetslagen. I det följande redogörs för några 
av de mest centrala lagarna som styr kommunala verksamheter av 
betydelse för kommunens brottsförebyggande arbete. 

6.3 Kommunernas skyldigheter enligt 
vissa specialförfattningar 

Socialtjänstlagen (2001:453) 

Enligt utredningens direktiv är socialtjänsten ett av de viktigaste 
områdena för det kommunala brottsförebyggande arbetet. Verksam-
heten styrs specifikt av socialtjänstlagen som ålägger varje kommun 
att svara för socialtjänsten inom sitt område. Kommunen har det 
yttersta ansvaret för att enskilda som vistas i kommunen får det stöd 
och den hjälp som de behöver. Ansvaret innebär inte någon inskränk-
ning i det ansvar som vilar på andra huvudmän (2 kap. 1 §).4 Social-
tjänstlagen är en så kallad målinriktad ramlag. Lagen innehåller vissa 
övergripande mål och principer som ska vara styrande och bilda ramen 
för socialtjänsten. Inom denna ram får kommunen i princip ordna sin 
verksamhet efter de förutsättningar och behov som finns lokalt. 

De övergripande målen och principerna för socialtjänsten beskrivs 
i den så kallade portalparagrafen (1 kap. 1 §). Däri regleras att social-
tjänsten, på demokratins och solidaritetens grund, ska främja männi-
skors ekonomiska trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva 
deltagande i samhällslivet. Vidare framgår att socialtjänsten under 
hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala 
situation ska inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och grup-
pers egna resurser.  

En annan grundläggande princip är helhetssynen som utgår från 
att den enskildes eller en grupps sociala situation och de problem 

 
4 Prop. 1979/80:1 s. 2. 
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som den enskilde eller gruppen upplever ska ses i förhållande till hela 
den sociala miljön. Hit hör inte bara familjen och ”närmiljön” i övrigt, 
utan också den enskildes eller gruppens förhållande i vidare mening. 
Det rör bland annat frågor om möjlighet att få arbete, bostad och 
positiva fritidsförhållanden. Det gäller att kunna undvika utslagning, 
segregation och fattigdom i både materiell och i mer vidsträckt 
mening. Det är en fråga om att kunna nå värden som sammanfattas i 
begreppet livskvalitet. Det är utifrån dessa övergripande mål och 
principer som all verksamhet inom socialtjänsten ska hanteras. 

Utöver de övergripande målen och principerna reglerar social-
tjänstlagen särskilt vissa uppgifter för socialnämnden (3 kap.). Till 
dessa uppgifter hör bland annat att göra sig väl förtrogen med lev-
nadsförhållandena i kommunen, medverka i samhällsplaneringen 
och i samarbete med andra samhällsorgan, organisationer, föreningar 
och enskilda främja goda miljöer i kommunen (3 kap. 1 §). 

Medverkan i samhällsplaneringen ska bygga på nämndens sociala 
erfarenheter och särskilt syfta till att påverka utformningen av nya 
och äldre bostadsområden i kommunen. Vidare handlar det om att 
verka för att offentliga lokaler och allmänna kommunikationer ut-
formas så att de blir lätt tillgängliga för alla. Även i övrigt ska nämnden 
ta initiativ till att bevaka att åtgärder vidtas för att skapa en god 
samhällsmiljö och goda förhållanden för barn och unga, äldre och 
andra grupper som har behov av samhällets särskilda stöd (3 kap. 2 §). 

Det finns även särskilda bestämmelser för det förebyggande 
arbetet beträffande missbruk och beroende samt barn och unga. 
Socialnämnden ska arbeta för att förebygga och motverka missbruk 
av alkohol och andra beroendeframkallande medel. Socialnämnden 
ska även arbeta för att förebygga och motverka missbruk av spel om 
pengar. Socialnämnden ska sprida kunskap om skadeverkningar av 
missbruk och om de hjälpmöjligheter som finns såväl genom infor-
mation till myndigheter, grupper och enskilda som genom upp-
sökande verksamhet (3 kap. 7 §). 

I fråga om barn och unga ska socialnämnden bland annat verka för 
att de växer upp under trygga och goda förhållanden, bedriva upp-
sökande verksamhet och annat förebyggande arbete för att förhindra 
att barn och unga far illa. Socialnämnden ska också tillsammans med 
andra berörda uppmärksamma och verka för att barn och unga inte 
vistas i miljöer som är skadliga för dem, med särskild uppmärksamhet 
följa utvecklingen hos barn och unga som har visat tecken till en 
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ogynnsam utveckling samt i nära samarbete med hemmen, sörja för 
att barn och unga som riskerar en negativ utveckling får det skydd 
och stöd som de behöver inklusive eventuell vård och fostran utan-
för det egna hemmet (5 kap. 1 §). Till socialnämndens uppgifter hör 
även att verka för att den som utsatts för brott och dennes när-
stående får stöd och hjälp (5 kap. 11 §).  

Socialtjänstlagen är föremål för en översyn och slutbetänkandet 
från Utredningen Framtidens socialtjänst bereds för närvarande i 
Regeringskansliet.  

Plan- och bygglagen (2010:900) 

Utredningens direktiv anger kommunens ansvar för samhällsplanering 
och planering för bostadsförsörjning som exempel på verksamheter 
vars insatser kan få brottsförebyggande effekter. Vidare anges att 
risken för brott kan minska genom att ett brottsförebyggande 
perspektiv beaktas vid planering, utformning och underhåll av exem-
pelvis bostadsområden, parker och torg. Det finns flera regelverk 
som styr sådana verksamheter. Den mest centrala författningen i 
sammanhanget är dock plan- och bygglagen (PBL), som innehåller 
ett antal bestämmelser av relevans för utredningens uppdrag. 

Inledningsvis finns anledning att uppmärksamma att kommuner 
bedriver omfattande planeringsverksamhet inom många olika sam-
hällsområden. PBLs regelsystem är dock helt inriktat på den del av 
samhällsplaneringen som rör användningen av mark och vatten – den 
så kallade fysiska planeringen. Det framgår redan av lagens portal-
paragraf som anger att PBL innehåller bestämmelser om planlägg-
ning av mark och vatten och om byggande. Bestämmelserna i PBL 
syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja 
en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsför-
hållanden och god och långsiktig hållbar livsmiljö för människorna i 
dagens samhälle och för kommande generationer (1 kap. 1 §). 

Även om den fysiska planeringen utgör ett klart avgränsat ämnes-
område, har den ett direkt samband med övrig samhällsplanering. 
Inom skilda samhällsområden såsom till exempel bostadsförsörj-
ning, utbildning, barntillsyn, äldreomsorg och social omvårdnad 
framförs markanspråk eller önskemål om utformning av miljön. Det 
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är sedan mot bakgrund av bland annat sådana anspråk och önskemål 
som kommunen upprättar den fysiska planeringen.5  

De krav som PBL ställer upp för att uppnå syftet med regleringen 
det vill säga främja en lämplig samhällsutveckling finns främst i 
2 kap. och 8 kap. Det förstnämnda kapitlet innehåller bestämmelser 
som anger vilka allmänna och enskilda intressen som kommunen ska 
beakta vid planläggning och vid lokalisering av bebyggelse. Förutom 
hänsyn till exempelvis natur- och kulturvärden samt miljö- och klimat-
aspekter ska planläggning enligt lagen främja en från social synpunkt 
god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper 
(2 kap. 3 § första stycket 2). Föreskriften är ett uttryck för den i 
portalparagrafen deklarerade inriktningen avseende främjande av goda 
sociala levnadsförhållanden. Av förarbeten till den äldre plan- och 
bygglagen (1987:10) framgår att ett antal delmål som socialtjänstens 
företrädare i sitt arbete med planeringsfrågor för nya bostads-
områden och vid sanering av gamla ska utgå från, kan tjäna som grund 
för tillämpningen av bestämmelsen. Delmålen handlar om 

– en allsidigt sammansatt social struktur, 

– en planering av närmiljön som främjar kontakt och gemenskap, möjlig-
heter till differentierade kultur- och fritidsaktiviteter för alla, 

– ett tillräckligt och väl lokaliserat utbud av social service, 

– en lokalisering av lämpliga arbetsplatser och andra verksamheter som 
bidrar till att ge bostadsområdena ett mångsidigt socialt liv, 

– väl utbyggda kollektiva resmöjligheter som tillgodoser även de handi-
kappades behov, 

– ett bostadsutbud som tillgodoser också speciella sociala bostadsbehov 
i icke segregerade former, 

– offentliga platser och byggnader så utformade att de blir tillgängliga 
för alla, 

– differentierade sysselsättnings- och utbildningsmöjligheter för grupper 
med behov av särskilda insatser och 

– en aktiv konsumentverksamhet med inriktning i första hand på att 
stödja resurssvaga grupper.6 

 
5 Didón, L. U. m.fl. (1 jan. 2020 JUNO), kommentaren till 1 kap. 1 § under rubriken PBL handlar 
om planläggning av mark och vatten och om byggande. 
6 Prop. 1985/86:1 s. 112. 
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Bestämmelserna i 8 kap. behandlar krav på byggnader, byggpro-
dukter, tomter och allmänna platser. Det finns inledningsvis bestäm-
melser med krav på utformning som byggnader ska uppfylla och som 
prövas i samband med ansökan om lov samt krav på när och hur ut-
formningskraven ska uppfyllas (8 kap. 1–2 §§). Därefter finns bestäm-
melser med krav på byggnaders tekniska egenskaper (8 kap. 4–5 §§). 
Kapitlet innehåller vidare bestämmelser som avser utformning av 
tomter, allmänna platser och andra områden (8 kap. 9–12 §§). 

Skollagen (2010:800) 

Skolväsendet anges i utredningens direktiv som exempel på kom-
munal verksamhet som bidrar med viktiga insatser för det brotts-
förebyggande arbetet. Den mest centrala regleringen för skolväsendet 
finns i skollagen och den gäller för utbildning som anordnas av såväl 
det allmänna som enskilda (1 kap. 1 §). 

De grundläggande syftena med utbildningen inom skolväsendet 
är att 

– barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden, 

– främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en 
livslång lust att lära, 

– förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och 
de grundläggande demokratiska värderingarna som det svenska 
samhället vilar på samt 

– i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga 
personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvars-
kännande individer och medborgare (1 kap. 4 §). 

I bestämmelsen finns de viktigaste fundamenten för skolverksam-
heten fastlagda, såsom lika tillgång till utbildning, likvärdighet, 
utbildningens syfte och värdegrund. Sådana övergripande syften har 
betydelse både för den enskilda individens utveckling och för 
samhällsutvecklingen. De allmänt formulerade syftena utgör en 
grund för tolkningen av mer konkret utformade föreskrifter som till 
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exempel de bestämmelser som anger syftet med utbildningen i 
respektive skolform och som kompletterar portalparagrafen.7 

Sverige har internationella förpliktelser i fråga om mänskliga 
rättigheter som bör vara vägledande för och genomsyra hela skol-
väsendet. Det kommer till uttryck genom att bestämmelsen betonar 
syftet att förmedla och förankra de mänskliga rättigheterna och 
grundläggande demokratiska värderingar.8 

Utbildningens utformning ska ske i överensstämmelse med demo-
kratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människo-
livets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors 
lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Var och 
en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättig-
heterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling. 
(1 kap. 5 §). Innebörden av bestämmelsen är att utbildningen i sig 
och de som verkar inom den aktivt och medvetet ska förmedla till 
barnen och eleverna vårt samhälles gemensamma värderingar så som 
demokrati och mänskliga rättigheter samt stimulera barnen och 
eleverna att förverkliga värderingarna. Det ska komma till uttryck 
även i praktisk och vardaglig handling.9 

När det gäller åtgärder mot kränkande behandling regleras detta 
närmare i lagens kapitel 6. Med kränkande behandling avses ett upp-
trädande som utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen 
(2008:567) kränker ett barns eller en elevs värdighet (6 kap. 3 §). 
Regleringen innehåller bestämmelser om aktiva åtgärder, förbud mot 
kränkande behandling, skyldighet att utreda och vidta åtgärder mot 
kränkande behandling och förbud mot repressalier.  

Utöver överenstämmelse med demokratiska värderingar och 
mänskliga rättigheter ska utbildningen utformas på ett sådant sätt 
att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och 
studiero (5 kap. 3 §). För att åstadkomma en sådan skolmiljö finns när-
mare reglering om arbetsmiljö (5 kap. 4 §) ordningsregler (5 kap. 5 §), 
disciplinära och andra särskilda åtgärder (5 kap. 6–23 §§) och om 
dokumentation (5 kap. 24 §). Bestämmelserna ska, om inte annat 
anges, gälla för samtliga skolformer utom förskolan (5 kap. 2 § första 
meningen). Även fritidshemmet är undantagen från de flesta av bestäm-
melserna (5 kap. 2 § andra meningen). I den allmänna motiveringen 

 
7 Prop. 2009/10:165 s. 220. 
8 a.a s. 220. 
9 a.a s. 223.  
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om bestämmelsernas innebörd uttrycker regeringen följande i lagens 
förarbeten. 

Det förebyggande arbetet är centralt. Det är skolans, och ytterst rektorns, 
ansvar att skapa trygghet och studiero i skolan. En viktig förutsättning 
för detta är att elever, lärare och annan personal känner ett gemensamt 
ansvar och har respekt för varandra i skolan samt att skolan även 
involverar elevernas vårdnadshavare i arbetet med att skapa gemen-
samma utgångspunkter för en trygg skolmiljö. Det kräver ett aktivt 
värdegrundsarbete där grundläggande demokratiska värderingar och 
mänskliga rättigheter kommer till uttryck i praktisk handling. Att skapa 
en miljö som bygger på respekt och delaktighet utgör grunden för en 
trygg och utvecklande studiemiljö. Rutiner för att säkerställa samverkan 
och kommunikation mellan elever, lärare och annan personal är också 
centrala inslag i det förebyggande och långsiktiga arbetet. Rektorns 
stödåtgärder kommer till stånd för elever i behov av stöd är självfallet 
även det en del i arbetet med att skapa en trygg och stimulerande studie-
miljö för alla elever. Det finns dock situationer när de åtgärder som 
vidtagits i förebyggande syfte inte är tillräckliga och där disciplinära 
åtgärder behövs för att säkerställa en god studiemiljö.10 

Lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför 
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) 

Lagen innehåller bestämmelser som syftar till att kommuner och 
regioner ska minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god för-
måga att hantera krissituationer i fred. På så sätt uppnås en grund-
läggande förmåga till civilt försvar. (1 kap. 1 §) 

Kommuner och regioner har enligt lagen i arbetet med fredstida 
krishantering 

– en skyldighet att ta fram risk- och sårbarhetsanalyser (2 kap. 1 §), 

– ett ansvar för att förtroendevalda och anställd personal får den 
utbildning och övning som behövs för att de ska kunna lösa sina 
uppgifter vid extraordinära händelser i fredstid (2 kap. 8 §), 

– en skyldighet att till regional och central nivå rapportera om kris-
beredskapsläget före, under och efter en kris (2 kap. 9 §) samt 

– ett ansvar att verka för samordning och samverkan mellan aktiva 
krishanteringsaktörer inom kommunen (geografiskt områdes-
ansvar) (2 kap. 7 §). 

 
10 Prop. 2009/10:165 s. 321. 
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Risk- och sårbarhetsanalysen ska föregås av en analys av vilka hän-
delser i fredstid som kan inträffa i kommunen och hur dessa händel-
ser kan påverka den egna verksamheten (2 kap. 1 § första meningen). 
Vidare ska kommuner med beaktande av analysen fastställa en plan 
för hur de ska hantera extraordinära händelser. En sådan plan ska 
fastställas för varje ny mandatperiod (2 kap. 1 § andra stycket). 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) får med-
dela närmare föreskrifter om risk- och sårbarhetsanalyser (12 § för-
ordningen [2006:637] om kommuners och regioners åtgärder inför 
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap). MSB 
har med stöd av bemyndigandet tagit fram sådana föreskrifter och av 
dessa framgår bland annat att kommunen ska anpassa arbetet med 
analyserna till de egna behoven och till övriga förutsättningar (3 § 
första meningen MSBFS 2015:5). Vidare ska kommuner i den ut-
sträckning det är möjligt och lämpligt samordna och integrera 
arbetet med riskanalysarbete som sker i enlighet med annan lagstift-
ning (3 § andra meningen MSBFS 2015:5). 

Kommuner och regioner har enligt lagen rätt att få ersättning av 
staten för kostnader för förberedande uppgifter som de utför. 
Uppgifter som rör extraordinära händelser i fredstid berättigar till 
ersättning endast i den mån verksamheten är till nytta för hantering 
av sådana mycket omfattande och svåra extraordinära händelser som 
allvarligt kan påverka kommunens respektive regionens verksamhet 
(5 kap. 1 §). Ersättningen bestäms och betalas ut av MSB inom 
ramen för vad regeringen årligen beslutar (10 § förordningen om 
kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap). Vidare har MSB och SKR 
träffat en överenskommelse om kommunernas krisberedskap som 
reglerar ersättning och uppgifter och därtill kopplat stöd för kom-
munernas arbete med krisberedskap under perioden 2019–2022, se 
även avsnitt 15.6.2.11 

Av överenskommelsens villkor för användning av ersättningen 
framgår bland annat att finansierade aktiviteter och åtgärder ska 
kunna härledas till uppgifterna i 2 kap. LEH, att åtgärderna ska avse 
förberedande och förebyggande arbete och att den statliga ersätt-
ningen endast ska användas för att finansiera arbete med kris-
beredskap och inte för till exempel brottsförebyggande arbete.12 

 
11 MSB och SKR (2018).  
12 a.a. s. 5. 
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LEH är föremål för en översyn och betänkandet från Utred-
ningen om civilt försvar bereds för närvarande i Regeringskansliet.13 

Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 

Bestämmelserna i lagen syftar till att i hela landet bereda människors 
liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala 
förhållanden tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor 
(1 kap. 1 §). Ett betryggande skydd mot olyckor ska finnas oavsett 
var i landet man befinner sig. Den verksamhet som det allmänna 
bedriver får dock anpassas till lokala förhållanden och kommuner får 
vidta olika typer av åtgärder och olika kombinationer av åtgärder för 
att nå upp till målet. 

I lagen anges övergripande nationella mål som ska kompletteras 
med lokala verksamhetsmål och handlingsprogram. Ett sådant system 
möjliggör lokal anpassning av organisation och dimensionering av 
verksamheten hos kommuner. I lagen betonas kommunernas före-
byggande verksamhet som ska planeras och organiseras på ett effek-
tivt sätt (1 kap. 3 a §). MSB ska på nationell nivå främja att denna lag 
och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen följs (1 kap. 
5 § första stycket). Myndigheten ska också samordna kommunerna 
på nationell nivå och stödja dem med råd och information i deras 
verksamhet enligt denna lag (1 kap. 5 § andra stycket). En kommun 
ska ha ett handlingsprogram för sin förebyggande verksamhet och i 
programmet ska kommunen ange 

1. målen för verksamheten, 

2. de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till 
räddningsinsatser och 

3. hur verksamheten är ordnad och hur den planeras (3 kap. 3 § första 
stycket). 

Innan kommunen antar ett handlingsprogram eller beslutar om bety-
dande förändringar i programmet ska den samråda med de myndig-
heter som särskilt berörs av förändringarna (3 kap. 3 § andra stycket). 

 
13 SOU 2021:25. 





 

113 

7 Nordisk utblick 

I detta kapitel blickar utredningen utanför Sveriges gränser för att se 
hur andra länder valt att organisera, strukturera och bedriva lokalt 
brottsförebyggande arbete. Utredningen har valt att särskilt fokusera 
på hur arbetet bedrivs i Danmark, Finland och Norge eftersom det 
förhållandevis enkelt går att jämföra dessa länder med svenska för-
hållanden. Likt Sverige har Danmark, Norge och Finland starka 
kommunala självstyren med möjlighet till ekonomisk handlings-
frihet och ansvar för att genomföra uppgifter av stor vikt för samhället. 
Grunduppgifterna för nordiska kommuner är ungefär desamma; 
uppgifter relaterade till planmonopolet, barnomsorg, grundskola, 
äldreomsorg och uppgifter inom det sociala området. Det finns dock 
skillnader mellan de olika kommunsystemens uppbyggnad, ekonomi 
och uppgifter. Någon direkt jämförelse mellan länder går därför inte 
att göra. Därtill finns andra olikheter i till exempel strukturer, lag-
stiftning och politisk kultur. Kapitlet avslutas med några samman-
fattande slutsatser. 

7.1 Danmark 

Danmark är till ytan ett litet land med cirka 5,5 miljoner invånare 
som bor relativt koncentrerat. Knappt en fjärdedel av befolkningen 
är bosatt i Storköpenhamn. Landet är administrativt uppdelat i fem 
regioner och 98 kommuner. Mediankommunen i Danmark har drygt 
45 000 invånare. Regionerna leds av Regionrådet som väljs direkt vid 
allmänna val och motsvarar svenska regionfullmäktige. Kommunal-
bestyrelsen (borgerrepraesentationen i Köpenhamn eller byråd i 
några mindre kommuner) är den danska motsvarigheten till kom-
munfullmäktige och därmed det högsta beslutande organet i danska 
kommuner. 
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Brottsförebyggande frågor sorterar under det danska justitie-
departementet (Justitsministeriet), Politi- och strafferetsafdelingen.1 
Justitsministeriet har inrättat Det Kriminalpraeventive Råd (DKR) 
som är Danmarks motsvarighet till Brottsförebyggande rådet (Brå). 
DKR är, till skillnad från Brå, inte en myndighet utan ett medlems-
nätverk som består av centrala organisationer, myndigheter och 
andra aktörer som arbetar med brottsförebyggande frågor. Även om 
DKR är inrättat av Justitsministeriet lyder det inte under detsamma 
utan utgör ett självständigt organ.2 

I Danmark betonas det gemensamma ansvaret för brottsföre-
byggande arbete, till exempel genom SSP-samarbetet (se närmare 
om SSP nedan). Intentionen är att det ska vara en uppgift för alla, 
inklusive offentliga myndigheter, privata företag och medborgare 
men det är endast myndigheter som har ett lagstadgat ansvar för 
brottsförebyggande arbete. DKR har utvecklat en preventions-
modell som visar att brottsförebyggande frågor behöver sättas in i 
ett större sammanhang. Modellen som framgår av figur 7.1 nedan 
beskriver prevention utifrån tre delar. Den första handlar om att 
skapa goda och trygga levnadsvillkor för alla och utgör grunden för 
allt förebyggande arbete. Den andra omfattar all förebyggande verk-
samhet som syftar till att hindra att något oönskat inträffar. Den 
tredje består av brottsförebyggande uppgifter som innebär att man 
fokuserar på kriminella händelser och hur de kan reduceras.3 

 
1 Danska Justitsministeriet (u.å.a). 
2 DKR (u.å.a). 
3 DKR (u.å.b). 
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Figur 7.1 Preventionsmodellen 

 
Källa: DKR. 

 
 
Det brottsförebyggande arbetet i Danmark organiseras utifrån tre 
nivåer. I landets 12 polisdistrikt finns en lagstadgad skyldighet att 
inrätta distriktsråd som utgör den politiska och strategiska nivån för 
det brottsförebyggande samarbetet (111–114 §§ retsplejeloven).4 
Den koordinerande nivån utgörs av lokala råd som finns i samtliga 
kommuner. Det är kommunerna som har det övergripande ansvaret 
för det lokala brottsförebyggande samarbetet. Utförarnivån sätts 
samman beroende på vad saken gäller och vilket lokalt problem eller 
vilken utmaning som ska hanteras. Vanligen involveras representanter 
från polisen och kommunal verksamhet, till exempel tjänstepersoner 
som är involverade i SSP-samarbetet, myndighetsansvariga eller 
medarbetare vid gatuförvaltningar. 

Distriktsråden består av polischefen som är ordförande och alla 
borgmästare i polisdistriktet. Andra aktörer kan bjudas in till att 
delta i distriktsrådens möten. Det kan till exempel vara företrädare 
för Kriminalvården, hälso- och psykiatrichefen i regionen eller före-
trädare för specifika brottsförebyggarsamarbeten. Distriktsråden 

 
4 Retsinformation.dk, Bekendtgørelse af lov om rettens pleje. 



Nordisk utblick SOU 2021:49 

116 

utvecklar strategiska mål och prioriteringar samt ramar och riktlinjer 
för åtgärdsområden inom respektive distrikt. Dessutom ska distrikts-
råden 

– verka för att etablera ett brottsförebyggande samarbete mellan 
polisen och varje kommun inom polisdistriktet, vilket innefattar 
involvering även av skolor och socialtjänst samt 

– utarbeta en plan för samarbetet mellan polisen och kommuner, 
andra myndigheter, intressegrupper med flera som är verksamma 
i distrikten. Samarbetsplanen ska offentliggöras. 

I de lokala råden deltar representanter från den lokala polisen, kom-
munen, till exempel tjänstepersoner som arbetar inom socialtjänst-
området, och övriga lokalsamhället till exempel idrottsföreningar och 
bostadsorganisationer. Ordföranden är som regel chef inom polisen. 
Lokalråd ansvarar för att 

– kommunicera och informera om distriktsrådets strategiska mål 
och prioriteringar, 

– återkoppla information om brottsutvecklingen i kommunens 
område till distriktsrådet, 

– skapa sammanhang mellan å ena sidan distriktsrådet och å andra 
sidan till exempel SSP-samarbetet, klubbar, föreningar, med-
borgargrupper med flera, 

– organisera det brottsförebyggande arbetet i lokalområdet, 

– genomföra de beslut som fattas i distriktsrådet och 

– se till att det brottsförebyggande arbetet ligger i linje med den 
politik som förs inom andra områden till exempel kommunens 
barnpolitik, missbrukspolitik eller hälsopolitik. 

På vissa platser i Danmark har man inrättat sekretariatsfunktioner 
hos polisen och kommunen. Sekretariaten arbetar främst med sam-
ordning och spridning av kunskap inklusive identifiering av best 
practice. I de polisdistrikt där sekretariatsfunktionen har inrättats 
servar sekretariatet såväl distriktsrådet som lokalrådet och hjälper till 
att anordna till exempel konferenser för lokalråd.5 

 
5 DKR (u.å.c). 
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I Danmark finns en lång tradition när det gäller brottsföre-
byggande insatser för barn och unga. Inledningsvis fokuserade man 
arbetet på samordnade insatser från skola, socialförvaltning och 
polis och modellen kom därför att kallas för SSP. Det betonades från 
starten 1975 att det var viktigt att samarbetet byggde på frivillighet 
utifrån lokala förutsättningar och att samarbetet inte skulle vara en 
lagstadgad skyldighet för kommunerna. Modellen är i dag etablerad 
i samtliga 98 kommuner och utgör ramen för det lokala brottsföre-
byggande arbetet i förhållande till barn och unga. Nästan alla kom-
muner har också en så kallad SSP-konsulent som är samordnare för 
arbetet och ofta direkt underställd högsta ledningen i kommunen. 
Numera ingår i många kommuner fler aktörer till exempel miss-
brukssamordnare, föreningar och idrottsklubbar, fastighetsägare 
och gatuplanerare. Utvecklingen av involverade aktörer har också 
förändrat SSP-samarbetets innehåll på så sätt att flera frågor hanteras 
inom ramen för just denna samarbetsstruktur. Organisatoriskt kan 
SSP-samarbetet skilja sig åt i olika kommuner men i grunden åter-
finns i de flesta kommuner den befintliga organisationsstrukturen 
för brottsförebyggande arbete det vill säga en politiskt-strategisk 
nivå, en koordinerande nivå och en utförandenivå.6 Genom Aftale om 
en reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet – alle handlinger har 
konsekvenser,7 som ingicks 2018 mellan den dåvarande regeringen 
(Venstre, Liberal Alliance og det Konservative Folkeparti) och 
Dansk Folkeparti samt Socialdemokratiet, pågår ett reformarbete 
för att bland annat utveckla och säkerställa ett ännu mer enhetligt 
SSP-samarbete mellan kommuner och övriga myndigheter. Justitie-
ministeriet fick genom avtalet i uppdrag att ta fram ett tvingande 
ramverk för SSP-samarbetet.8 Socialstyrelsen fick i uppdrag att 
sprida SSP-utbildning för att se till att medarbetare inom såväl kom-
muner som polisen löpande får möjlighet till kompetensutveckling.9   

 
6 VIVE (2019), s. 12f. 
7 Danska regeringen (2018).  
8 Danska Justitieministeriet (u.å.b). 
9 Danska Socialstyrelsen (2021).  
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7.2 Finland 

Finland är ett till ytan stort land med en befolkning på drygt 
5 miljoner som företrädesvis är koncentrerad till kusterna och de 
södra delarna av landet. I Helsingforsregionen bor cirka en femtedel 
av befolkningen. Från år 2020 har Finland sammanlagt 310 kom-
muner, varav cirka en tredjedel kallas för städer. Kommun- eller 
stadsfullmäktige, som är direktvald av kommunens invånare, är det 
högsta beslutande organet i finska kommuner. I Finland finns det 
inte någon direktvald regional nivå, vilket är en orsak till att mellan-
kommunal samverkan är betydligt vanligare i Finland jämfört med 
övriga nordiska länder. Jämfört med Sverige finns det många kom-
muner i Finland som har färre än 5 000 invånare. Mediankommunen 
i Finland har omkring 6 600 invånare. 

Brottsförebyggande frågor sorterar under finska Justitieministeriet, 
Kriminalpolitiska avdelningen. I anslutning till ministeriet finns 
Rådet för brottsförebyggande som behandlar allmänna frågor om att 
förebygga brott, minska olägenheter som följer av brott och öka 
säkerheten. 

För att utveckla det lokala brottsförebyggande arbetet utarbetade 
Rådet för brottsförebyggande ett nytt nationellt program för brotts-
förebyggande Trygga tillsammans under 2015. Programmet, som 
antogs av Finlands regering i november 2016,10 syftar till att främja 
lokala insatser för att förebygga brott. Målen med programmet är att 

– klargöra på vilket sätt förebyggande av brott anknyter till kom-
munens andra planer, 

– förbättra samarbetet och nätverken mellan myndigheterna, närings-
livet, organisationerna och medborgarna när det gäller före-
byggande av brott, 

– öka kunskaperna i fråga om brottsförebyggande arbete på lokal 
och riksomfattande nivå, 

– främja processer för att höra invånarna och olika frivilligorgani-
sationer vid planeringen av brottsförebyggande verksamhet samt 

– utveckla medborgarnas möjligheter att delta i och påverka det 
brottsförebyggande arbetet och främjandet av trygghetskänslan. 

 
10 Finska Justitieministeriet, (2016). 
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I anslutning till varje mål i programmet föreslås åtgärder för att 
utveckla det lokala brottsförebyggande arbetet. Man betonar det 
gemensamma ansvaret och det är särskilt viktigt med samarbete 
mellan olika aktörer som till exempel myndigheter, näringsliv, fri-
villigorganisationer och invånare. Det finns flera olika särskilt 
utvecklade och överenskomna former för arbetet. Lokal problem-
lösning är en arbetsform där polisen i samarbete med olika aktörer 
löser lokala säkerhetsproblem. De aktörer som har bäst möjlighet att 
bidra till lösningen av ett problem sammankallas vid varje givet 
tillfälle och genom samarbetet identifierar aktörerna problemet och 
dess bakomliggande orsaker. Därefter fattar aktörerna gemensamt 
beslut om en hållbar lösning på problemet.11 

Multiprofessionellt arbete är en annan arbetsform som används i 
Finland sedan 1990-talet. Det handlar om att föra samman olika pro-
fessioners verksamheter och kunskap med målet att kunna identi-
fiera och påverka problemens orsaker och inte bara konsekvenserna. 
Denna arbetsform används till exempel för att främja ungas väl-
befinnande och förebygga brott i tidigt skede genom den så kallade 
Ankarverksamheten. I verksamheten samverkar experter från Polisen 
samt social-, hälsovårds- och ungdomssektorn. Samarbete kan även 
ske med andra aktörer och intressenter i enlighet med den ungas indi-
viduella situation. Det kan till exempel handla om kommunala 
aktörer, skolor, fritids- och idrottsföreningar eller religiösa aktörer. 
Ankarverksamheten utgör en del av Finlands strategi för den inre 
säkerheten,12 som kompletterar det nationella brottsförebyggande 
programmet Trygga tillsammans, och polisens förebyggande arbete.13 
Målet med verksamheten är att hitta ändamålsenlig hjälp och stöd för 
den unge på ett tidigt stadium. Organisationer som deltar avtalar 
lokalt om verksamhetens innehåll och struktur så att den utgår från 
områdets behov och särdrag, men den bygger på gemensamma 
nationella verksamhetsprinciper och mål. På nationell nivå ansvarar 
en nationell samordnare i samarbete med en nationell styrgrupp för 
styrning och utveckling av Ankarverksamheten.14 

 
11 Finska Inrikesministeriet (2019a), s. 21–22. 
12 Finska Inrikesministeriet (2017). 
13 Finska Inrikesministeriet (2019a). 
14 Finska Inrikesministeriet (2019b). 
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7.3 Norge 

Norges befolkning om cirka 5 miljoner är koncentrerad främst till 
kustområdena. I och omkring Oslo bor ungefär 1,2 miljoner männi-
skor. Landet är administrativt indelat i två nivåer, fylken och kom-
muner. Norges 11 fylken administreras av var sin fylkeskommun 
som är en folkstyrd myndighet och närmast motsvaras av Sveriges 
regioner. Fylkena delas i sin tur in i 356 kommuner varav de flesta 
har färre än 5 000 invånare. Mediankommunen i Norge har ungefär 
5 000 invånare. 

Brottsförebyggande frågor sorterar under Norges Justis- og 
beredskapsdepartement, avdelningen for kriminalitetsforebygg-
ning. Konfliktrådet är den myndighet under regeringen som har i 
uppdrag bidra till ett kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete 
såväl nationellt som lokalt.15 Inom Konfliktrådet finns sedan 2015 en 
egen enhet, Kompetansesenter for kriminalitetsforebyggning (KFK), 
som samlar in och sprider goda exempel särskilt i frågor som gäller 
lokalt brottsförebyggande arbete.16 KFK ska bland annat vidare-
utveckla arbetet med samordning av lokala berusnings- och brottsföre-
byggande åtgärder (SLT) i kommuner (se närmare om SLT nedan). 

På lokal nivå finns Politiråd som är ett formaliserat samarbete 
mellan kommunledning och den lokala polisledningen. Rådet, som 
är ett strategiskt organ för det lokala brottsförebyggande arbetet 
samt räddnings- och beredskapsarbetet, säkerställer utbyte av kun-
skap och erfarenheter mellan polis och kommun. I de flesta kom-
muner leds Politirådet av kommunens borgmästare, men i vissa 
kommuner roterar ordförandeskapet mellan polis och kommun. 
Alla frågor som är strategiskt viktiga för samspelet mellan kom-
munen och polisen ska behandlas i rådet. Typiskt sett handlar det 
om frågor om uppväxt och levnadsförhållanden, SLT, barn- och ung-
domar, barnskydd, fritid, organiserad brottslighet, allmän ordning, 
planering av fysiska miljöer/detaljplaner, trafikförhållanden och trans-
porter, villkor kring utskänkningstillstånd, narkotikasituationen, 
integration med mera.17 Under 2020 tog den norska regeringen fram 
en skrivelse om vissa satsningar på polisen. Av skrivelsen framgår att 
samarbetet mellan polis och kommun ska vidareutvecklas, att 

 
15 Konfliktrådet (u.å.a).  
16 Konfliktrådet (2015). 
17 Konfliktrådet (u.å.b). 
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kommuner är en nyckelfaktor i det förebyggande arbetet samt att 
målet är att det ska finnas samarbetsavtal med alla kommuner.18  

För att säkerställa att barn och unga ska få rätt hjälp vid rätt 
tidpunkt bedriver många norska kommuner ett förebyggande arbete 
enligt den ovan nämnda SLT-modellen. SLT har sitt ursprung i den 
danska SSP-modellen och tanken är att den unge ska få hjälp av ett 
team som består av deltagare från olika aktörer, verksamheter och 
professioner. Modellen ska säkerställa att kunskap och resurser sam-
ordnas mellan polis och relevanta kommunala enheter men även 
företag och icke-statliga organisationer kan ingå i nätverket. Modellen 
organiseras på tre nivåer: 

– Styrningsgruppen/styrande nivå som består av högsta ledning 
från kommun och polis. Inte sällan utgör Politirådet också styr-
ningsgrupp för SLT. Gruppen sätter upp mål och prioriteringar 
för arbetet i kommunen införlivar dessa i planeringen. Gruppen 
bör träffas 3–4 gånger per år. 

– Koordineringsgruppen/koordinerande nivå som består av perso-
ner från verksamhets-, enhets- eller mellanchefsnivå. Gruppen 
identifierar problem och utmaningar samt allokerar resurser för 
riktade insatser i linje med styrgruppens ramar. Gruppen bör 
träffas regelbundet månadsvis. 

– Utförandenivå ansvarar för genomförandet av de åtgärder som 
koordineringsgruppen och styrgruppen bestämt. Det är på denna 
nivå det konkreta arbetet utförs och här finns alla de personer 
som kommer i direkt kontakt med de berörda barnen.19 

7.4 Sammanfattande slutsatser 

Inledningsvis konstaterar utredningen att samtliga nu presenterade 
nordiska länder har en befolkning som motsvarar ungefär hälften av 
Sveriges befolkning. Mediankommunen i såväl Finland som Norge 
har dessutom ett invånarantal som väsentligt understiger median-
kommunen i Sverige. Det motsatta gäller emellertid i förhållande till 
Danmark där även antalet invånare i Sveriges mediankommun är 
avsevärt lägre jämfört med Danmarks. Skillnaderna i befolknings-

 
18 Norska Justis- og beredskapsdepartementet (2020). 
19 Konfliktrådet (u.å.c). 
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mängd på lands- och kommunnivå får förstås betydelse för hur det 
brottsförebyggande arbetet, liksom allt annat arbete, i kommunerna 
kan organiseras och bedrivas. Trots detta går det att urskilja flera 
likheter i hur länderna valt att arbeta med brottsförebyggande frågor 
på lokal nivå. Utöver skyldigheten att inrätta distriktsråd i Danmark 
finns det inte, såvitt känt, någon lagstiftning som specifikt och 
detaljerat styr det lokala brottsförebyggande arbetet i något av jäm-
förelseländerna. I stället är arbetet målstyrt på ett eller annat sätt. 
I Sverige och Finland har respektive regering antagit nationella 
program för brottsförebyggande arbete som utgör ett stöd och en 
utgångspunkt för det lokala arbetet. Nu nämnda nationella program 
har vissa likheter men innehåller också stora skillnader varför någon 
direkt jämförelse inte låter sig göras. Till exempel har det finska 
programmet i fråga om vilka åtgärder som behöver vidtas mer kon-
kret pekat ut ansvarig aktör. I Norge och Danmark är det i stället 
strategiska inriktningsbeslut av kommun- och polisledning som utgör 
stödet och utgångspunkten för det mer konkreta brottsförebyggande 
arbetet på lokal nivå. En annan likhet mellan jämförelseländerna är 
att samtliga har utformat ett särskilt arbete när det gäller brottsföre-
byggande insatser för barn och unga. Samtliga länder har också 
precis som Sverige ett organ som har till uppgift att stödja det lokala 
brottsförebyggande arbetet på olika sätt. 

Av den information som utredningen har tillgång till framgår att 
det finns skillnader i fråga om detaljer beträffande hur länderna valt 
att organisera och strukturera arbetet. Dessa skillnader kan delvis 
förklaras av att länderna har olika lång erfarenhet och tradition av 
dylikt arbete, där Danmark med sin SSP-modell i viss mån har ett 
försteg jämfört med övriga länder. När modellen, som redan är 
etablerad i samtliga kommuner, utvecklas organisatoriskt och inne-
hållsmässigt får det genomslag över hela landet. Något liknande har 
utredningen inte funnit i något av de andra länderna. En signifikant 
likhet som får avsluta detta avsnitt är att samtliga jämförelseländer 
liksom Sverige betonar vikten av samverkan och utrycker att det är 
nyckeln till ett framgångsrikt lokalt brottsförebyggande arbete. 

 



 

 

 
 
 
 
 

DEL II 
Överväganden och förslag





 

125 

8 Utgångspunkter för utredningens 
överväganden och förslag 

Utredningens huvuduppdrag är att föreslå hur ett lagstadgat kom-
munalt ansvar för brottsförebyggande arbetet bör utformas. Innan 
utredningen gör det samt presenterar sina överväganden och förslag 
i övrigt behöver några grundläggande frågor uppmärksammas. Det 
handlar om begreppet brottsförebyggande arbete och den oklarhet 
som finns runt det, vilka behov som den planerade reformen är tänkt 
att tillgodose, vilka förutsättningar eller ramar som gäller för utred-
ningens förslag samt relationen till andra, närliggande utvecklings-
arbeten och krav som ställs på kommunerna. Dessa frågor behandlas 
i detta kapitel. 

8.1 Brottsförebyggande arbete kan betyda många 
olika saker 

Brottsförebyggande arbete är ett tvärsektoriellt begrepp som saknar 
en formell definition, se avsnitt 2.3. Många aktörer och verksam-
heter är berörda och uttrycket används på olika sätt i olika sam-
manhang. Ibland avses vad som kan göras för att förebygga brott 
och då kan det handla om allt ifrån samhällets fördelning av makt 
och resurser till hur en gångväg bör vara belyst eller bevuxen. Ibland 
ligger tonvikten snarare på hur det brottsförebyggande arbetet bör 
bedrivas och då nämns ofta behovet av ett så kallat kunskapsbaserat 
arbetssätt, där brottsrelaterade problem kartläggs och analyseras, 
bästa brottsförebyggande metoder för att hantera problemen väljs och 
vidtagna åtgärder följs upp. Ibland används begreppet för att beskriva 
ett perspektiv som bör anläggas när andra åtgärder vidtas. När brotts-
förebyggande frågor diskuteras sker det inte sällan från olika – och 
oklara – utgångspunkter. När kommunerna ska ges ett lagstadgat 
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ansvar för brottsförebyggande arbete måste det emellertid vara tyd-
ligt vad det är som alla kommuner förväntas göra. Först därefter kan 
en lagteknisk lösning för detta ansvar väljas. 

Social och situationell prevention 

Förebyggande arbete (prevention) handlar om att adressera orsaker 
till och förutsättningar för det fenomen som man vill motverka. 
Eftersom brottslighetens orsaker och förutsättningar är komplexa 
blir bedömningen av vad som utgör brottsförebyggande åtgärder 
också komplex. Kunskapsläget ger utrymme för tolkningar vilket gör 
att uppfattningarna om vad som bör prioriteras dessutom varierar 
mellan olika bedömare. Begreppet strukturell prevention används 
ibland för att beskriva åtgärder som tar sikte på att långsiktigt för-
ändra människors levnadsvillkor. Det finns de som hävdar att det är 
det är det enda sättet att på allvar förebygga att människor utvecklar 
ett kriminellt beteende. Men den vanligaste indelningen av brottsföre-
byggande åtgärder är i social respektive situationell prevention, se 
även avsnitt 5.2. Social prevention handlar om åtgärder för att 
påverka människors benägenhet att begå brott och situationell 
prevention tar sikte på tillfällena att begå brott. Ibland läggs ton-
vikten antingen vid social eller situationell prevention. Utredningens 
utgångspunkt är att båda formerna av prevention behövs och att det 
inte går att ge ett generellt svar på frågan om vilken del som bör 
prioriteras i det lokala brottsförebyggande arbetet. 

Inom området social prevention ryms framför allt tidiga insatser 
för att förhindra att barn och unga börjar begå brott, insatser för 
unga i riskzonen och åtgärder för att hjälpa personer som inlett en 
kriminell livsstil att bryta den, så kallat återfallsförebyggande arbete. 
Ur ett kommunalt perspektiv hör många av de åtgärder som aktua-
liseras inom den sociala brottspreventionen till socialnämndens 
ansvarsområde och regleras i socialtjänstlagen (2001:453). Miss-
lyckanden i skolan är en stark riskfaktor för framtida kriminalitet. 
Skolans kärnuppdrag att eleverna ska klara kunskapskraven är därför 
av avgörande betydelse och i sig en brottsförebyggande faktor. Brås 
skolundersökning1 av självupplevd utsatthet för brott visar att 
skolan också är en plats där brott kan begås vilket även på så sätt gör 

 
1 Brå (2020b). 
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den till en viktig aktör och arena för det brottsförebyggande arbetet. 
Skolans verksamhet regleras framför allt i skollagen (2010:800). 
Goda uppväxtvillkor och en trygg och fullgjord skolgång förebygger 
emellertid inte bara kriminalitet utan också många andra framtida 
problem såsom psykisk ohälsa, missbruk och arbetslöshet. En viktig 
fråga är därför vad som blir skillnaden – eller mervärdet – om åtgärder 
med dessa syften betraktas som ett arbete för att förebygga brott. 
Den så kallade preventionsstjärnan, som tagits fram av Länsstyrelsen 
Stockholm, se avsnitt 5.2.1, är ett sätt att illustrera frågeställningen. 
Enligt modellen kan ett tidigt främjande och förebyggande arbete få 
effekt på många problemområden samtidigt. Utöver det finns sär-
skilda åtgärder som kan och bör vidtas för att motverka specifika 
risker eller problem. 

Även inom den situationella preventionen ryms ett brett spektrum 
av åtgärder. Det kan både handla om långsiktig planering för att 
skapa socialt hållbara miljöer och åtgärder på mycket kort sikt för 
att minska risken för att brott ska begås på en viss plats. För kom-
munernas del finns viktiga bestämmelser när det gäller samhällsbygg-
nadsprocessen, det vill säga arbetet med utveckling och utformning av 
den fysiska miljön, i plan- och bygglagen (2010:900). Även annan 
lagstiftning kan vara aktuell när det gäller situationell prevention. 
Användningen av ordningsvakter och kamerabevakning, som för 
närvarande är vanliga åtgärder i många kommuner, regleras till exem-
pel i lagen (1980:578) om ordningsvakter respektive kamerabevak-
ningslagen (2018:1200). Åtgärder inom den situationella brotts-
preventionen har många beröringspunkter med det som brukar kallas 
trygghetsskapande eller trygghetsfrämjande arbete. Med trygghet 
avses i detta sammanhang oftast en individs upplevelse av risken att 
drabbas av brott emedan begreppet säkerhet avser den faktiska risken 
att drabbas, se avsnitt 2.3.1. Brottsförebyggande åtgärder handlar då 
om att höja säkerheten, det vill säga minska risken för att brott ska 
begås emedan trygghetsskapande arbete handlar om att öka männi-
skors upplevelse av trygghet. Eftersom upplevelsen är påverkad av 
många fler faktorer än den faktiska risken att bli drabbad av brott 
skiljer sig arbetssätten delvis åt. Ibland kan en och samma åtgärd ha 
både brottsförebyggande och trygghetsskapande effekter. Men ibland 
är det inte så och ibland kan en åtgärd till och med ha en effekt i det 
ena avseendet och motsatt effekt i det andra, såsom är fallet med vissa 
byggnadstekniska lösningar. Under utredningsarbetet har framkom-
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mit att kommunerna i praktiken sällan gör skillnad på om en åtgärd är 
brottsförebyggande eller trygghetsskapande. Det bekräftas också av 
utredningens enkätundersökning till landets kommunstyrelseord-
förande. Drygt 6 av 10 svarade att kommunen inte gör någon skillnad 
på om en åtgärd har det ena eller andra syftet, se bilaga 3. 

Begreppets användning i olika sammanhang 

När brottsförebyggande arbete diskuteras ligger fokus ibland på 
åtgärder för att förebygga olika typer av brott såsom till exempel våld 
i nära relation, narkotikabrott, trafikbrott, ekonomisk brottslighet 
eller gängkriminalitet. Då kan särskilda åtgärder och särskild lag-
stiftning aktualiseras. 

När Brottsförebyggande rådet (Brå) följer upp och värderar kom-
munernas brottsförebyggande arbete handlar det inte i första hand 
om vilka brottsförebyggande åtgärder som vidtagits utan om hur 
arbetet har bedrivits. Brå identifierar ett antal indikatorer som, enligt 
myndigheten, präglar ett framgångsrikt brottsförebyggande arbete. 
Särskilt framhålls (inom parentes resultatet vid uppföljningen 2021) 

– att kommunen/stadsdelen har en brottsförebyggande samordnare 
som arbetar minst 50 procent med frågorna (36 procent), 

– att samordnaren någon gång gått en utbildning i brottsföre-
byggande arbete (48 procent), 

– att kommunen/stadsdelen har ett lokalt brottsförebyggande råd 
eller motsvarande strategisk samverkansorganisation (90 procent), 

– att kommunen/stadsdelen gjort en kartläggning av lokala brotts-
problem det senaste året (66 procent) och 

– att kommunen/stadsdelen har en aktuell samverkansöverens-
kommelse med polisen (87 procent). 

Utifrån resultatet av sin uppföljning bedömer Brå, liksom i tidigare 
uppföljningar, att det lokala brottsförebyggande arbetet inte priori-
teras tillräckligt av kommunerna samt att det finns behov av mer 
resurser och kunskap i såväl kommuner som lokalpolisområden.2 

 
2 Brå (2021c), s. 82. 
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Även forskare och många andra framhåller vikten av att det 
brottsförebyggande arbetet grundas på kunskapsbaserade underlag 
och att åtgärder som vidtas följs upp och utvärderas. 

Polismyndigheten har ett lagreglerat ansvar för brottsföre-
byggande arbete (2 § 1 polislagen [1984:387]). Vare sig av lagen eller 
av dess förarbeten framgår emellertid närmare vari detta ansvar 
består. Efter ett omfattande utredningsarbete har Polismyndigheten 
själv kommit fram till en definition som innebär att brottsföre-
byggande åtgärder är sådana åtgärder som myndigheten vidtar med 
det primära syftet att förebygga brott.3 

Regeringens brottsförebyggande program, Tillsammans mot 
brott, utgår från en avgränsning som innebär att brottsförebyggande 
åtgärder är sådana åtgärder som syftar till att påverka omständig-
heter i själva situationen som gör att människor väljer att begå brott 
eller som syftar till att minska människors benägenhet att begå brott. 
Fokus ska ligga på den brottsliga handlingen och åtgärder som har 
ett uttalat syfte att motverka att brott begås omfattas av program-
met. Definitionen ansluter, enligt regeringen, till den som Brå, Polis-
myndigheten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) gjort i 
boken Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete.4 

I utredningens direktiv görs ingen närmare definition eller av-
gränsning av begreppet brottsförebyggande arbete. Regeringen 
hänvisar bland annat till Brås uppföljning av arbetssätt och organi-
sation. Direktivet innehåller också en omfattande exemplifiering av 
hur kommunerna kan bidra i det brottsförebyggande arbetet. Den 
inbegriper en mängd åtgärder på alla de så kallade preventions-
nivåerna, se avsnitt 4.2. Utredningen tolkar detta som att ett brett 
anslag är avsett. 

För utredningens arbete har avsaknaden av en enhetlig använd-
ning av begreppet brottsförebyggande arbete utgjort en utmaning. 
Även för många som arbetar med brottsförebyggande frågor före-
faller avsaknaden av en gemensam definition vara en källa till 
frustration. Det har framförts önskemål om att utredningen ska 
formulera en sådan definition. Som utredningen tolkar direktivet är 
uppdraget först och främst att föreslå en lagreglering av kom-
munernas ansvar för brottsförebyggande arbete som främjar ett 
brett och utvecklat förebyggande arbete med potential att leda till 

 
3 Polismyndigheten (2018b), s. 3. 
4 Skr. 2016/17:126, s. 7. 
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minskad brottslighet. Många tänkbara definitioner av vilken typ av 
åtgärder som ett sådant brottsförebyggande arbete ska innefatta 
riskerar att bli för begränsande i förhållande till detta syfte eller för 
otydliga för en tvingande lagstiftning. Utredningens arbete har där-
för i stället inriktats på att identifiera vad som kan vara ändamåls-
enligt att kräva att alla kommuner gör för att den eftersträvade 
utvecklingen ska uppnås, för att sedan formulera detta i ett lag-
förslag. Inledningsvis behöver dock vissa ytterligare utgångspunkter 
för utredningens överväganden fastslås. 

8.2 Behovet av en reform 

Utredningens bedömning: Samhällets samlade insatser för att 
förebygga brott behöver intensifieras och utvecklas. Det handlar 
framför allt om att säkerställa att det brottsförebyggande arbetet 
bedrivs på ett effektivt sätt. Att lagstifta om kommunernas ansvar 
för brottsförebyggande arbete kan bidra till det. 

Brottslighetens utveckling och påverkan 

Brottslighetens omfattning och karaktär varierar över tid. Att beskriva 
utvecklingen är komplicerat av flera skäl och beror till stor del på 
vilket tidsperspektiv som anläggs. Sett över lång tid har brottslig-
heten minskat i hela västvärlden. På senare tid har Sverige emellertid 
drabbats av en allvarlig, gängrelaterad brottslighet som präglas av 
dödligt skjutvapenvåld, sprängningar och narkotikahandel. Denna typ 
av brottslighet är i stor utsträckning kopplad till vissa bostads-
områden, vilket bland annat framgår av Polismyndighetens kartlägg-
ning och identifiering av så kallade utsatta områden, se avsnitt 2.3.2. 
Den har fått stort utrymme i media och i samhällsdebatten. Liksom 
all brottslighet har gängkriminaliteten förorsakat stort lidande för 
många enskilda och stora kostnader för samhället. Situationen har 
också bidragit till att människors otrygghet över tid har ökat i stora 
delar av det svenska samhället. Särskilt gäller det kvinnors otrygghet 
i förhållande till männens och särskilt kvinnor som bor i utsatta 
områden, se avsnitt 3.3 och 15.10. Otrygghet är en känsla som kan 
leda till många negativa och allvarliga effekter både på individ- och 
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samhällsnivå. Den är nära kopplad till tilliten i samhället. Otrygghet 
och bristande tillit har stor påverkan på enskildas hälsa i betydelsen 
fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. På befolkningsnivå talar 
man om effekter på folkhälsan. Brottslighetens påverkan på sam-
hället handlar därför inte bara om stora kostnader och faktiskt lidande 
för de som har blivit utsatta för brott. Att hantera brottsligheten 
betraktas av många som en av nutidens mest angelägna samhälls-
utmaningar. För att stävja utvecklingen har regeringen vidtagit ett antal 
åtgärder. En del av dem, inklusive tillsättandet av denna utredning, 
framgår av regeringens 34-punktsprogram mot gängkriminaliteten. 

Behovet av ett effektivt förebyggande arbete 

Målet för svensk kriminalpolitik är att minska brottsligheten och 
öka tryggheten. Det är grundläggande att brottsligheten bekämpas 
genom att begångna brott utreds och lagförs. Detta är huvudsakligen 
en uppgift för rättsväsendets myndigheter. Regeringen har vidtagit 
flera åtgärder för att stärka myndigheternas samlade förmåga. Många 
straffskärpningar har också genomförts. Utöver dessa mer reaktiva 
insatser är det viktigt att samhället också bedriver ett proaktivt 
arbete för att förebygga att brott överhuvudtaget begås. Den före-
byggande arbetsprocessen ställer visserligen höga krav på många 
inblandade aktörer, bland annat vad gäller samordning och lång-
siktighet, men de potentiella vinsterna är mycket stora och det är 
därför angeläget att samhället utnyttjar den fulla potential som det 
brottsförebyggande arbetet erbjuder. 

Det brottsförebyggande arbetet kräver insatser på alla samhälls-
nivåer och av många aktörer och mycket görs redan. I många kom-
muner pågår till exempel ett aktivt brottsförebyggande arbete i 
bemärkelsen att många åtgärder med brottsförebyggande potential 
vidtas. Enligt kommunstyrelseordförandenas svar på utredningens 
enkät vidtas sådana åtgärder i 97 procent av landets kommuner. 
Sannolikt finns det på sina håll anledning att vidta ytterligare brotts-
förebyggande åtgärder men utredningens bedömning är att det först 
och främst är angeläget att så långt möjligt säkerställa att det brotts-
förebyggande arbete som bedrivs är effektivt. Att arbetet är effektivt 
innebär att de resurser som satsas, i form av tid och pengar, ger så 
stor effekt som möjligt i förhållande till målet att minska brottslig-
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heten och öka människors trygghet. I detta finns sannolikt en stor 
utvecklingspotential på alla samhällsnivåer. Behovet av att på detta 
och andra sätt utnyttja samhällets samlade resurser så effektivt som 
möjligt kan förväntas accentueras ytterligare som en följd av 
covid19-pandemin. 

Kommunernas roll 

En viktig del av det brottsförebyggande arbetet behöver bedrivas på 
lokal nivå, nära människor och nära potentiella brottstillfällen. Kom-
munerna ansvarar för många brottsförebyggande verktyg, det gäller 
både inom den sociala och den situationella brottspreventionen. 
Enligt Brå finns det kommuner som inte prioriterar det brottsföre-
byggande arbete tillräckligt och myndigheten anser därför att kom-
munerna bör ges ett lagstadgat ansvar för brottsförebyggande arbete. 
Även Polismyndigheten, som enligt polislagen (1984:387) har ett 
uttalat ansvar för brottsförebyggande arbete, har i den allmänna 
debatten och i andra sammanhang påpekat att andra aktörer och sär-
skilt kommunerna bör ta ett större ansvar för arbetet. I en inlaga till 
regeringen 2018 har myndigheten föreslagit att socialtjänsten ska 
förstärka sina insatser för barn och unga i riskzonen för kriminalitet, 
att skolan ska vidta åtgärder för att upprätthålla en bra skolmiljö och 
erbjuda läxläsning och andra aktiviteter efter skoltid samt att till-
synsverksamheten över krogar bör utökas.5 

Även många andra myndigheter och aktörer i övrigt har önskemål 
och förväntningar på kommunala åtgärder inom det brottsföre-
byggande området. En del av dem har kommit till uttryck i utred-
ningens referensgrupp, se kapitel 13 och avsnitt 14.1. 

År 2018 gav riksdagen regeringen tillkänna att lagstiftningen bör 
förtydligas så att kommunerna får en uttalad uppgift att arbeta brotts-
förebyggande inom ramen för sina ansvarsområden.6 Enligt riksdagen 
är kommunen en nyckelaktör i det brottsförebyggande arbetet efter-
som det behövs långsiktighet och förankring i den lokala miljö där det 
bedrivs. Mot denna bakgrund, och som ett komplement till polisens 
arbete, anser riksdagen att kommunernas roll i det brottsföre-
byggande arbetet bör få en tydligare reglering i lag. 

 
5 Polismyndigheten (2018a). 
6 Bet. 2017/2018:KU33 punkt 17, rskr. 2017/18:213. 
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I utredningens direktiv hänvisar regeringen till att Brå bedömer 
att det brottsförebyggande arbetet är lågt prioriterat, att det bör 
finnas förutsättningar att förebygga brott och att bryta en kriminell 
bana i hela landet samt att de satsningar som gjorts på det brotts-
förebyggande arbetet nationellt behöver följas upp med åtgärder på 
lokal nivå och att det därför bör utredas hur ett lagstadgat brotts-
förebyggande ansvar för kommunerna bör utformas. 

Enligt SKR betraktar kommunerna redan i dag det brottsföre-
byggande arbete som angeläget och bedriver ett sådant arbete. Det 
sker bland annat med hjälp av de brottsförebyggande verktyg som 
utgör kommunala åligganden enligt nuvarande lagstiftning. I de 
kommuner som har stora problem med brottslighet finns, enligt 
SKR, ett utvecklat brottsförebyggande arbete och en god samverkan 
med polisen.7 I utredningens expertgrupp har SKRs expert framhållit 
att ett lagstadgat kommunalt ansvar för brottsförebyggande arbete 
framför allt kommer att innebära att mindre kommuner, som inte 
har så stora brottsproblem, tvingas lägga mer resurser på arbetet. 
Situationen i kommuner med större problem och behov av ett aktivt 
brottsförebyggande arbete kommer däremot inte att påverkas nämn-
värt. Ändamålsenligheten i att ge kommunerna ett lagstadgat ansvar 
för brottsförebyggande arbete har därför ifrågasatts. Att ytterligare 
utveckla det stöd som Brå och länsstyrelserna redan ger kom-
munerna är enligt SKRs expert ett bättre sätt att främja och stärka 
kommunernas brottsförebyggande arbete. Av utredningens enkät till 
landets samtliga kommunstyrelseordförande framgår att 65 procent 
av de svarande anser att det brottsförebyggande arbetet i allra högsta 
grad är prioriterat i deras kommuner. Ingen svarar att arbetet inte 
alls är prioriterat. 

Utredningen konstaterar att det råder olika uppfattningar om i 
vad mån det brottsförebyggande arbetet är prioriterat i kommunerna 
och vad detta innebär. Det finns också olika uppfattningar om vad 
som är viktigt att satsa på och var de största utvecklingsbehoven 
finns. Enligt utredningens bedömning får det i vart fall anses uppen-
bart att det finns potential att utveckla samhällets insatser för att 
förebygga brott – och då särskilt effektiviteten i arbetet – och att det 
även gäller den lokala nivån. Att lagstifta om ett kommunalt ansvar 
för brottsförebyggande arbete kan vara en åtgärd som bidrar till detta. 
Med detta sagt bör det emellertid framhållas att den eftersträvade 

 
7 SKR (2019). 
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utvecklingen av samhällets brottsförebyggande arbete ställer krav på 
fler aktörer än kommunerna och sannolikt på fler åtgärder än ett lag-
stiftat kommunalt ansvar. 

8.3 Förutsättningarna för en reform 

Utredningens bedömning: Ett lagstiftat kommunalt ansvar för 
brottsförebyggande arbete behöver beakta principerna för den 
kommunala självstyrelsen, behovet av samordning med andra aktö-
rers arbete samt kommunernas olika behov och förutsättningar. 

Den kommunala självstyrelsen och behovet av samordning 

Sverige har ett långtgående kommunalt självstyre med historiska 
anor. Det anses bygga på två grundläggande värden; demokrati och 
effektivitet. Demokrativärdet handlar om att beslutsfattandet sker 
nära människor vilket gör dem delaktiga i den demokratiska pro-
cessen och effektivitetsvärdet handlar bland annat om möjligheten 
till flexibilitet och anpassning till lokala behov.8 Den kommunala 
självstyrelsen är grundlagsfäst och en proportionalitetsprincip gäller, 
vilket innebär att en inskränkning i självstyrelsen inte bör gå utöver 
vad som är nödvändigt med hänsyn till de skäl som har föranlett den. 
Den analys som ska göras innehåller flera steg och frågeställningar: 

– Innebär den tänkta regleringen en inskränkning i den kommunala 
självstyrelsen? 

– Väger de nationella intressen som ska tillgodoses tyngre än det 
kommunala självstyrelseintresset? 

– Finns det inte något annat, mindre ingripande, sätt att tillgodose 
de aktuella nationella intressena? 

Samtidigt som den kommunala självstyrelsen behöver beaktas är det 
viktigt att alla kommuner har ett brottsförebyggande arbete och att 
det arbetet kan samordnas med andra aktörers arbete – på lokal, 

 
8 Statskontoret (2011), s. 15–16. 
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regional och nationell nivå – och på så sätt utgöra del i samhällets 
samlade insatser för att förebygga brott. 

Utredningen återkommer till frågor om reformens förhållande 
till den kommunala självstyrelsen i avsnitt 15.9. 

Kommunerna skiljer sig åt 

Landets minsta kommun Bjurholm, i Västerbottens län har cirka 
2 500 invånare, landets största kommun Stockholms stad har knappt 
en miljon. Folkmängden är en faktor som ger landets 290 kommuner 
olika förutsättningar för det brottsförebyggande arbetet. I Kinda 
kommun i Östergötland är det 17 procent av invånarna som uppger 
att de varit utsatta för brott. I stadsdelen Majorna-Linné i Göteborg 
är motsvarande andel 44 procent. En stor majoritet av de kom-
muner/stadsdelar där utsattheten är störst tillhör någon av de tre 
storstäderna, eller kommuner nära dem emedan en stor majoritet av 
de kommuner/stadsdelar där utsattheten är minst tillhör mindre 
städer/tätorter eller landsbygdskommuner. Men det finns också 
likheter. I de kommuner/stadsdelar där man enligt Brås uppföljning 
gjort kartläggningar av brottsproblemen är de vanligaste identi-
fierade problemen kopplade till narkotikabrott, ordningsstörningar 
och skadegörelse.9 Samtidigt är gängkriminalitet ett mer påtagligt 
problem i storstadsmiljöer, smugglingsbrott oftare förekommande i 
kommuner med gränsövergångar och jaktbrott sannolikt vanligare i 
glesbygdskommuner. 

Förutom att brottsligheten ser olika ut i olika kommuner skiljer 
sig förutsättningarna även i övrigt åt. Olika kommuner har olika 
utmaningar att hantera och också olika tillgång till ekonomiska och 
personella resurser. I vissa kommuner är brottsligheten och otrygg-
heten en av de största utmaningarna, i andra kommuner kan det vara 
andra utmaningar som står i förgrunden. 

I en särskild studie har Brå jämfört resultaten från sin Nationella 
trygghetsundersökning (NTU) med resultaten från uppföljningen 
av kommunernas brottsförebyggande arbete. Slutsatsen är att det 
brottsförebyggande arbetet är mer strukturerat i kommuner/stads-
delar med högre nivåer av självrapporterad utsatthet för brott på så 
sätt att de brottsförebyggande samordnarna har mer tid avsatt för 

 
9 Brå (2020e), s. 13–14 och 17. 
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arbetet, i högre grad har brottsförebyggande utbildning samt att 
lägesbilder, orsaksanalyser och uppföljningar av arbetet görs i större 
utsträckning. I analysen konstateras att de skillnader som finns kan 
bero på att landsbygdskommuner överlag har mindre resurser men 
att det också kan bero på att det brottsförebyggande arbetet blir 
mindre prioriterat för att utsattheten för brott och brottsrelaterade 
problem är mindre.10 

Kommuner skiljer sig också åt när det gäller andra faktorer som 
är viktiga för det brottsförebyggande arbetet. I många mindre kom-
muner finns till exempel en större social kontroll och närhet mellan 
människor än i större kommuner. Social kontroll är ett verktyg som 
– rätt använt – kan spela stor roll i det lokala brottsförebyggande 
arbetet. Närhet mellan olika yrkespersoner liksom till engagerade 
näringsidkare och ett aktivt föreningsliv är andra förutsättningar 
som kan utgöra viktiga tillgångar när det gäller att förebygga brott. 
Det gäller inte minst för den samverkan som är central i arbetet. 

Den svenska kommunmodellen bygger på en symmetrisk ansvars-
fördelning, det vill säga att alla kommuner i huvudsak har samma upp-
gifter och följer samma lagstiftning. Motsatsen, ett asymmetriskt 
system, har enligt den av regeringen tillsatta Kommunutredningen 
flera negativa konsekvenser och är inte en lämplig kapacitets-
stärkande åtgärd för kommunerna.11 Utredningen ansluter sig till 
den bedömningen. Det innebär att trots att förutsättningarna ser så 
olika ut ska kommunernas lagstiftade ansvar för brottsförebyggande 
arbete gälla alla kommuner och kunna tillämpas överallt. Nivån får 
inte vara sådan att den blir omöjlig att uppnå i en kommun, men heller 
inte leda till en ambitionssänkning i en annan. Regleringen måste ge 
möjlighet till lokala anpassningar i förhållande till de brottsproblem 
som finns men också i förhållande till de möjligheter och utmaningar 
som kommunen har i övrigt.   

 
10 Brå (2020e), s. 33. 
11 SOU 2020:8, s. 493. 
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8.4 En reform för hållbar utveckling 

Utredningens bedömning: För att skapa förutsättningar för 
hållbar utveckling bör utredningens förslag, så långt möjligt, vara 
samordnade med andra relevanta utvecklingsarbeten på nationell 
nivå. Det ansvar som kommunerna föreslås få bör också vara 
möjligt att samordna med andra krav som ställs inom närliggande 
områden. 

Hållbar utveckling och Agenda 2030 

Hållbar utveckling är ett begrepp som används för att peka ut en 
önskvärd samhällsutveckling. Det har sitt ursprung i den så kallade 
Brundtlandrapporten som skrevs på uppdrag av FN 1987 och defi-
nierades där som en utveckling som tillfredsställer dagens behov 
utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfreds-
ställa sina behov. Begreppet förknippades då främst med klimat- och 
miljöfrågor, men används numera ofta i en bredare innebörd. I arbetet 
med Agenda 2030, se avsnitt 5.2.2, talar man om utveckling i tre 
dimensioner – social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och miljö-
mässig hållbarhet. Alla tre dimensioner ska beaktas och balanseras 
mot varandra. Långsiktighet är en central faktor. Flera mål i agendan 
har anknytning till det brottsförebyggande arbetet och Statistiska 
centralbyråns (SCBs) uppföljning 2019 av hur Sverige lever upp till 
målen berör två av tre konstaterade utmaningar förekomsten av våld 
och våldsutsatthet.12 Ibland används begreppet hållbar utveckling i 
en mer allmän betydelse för att betona vikten av att utvecklings-
arbete ska kunna leda till bestående förändringar och inte enbart 
tillfälliga effekter. Då, och även när man pratar om hur arbete bör 
bedrivas för att agendans målsättningar ska uppnås, är det centralt 
att anlägga ett helhetsperspektiv och att betrakta frågor ur flera 
perspektiv än det egna. För utredningens del innebär det bland annat 
att sätta den nu aktuella reformen i ett större sammanhang vad gäller 
dels andra pågående reform- och utvecklingsarbeten, dels andra när-
liggande krav som ställs på kommunerna. 

Agenda 2030-delegationen har konstaterat att förmågan i Sverige 
att driva arbete framåt inom olika politikområden är god, men att 

 
12 SCB (2020), s. 11.  
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förmågan att arbeta övergripande och att samordna sig är svagare. 
Delegationen noterar också att det finns utmaningar i samordningen 
mellan nationell, regional och lokal nivå.13 I det mål som riksdagen 
beslutat för Agenda 2030-arbetet uttalas att agendan ska genomföras 
genom en samstämmig politik.14 Att identifiera potentiella synergier 
och målkonflikter samt områden för samverkan mellan olika utgifts-
områden är enligt regeringen centralt. Det gäller även samspelet 
mellan åtgärder och initiativ på olika samhällsnivåer.15 För den sociala 
dimensionen saknas i Sverige ett sammanhållet målsystem16 vilket 
utgör en särskild utmaning för arbetet med att förebygga brott. 

Kommunernas arbete med tvärsektoriella frågor 

Brottsförebyggande arbete är tvärsektoriellt och skär på så sätt in i 
många olika områden och verksamheter, med krav och förvänt-
ningar. Många andra tvärsektoriella frågor har också sina egna struk-
turer, mål, handlingsplaner och utvecklingsarbeten som lokal nivå 
behöver anpassa sig till. Dessutom ska operativa åtgärder som regel 
utföras lokalt. Inom de flesta sakområden fungerar det på liknande 
sätt. När det gäller områdena socialtjänst, skola och samhällsbyggnad 
som är viktiga ur ett brottsförebyggande perspektiv pågår till exem-
pel ett aktivt och kontinuerligt reform- och utvecklingsarbete som 
har stor påverkan på de lokala verksamheterna. Slutligen ska allt 
detta, för kommunernas del, kombineras med lokala prioriteringar och 
förutsättningar. Situationen innebär uppenbara utmaningar och risker. 

Den kommunala organisationen är uppbyggd av nämnder och 
förvaltningar för olika sakfrågor. Arbetet med tvärsektoriella frågor 
hanteras ofta av en eller flera samordningsfunktioner. Särskilt i 
mindre kommuner är det vanligt att en person får ansvar för flera 
sådana. Det brottsförebyggande arbetet kan till exempel kombineras 
med säkerhetsarbete, kris- och beredskapsarbete, folkhälsoarbete 
eller arbete inom området alkohol, narkotika, dopning, tobak och 
nikotin samt spel om pengar (ANDTS). En samordning med säker-
hetsarbetet förordas av SKR och Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap (MSB) i skriften Ta ett samlat grepp om trygghet och 

 
13 SOU 2019:13,s. 70. 
14 Bet. 2020/21:FiU28. 
15 Prop. 2019/20:188, s. 15. 
16 Agenda 2030-delegationen (2017), del 1, s. 84. 
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säkerhet.17 Om insatser av socialpreventiv karaktär står i fokus finns 
många beröringspunkter med folkhälsoarbetet. Och om man ser till 
hur vanligt det är att kommuner identifierar problem med narkotika-
brottslighet kan det finnas skäl att hantera det brottsförebyggande 
arbetet tillsammans med ANDTS-arbetet. I sammanhanget kan 
påpekas att regeringens förnyade ANDTS-strategi har ett ökat fokus 
på narkotikaprevention.18 Vissa kommuner bedriver ett omfattande 
arbete med det som kallas trygghetsfrågor och har en särskild organi-
sation för det. Vad som omfattas av arbetet varierar men ofta ingår 
många åtgärder av brottsförebyggande slag. Utöver detta finns flera 
andra frågor som hänger nära samman med det brottsförebyggande 
arbetet och som ställer krav på liknande åtgärder och arbetssätt, 
såsom till exempel arbetet för att bekämpa och förebygga mäns våld 
mot kvinnor inklusive utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck 
samt arbetet mot våldsbejakande extremism. En del av de utmaningar 
som kan finnas i samordningen av olika tvärsektoriella frågor speglas 
i Statskontorets uppföljning och analys av centrala myndigheters 
arbete med den nationella strategin för att förebygga och bekämpa 
mäns våld mot kvinnor.19 

Statskontoret har också konstaterat att allt fler aktörer använder 
Agenda 2030 som en struktur i sitt arbete. Enligt en enkätstudie som 
myndigheten gjort är det 70 procent av kommunerna, nästan alla 
regioner och samtliga länsstyrelser som gör det.20 I en del kommuner, 
framför allt resursstarka sådana, har arbetet med agendan lett till 
åtgärder för att öka förmågan att hantera tvärsektoriella frågor. Det 
kan handla om organisationsförändringar eller att strategier och 
handlingsplaner slagits samman. Statskontoret har rekommenderat 
regeringen att ge kommunerna stöd och mer likvärdiga möjligheter 
i arbetet med agendan. Regeringen har tillsatt en nationell sam-
ordnare med uppdrag att bland annat stärka, främja och fördjupa 
olika aktörers arbete med att genomföra Agenda 2030.21  

Hur resurser och satsningar ska fördelas mellan kärnverksam-
heter och tvärsektoriella områden är en stor och svår fråga, såväl på 
nationell nivå som på lokal nivå. Det är också svårt att avgöra när det 
är mest ändamålsenligt att hantera en fråga eller ett område inte-

 
17 SKL (2013), s. 8. 
18 Prop. 2020/21:132, s. 1. 
19 Statskontoret (2021). 
20 Statskontoret (2020a), s. 26.  
21 Dir. 2020:17. 
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grerat med en eller flera andra frågor eller områden – och i så fall 
vilken helhet och vilka andra frågor eller områden – respektive när 
det är mest ändamålsenligt att frågan eller området ges en särskild 
hantering. Svaren kan variera mellan olika situationer och över tid. 
Avvägningen kan också vara en fråga om tillgängliga resurser. Det 
som kan konstateras är att det alltid är angeläget att nya initiativ blir 
föremål för den typen av överväganden. Nationell och strategisk nivå 
får anses ha ett särskilt ansvar för att på detta och andra sätt ge den i 
många avseenden hårt belastade lokala och operativa nivån så bra 
förutsättningar som möjligt för sitt arbete. 

Utredningens uppdrag är att föreslå ett lagreglerat kommunalt 
ansvar för brottsförebyggande arbete. Både uppdraget i sig och 
utredningens förutsättningar i övrigt innebär begränsade möjlig-
heter att anlägga ett brett hållbarhetsperspektiv med de fördjupade 
analyser och eventuella slutsatser som det skulle kunna innebära. 
Men det är utredningens ambition att i sina överväganden och för-
slag så långt möjligt sätta de brottsförebyggande frågorna i ett större 
sammanhang och att göra det både utifrån ett nationellt utvecklings- 
och reformperspektiv och ett kommunalt verksamhetsperspektiv. 
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9 Kommunerna kan göra mycket 
för att förebygga brott 

Utredningens bedömning: De flesta kommunala verksamheter 
kan vara berörda av det brottsförebyggande arbetet och har 
möjlighet att bidra i detta. 

 
I utredningens uppdrag ingår att beskriva och analysera verksam-
heter inom kommunerna som kan bidra i det brottsförebyggande 
arbetet. Redan i direktivet nämns möjligheter för kommunerna att 
arbeta brottsförebyggande inom en rad olika områden; social-
tjänsten, skolan, samhällsplaneringen, bostadsförsörjningen, under-
hållet av bostadsområden, parker och torg, tillsynen av alkohol, tobak 
och livsmedel, vid inköp av varor och tjänster samt inom arbetet för 
jämlika livsvillkor, social hållbarhet, integration och inom området 
alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar 
(ANDTS). Utredningen har uppmärksammat flera av dessa områden 
i avsnitt 5.2. 

Inledningsvis kan konstateras att kommunerna har ett mycket 
brett uppdrag och stora möjligheter att vidta åtgärder av det mest 
skiftande slag. Den huvudsakliga begränsningen ligger i att ansvaret 
för en tänkt åtgärd eller uppgift inte får åvila någon annan offentlig 
aktör (2 kap. 2 § kommunallagen [2017:725]). Detta gör kommunen 
till en central och mycket betydelsefull aktör i det brottsförebyggande 
arbetet. 

Vilka åtgärder och därmed kommunala verksamheter som aktua-
liseras beror på ur vilket perspektiv som frågan betraktas. Före-
byggande arbete handlar, som framgått, om att påverka orsakerna till 
och förutsättningarna för det fenomen som ska förebyggas. Brotts-
lighet är ett vitt begrepp och ett komplicerat fenomen. Orsaker och 
förutsättningar ser till exempel olika ut beroende på om det gäller 
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våldsbrott, narkotikabrott, ekonomisk brottslighet, miljöbrott, brott 
mot arbetsrättslig lagstiftning eller mot djurskyddslagstiftning, bara 
för att nämna några exempel. Åtgärderna blir också olika beroende på 
vilken preventionsnivå som avses – generella samhällsåtgärder eller 
specifika åtgärder riktade mot en viss person, grupp eller plats. De 
kan också variera beroende på vilken teoretisk utgångspunkt som 
tillämpas. Som exempel kan nämnas att om man utgår från den så 
kallade Broken Windows-teorin, se avsnitt 5.2.2, kan verksamheter 
som har att göra med renhållning och olika former av underhåll bli 
centrala. Avgörande för frågan om vilka kommunala verksamheter 
som kan bidra i det brottsförebyggande arbetet blir därför att det 
beror på vilken typ av brottslighet som ska förebyggas eller vilket 
brottsproblem det är som ska motverkas, vilka orsaker till eller förut-
sättningar för problemet som kan identifieras samt vilka metoder som 
är aktuella när det gäller att hantera just den typen av orsaker eller 
förutsättningar. 

Via sina olika sakverksamheter och uppdrag kopplade till dem 
brukar man säga att kommunen rår över många viktiga verktyg i det 
brottsförebyggande arbetet. Flera av dessa framgår till exempel av 
den lagstiftning som gäller för tre av de mest centrala verksam-
heterna; socialtjänstlagen (2001:453), skollagen (2010:800) samt 
plan- och bygglagen (2010:900), se närmare avsnitt 6.3 och 10.3. Det 
förtjänar emellertid påpekas att de verktyg eller åtgärder som kom-
munen har till sitt förfogande som regel också har andra syften att 
tillgodose och perspektiv att beakta. Det brottsförebyggande syftet 
eller perspektivet kanske inte heller är, eller bör vara, det främsta. 
Att omhänderta barn handlar till exempel i första hand om att till-
godose barnets behov av stöd och skydd och inte samhällets behov 
av att förebygga brott. Att elever kan klara kunskapskraven och 
fullgöra sin skolgång förebygger visserligen framtida kriminalitet 
men syftet med utbildning inom skolväsendet är inte att förebygga 
brott. Och att byggd miljö är konstruerad och underhållen så att 
brott förebyggs är mycket angeläget men det är också viktigt att man 
i samhällsbyggnadsprocessen beaktar en rad andra behov för att 
skapa samhällen som är såväl socialt som miljömässigt och ekono-
miskt hållbara. 

Utöver detta har kommunen – liksom många andra organisationer 
– möjligheter att förebygga brott i sin egenskap av arbetsgivare och 
inköpare av stora mängder varor och tjänster. Det gäller även i rollen 
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som beslutsfattare, utförare och administratör när det gäller tills-
tånd, tillsyn och bidragsgivning – både inom välfärdssystemet och i 
förhållande till olika lokala verksamheter. Att ha rutiner och i övrigt 
arbeta på sätt som förebygger brott i dessa sammanhang är en mycket 
angelägen uppgift och möjlighet. 

Till detta kommer att allt brottsförebyggande arbete också 
behöver ledas, samordnas och administreras. Funktioner med sådana 
uppgifter kommer därför också att bli berörda.  

Sammantaget innebär det att i princip alla kommunens verksam-
heter kan vara berörda av och ha möjlighet att bidra i det brotts-
förebyggande arbetet. Vad som är i fokus kan också komma att 
variera över tid. Även om det i vissa sammanhang kan finnas intresse 
av att avgränsa vad eller vilka verksamheter som ska ingå i det brotts-
förebyggande arbetet kan den typen av generella begränsningar också 
innebära risk för att viktiga möjligheter går förlorade eller att ett 
brottsförebyggande perspektiv inte anläggs där det skulle varit moti-
verat. Utifrån vad utredningen konstaterat ovan och under förut-
sättning att uppgiften inte ankommer på annan offentlig aktör, finns 
enligt gällande lagstiftning stora möjligheter för kommuner att 
bedriva ett aktivt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. 
Av bland annat de möten och dialoger som utredningen har haft med 
kommuner och andra framgår också att så sker i stor utsträckning. 
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10 Vad ska kommunerna göra 
för att förebygga brott? 

10.1 Inledning 

Enligt direktivet ska utredningen lämna förslag på hur ett lagstadgat 
kommunalt ansvar för det brottsförebyggande arbetet bör utformas 
och vilka verksamheter som bör omfattas. Beskrivning av uppdraget 
tar avstamp i Brottsförebyggande rådets (Brås) uppföljning av hur 
kommunerna arbetar med brottsförebyggande frågor och som enligt 
myndigheten visar att vissa kommuner, särskilt de mindre, inte 
prioriterar det brottsförebyggande arbetet tillräckligt. I direktivet 
ger regeringen också ett antal exempel på vad kommunerna kan göra 
för att förebygga brott inom till exempel socialtjänstområdet, skol-
väsendet och samhällsbyggnadsprocessen. 

I utredningsarbetet har det blivit uppenbart att det finns ett stort 
engagemang för brottsförebyggande frågor. Synpunkterna på vad 
kommunerna, och andra, kan och bör göra för att förebygga brott 
spänner över de flesta verksamhetsområden och rör allt från gene-
rella satsningar till mycket specifika åtgärder. I detta finns stora 
möjligheter men det kan också utgöra en utmaning ur ett lagstift-
ningsperspektiv. 

En annan utmaning ligger i att skapa en reglering som å ena sidan 
innefattar den tydliga styrsignal som regeringen eftersträvar men å 
andra sidan inte leder till negativa konsekvenser för de kommuner 
som har eller håller på att utveckla fungerande arbetsformer för det 
brottsförebyggande arbetet. Till detta kommer att kunskapen om 
vad som kan vara verkningsfullt när det gäller att förebygga brott 
hela tiden utvecklas. Det måste regleringen också kunna anpassas 
till. Situationen i de mindre kommunerna, som enligt direktivet ut-
gör en viktig målgrupp för reformen kräver särskild hänsyn. Den 
karakteriseras i många fall av en förhållandevis låg brottslighet men 
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i gengäld andra utmaningar, inte minst kopplat till det kommunala 
kärnuppdraget. De krav som ställs från nationell nivå på strukturer 
och insatser inom olika tvärsektoriella områden kan också innebära 
särskilda svårigheter för de små kommunerna. Från lokal nivå fram-
förs ofta önskemål om en bättre samordning av de krav som ställs 
från nationell nivå. 

Sammanfattningsvis uppfattar utredningen att det finns många 
förväntningar men också vissa farhågor kopplat till ett lagstadgat 
kommunalt ansvar för brottsförebyggande arbete. Flera behov ska 
tillgodoses och ett antal hänsyn ska tas. Mot den bakgrunden och de 
utgångspunkter som redovisats i kapitel 8 kan ett antal kriterier 
ställas upp som den kommande regleringen bör prövas mot. Den ska 

1. ha potential att leda till ökad effektivitet i förhållande till det 
kriminalpolitiska målet minskad brottslighet och ökad trygghet 

2. gå att anpassa efter lokala behov och förutsättningar samt efter 
kunskapsutvecklingen på området samt 

3. så långt möjligt vara samordnad med annan relevant reglering och 
annat pågående reformarbete. 

Såsom utredningen tidigare konstaterat är en huvudfråga om 
regleringen av kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete 
ska vara inriktad på hur arbetet bedrivs och är organiserat eller vad 
som mer konkret ska göras för att förebygga brott, eller både och. 
Denna fråga behandlas i de följande två avsnitten. 

10.2 Kommunerna ska arbeta på ett effektivt sätt 

Utredningens bedömning: Regleringen bör inriktas på att det i 
alla kommuner ska finnas förutsättningar för ett effektivt brotts-
förebyggande arbete. Det innebär att det ska finnas god känne-
dom om de lokala brottsproblemen och hur dessa kan förebyggas 
samt förmåga att genomföra åtgärder på ett kunskapsbaserat sätt 
och samordnat med andra aktörers insatser. 
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Som framgått är kommunen en mycket viktig aktör i samhällets 
samlade arbete för att förebygga brott. I det lokala brottsföre-
byggande arbetet är kommunens roll helt central. För att det arbete 
som bedrivs ska vara effektivt är det emellertid en förutsättning att 
det är anpassat till de problem som finns och som ska förebyggas. 
Detta kräver bland annat faktabaserad kunskap om den lokala 
brottsligheten och dess orsaker samt kunskap om vad som kan vara 
verkningsfullt när det gäller att förebygga just detta.  

Ett framgångsrikt arbete förutsätter dessutom samarbete och 
samordning med ett antal andra aktörer, först och främst lokalt men 
även med aktörer på andra samhällsnivåer. Detta främjas bland annat 
av ett tydligt ansvarstagande och av stödjande strukturer.  

En reglering som tar sikte på att säkerställa ovanstående, det vill 
säga på hur kommunerna ska arbeta med brottsförebyggande frågor 
motsvarar de två första kriterierna som utredningen ställt upp. Med 
ett arbetssätt som det beskrivna skapas förutsättningar för att de 
brottsförebyggande åtgärder som vidtas är de ”rätta” i förhållande 
till de brottsproblem som man önskar förebygga. Detta, i kom-
bination med att åtgärderna också genomförs på ”rätt” sätt, det vill 
säga kunskapsbaserat och samordnat, skapar i sin tur förutsättningar 
för att uppfylla kriterium nummer 1 om effektivitet i förhållande till 
det övergripande målet minskad brottslighet och ökad trygghet. En 
process som utgår från den lokala problembilden, bygger på ställ-
ningstaganden av de lokala beslutsfattarna samt följs upp och 
revideras kontinuerligt kommer också att ha den önskade flexibi-
liteten enligt kriterium nummer 2. Kommuner som behöver eller 
bedömer det lämpligt att samordna det brottsförebyggande arbetet 
med arbetet inom olika angränsande områden bör ges den möjlig-
heten. En förutsättning är naturligtvis att det går att härleda och följa 
upp hur det brottsförebyggande arbetet har bedrivits. På så sätt tas 
också hänsyn till kriterium nummer 3. 

En reglering som den beskrivna innefattar emellertid också ut-
maningar och risker. En utmaning är att hålla detaljerna i regleringen 
tillräckligt allmänna för att möjliggöra den lokala anpassningen, men 
samtidigt tillräckligt precisa för att åstadkomma den tydliga minimi-
nivå som eftersträvas. Det gäller också att krav på arbetssätt och 
organisation inte leder till en byråkrati och administration som går ut 
över, i stället för att bidra till, faktiska brottsförebyggande åtgärder. 
De resurser som avsätts för att organisera det brottsförebyggande 
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arbetet bör i förlängningen motsvaras av minst lika stora vinster när 
det gäller minskad brottslighet och ökad trygghet för att en sådan 
reglering ska vara motiverad. En risk med en reglering, som enbart 
ålägger kommunerna ett ansvar men som förutsätter samarbete och 
samverkan med andra aktörer, är också att det kan finnas aktörer 
som inte vill eller har möjlighet att delta eller bidra i arbetet. En sådan 
utveckling kan påverka möjligheten för kommunerna att bedriva ett 
effektivt arbete. Till exempel är både möjligheterna att göra rätt-
visande problembeskrivningar och att vidta ändamålsenliga åtgärder 
beroende av engagemang från flera olika aktörer. Arbete som bedrivs 
kan också komma att skilja sig åt inom ett och samma verksamhets-
område såsom till exempel inom skolväsendet eller när det gäller fastig-
hetsförvaltning. Detta eftersom verksamhet inom skolväsendet kan 
bedrivas av såväl kommunala som enskilda huvudmän och fastigheter 
kan ägas och förvaltas av såväl kommuner som privata bolag, vilket kan 
leda till olika benägenhet att delta i arbetet. Det kan också leda till att 
implementeringen av regleringen får olika utfall för olika grupper av 
kommuninvånare, såsom till exempel elever i olika skolor och boende 
i olika fastigheter, och dessutom bli ytterligare en faktor som ger kom-
munerna olika förutsättningar för det brottsförebyggande arbetet. 

Sammantaget är det emellertid utredningens uppfattning att en 
reglering som tar sikte på att alla kommuner ska uppfylla en minimi-
nivå vad gäller arbetssätt och organisation för det brottsföre-
byggande arbetet är ändamålsenlig utifrån de direktiv som utred-
ningen har samt de utgångspunkter och kriterier som utredningen 
ställt upp. En sådan reglering, som inriktas på hur arbetet bör be-
drivas, innebär också i sig ett tydliggörande av att kommunerna har 
en viktig roll att spela i samhällets samlade insatser för att förebygga 
brott. Utöver det kan regleringen på sikt förväntas leda till att med-
vetenheten och kunskapen om brottsförebyggande frågor kommer att 
öka och att det brottsförebyggande perspektivet på så sätt kommer 
att integreras alltmer i kommunens olika verksamheter. Ökad kun-
skap om hur brottsförebyggande åtgärder på ett effektivt sätt kan 
påverka brottsligheten och dess konsekvenser bör också kunna utgöra 
ett incitament att vidta sådana åtgärder och att avsätta resurser för 
det förebyggande arbetet. Dessa förhoppningar liksom de ut-
maningar och risker som nämnts är dock frågor som på olika sätt bör 
uppmärksammas i kommande uppföljningar och i en utvärdering av 
reformen, se avsnitt 11.5 och 14.2. 
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10.3 Kommunerna bestämmer själva vilka 
brottsförebyggande åtgärder som ska vidtas 

Utredningens bedömning: Vilka brottsförebyggande åtgärder 
som ska vidtas måste avgöras av kommunerna själva utifrån de 
brottsproblem som finns lokalt och kommunens förutsättningar 
i övrigt. Utredningen bedömer att det för närvarande inte är på-
kallat att införa några särskilda bestämmelser om kommunernas 
ansvar för brottsförebyggande åtgärder i socialtjänstlagen, skol-
lagen eller plan- och bygglagen. 

 
Vilka brottsförebyggande åtgärder som kan vara aktuella i en kom-
mun kommer att variera och vara beroende av flera olika faktorer. 
Först och främst handlar det om vilka brottsproblem som förekom-
mer, vilket naturligtvis skiljer sig åt mellan kommunerna. Därtill kom-
mer de orsaker till problemen och de möjliga förbyggande åtgärder 
som identifieras inte bara vara en konsekvens av kunskapsläget på 
området utan också vara beroende av faktorer som har med den en-
skilda kommunen att göra. Slutligen har kommunerna även i övrigt 
olika förutsättningar, till exempel när det gäller vilka ekonomiska och 
personella resurser man har tillgång till. Behoven och utmaningarna, 
förutom de som har med brottsligheten att göra, varierar också. 

Enligt utredningens bedömning är det mot denna bakgrund inte 
möjligt eller lämpligt att fastslå några enskilda, brottsförebyggande 
åtgärder som alla kommuner ska åläggas att vidta. I stället måste 
beslutet om åtgärder fattas av kommunen själv med utgångspunkt i 
bedömningar av bland annat ovanstående faktorer. En sådan ordning 
tillgodoser både kriterierna 1 och 2 om ökad effektivitet respektive 
lokal anpassning. 

De brottsförebyggande åtgärder som kommunen har möjlighet 
att vidta kan såsom framgått i kapitel 9 beröra i stort sett alla kom-
munala verksamheter. Socialtjänsten, utbildning inom skolväsendet 
och samhällsbyggnadsprocessen intar dock en särställning. Även om 
den kommande regleringen inte bör inriktas på vad kommunerna 
konkret ska göra finns därför ändå anledning att fundera över om de 
lagar som framför allt styr dessa verksamheter, det vill säga social-
tjänstlagen (2001:453), skollagen (2010:800) samt plan- och bygglagen 
(2010:900), bör kompletteras med någon form av förtydligande av 
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det brottsförebyggande ansvaret. När det gäller detta gör utred-
ningen de iakttagelser och överväganden som framgår nedan. 

10.3.1 Socialtjänsten 

Socialtjänsten har en viktig roll att spela bland annat när det gäller 
att minska risken för att barn och unga dras in i kriminalitet och att 
hjälpa den som utvecklat ett kriminellt beteende att bryta detta. 
Socialtjänstlagen ställer upp ett antal övergripande mål och principer 
som gäller för all verksamhet inom socialtjänsten. Det handlar bland 
annat om att främja människors sociala trygghet och jämlikhet i 
levnadsvillkor (1 kap. 1 §). Ansvaret som vilar på kommunen inne-
bär att erbjuda hjälp och stöd till de som behöver (2 kap. 1 §). 
Bestämmelsen innehåller ingen specificering av vilka som har rätt till 
stöd utan gäller generellt för alla som har behov. Socialnämnden ska 
också vara väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen, 
medverka i samhällsplaneringen och samarbeta med andra aktörer 
för att främja goda miljöer i kommunen (3 kap. 1 §). 

Socialtjänstlagen innehåller även ett antal bestämmelser av mer 
direkt betydelse för det brottsförebyggande arbetet. Socialnämnden 
ska till exempel bedriva förebyggande arbete avseende missbruk av 
alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel och spel om 
pengar (3 kap. 7 § och 5 kap. 9 §). I fråga om barn och unga ställer 
lagen särskilda krav. Socialnämnden ska bland annat verka för att 
barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden, arbeta 
för att motverka missbruk och beroende bland dem, bedriva upp-
sökande verksamhet för att förhindra att de far illa samt särskilt följa 
utvecklingen hos de som visat tecken till en ogynnsam utveckling 
(5 kap. 1 §). En särskild fråga gäller socialtjänstens stöd till dem som 
vill lämna en kriminell livsstil och så kallade avhoppare. Utredningen 
återkommer till den frågan i avsnitt 14.1. 

Till detta kommer att regeringen driver ett aktivt utvecklingsarbete 
inom socialpolitikens område. Hela socialtjänstlagen är för närvarande 
föremål för översyn där en viktig utgångspunkt är att förstärka det 
förebyggande arbetet. Slutbetänkandet från Utredningen Framtidens 
socialtjänst innehåller förslag på en helt ny socialtjänstlag och bereds 
för närvarande inom Regeringskansliet.1 Utöver det pågår ett antal 

 
1 SOU 2020:47. 
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utvecklingsarbeten som kan antas få betydelse såväl för det brotts-
förebyggande arbetet i kommunerna som för det fortsatta reform-
arbetet. Det gäller till exempel: 

– Regeringens uppdrag till Socialstyrelsen om kompetens och 
kvalitetsutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården 
som syftar till att stödja huvudmän samt yrkesverksamma inom 
den sociala barn- och ungdomsvården. Inom ramen för uppdraget 
ska Socialstyrelsen vidta åtgärder för att stärka samverkan mellan 
socialtjänst, polis och andra relevanta aktörer i det brottsföre-
byggande arbetet. Socialstyrelsen ska genom utåtriktade aktivi-
teter sprida aktuell kunskap om metoder, arbetssätt och goda 
exempel till kommuner och andra berörda aktörer. Uppdraget 
ska genomföras i samarbete med relevanta aktörer. En slut-
redovisning ska lämnas till regeringen senast den 31 mars 2023.2 

– Regeringens uppdrag till Socialstyrelsen att fördela utvecklings-
medel och att i samverkan med andra myndigheter ge kompetens-
stöd för att kvalitetsutveckla arbetet i kommuner och regioner 
mot bland annat våld i nära relationer. En slutredovisning ska 
lämnas till regeringen senast den 30 september 2023.3 

– Utredningen om förbättrade åtgärder när barn misstänks för 
brott som ska göra en översyn av regelverket i syfte att säkerställa 
rättssäkerhet och effektivitet i sådana utredningar. Det handlar 
om att skapa förbättrade möjligheter för tidiga och ändamåls-
enliga insatser från samhällets sida. Uppdraget ska redovisas 
senast den 21 juni 2021.4 

– Regeringens uppdrag till Socialstyrelsen att redogöra för kun-
skapsläget om öppna insatser utan samtycke och lämna förslag på 
hur möjligheterna att ge öppna insatser utan samtycke till barn 
och unga kan öka. I uppdraget ingår vidare att se över bestäm-
melsen i 22 § lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård 
av unga (LVU) i syfte att insatsen ska kunna ges i fler fall och i 
fler situationer. Uppdraget redovisas den 31 maj 2021.5 

 
2 S2019/05315; Socialstyrelsens delredovisning (2020b). 
3 S2020/01591 (delvis). 
4 Dir. 2019:103. 
5 S2019/04727 (delvis); S2020/06860. 



Vad ska kommunerna göra för att förebygga brott? SOU 2021:49 

152 

– Regeringens förslag till riksdagen på åtgärder som syftar till att 
förebygga våld och andra övergrepp i nära relationer.6   

– Samsjuklighetsutredningen som ska föreslå hur samordnade in-
satser kan säkerställas för barn, unga och vuxna personer med 
samsjuklighet i form av missbruk och beroende och annan psykia-
trisk diagnos eller närliggande tillstånd. Uppdraget ska redovisas 
senast den 30 november 2021.7 

– Regeringens förnyade strategi för politiken avseende alkohol, 
narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar 
2021–2025.8 

– Regeringens uppdrag till Myndigheten för familjerätt och för-
äldraskapsstöd (MFoF) att ta fram en handlingsplan för brotts-
förebyggande föräldraskapsstöd. Handlingsplanen syftar till att 
identifiera, utveckla och sprida verkningsfulla och hållbara arbets-
sätt och samverkansmodeller som ska förebygga barns och ungas 
brottslighet. Bland annat ingår det att lämna förslag när det gäller 
föräldraskapsstöd i kommuner som har områden vilka Polis-
myndigheten definierat som utsatta. Uppdraget ska slutredovisas 
senast den 31 januari 2022.9 

Typiskt för socialtjänstens brottsförebyggande åtgärder på individ-
nivå är att dessa förutsätter samverkan mellan flera aktörer. I grunden 
finns ett system med orosanmälningar som gör att vissa myndig-
heter och yrkesverksamma inom till exempel Polismyndigheten och 
skolan är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin 
verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa 
(14 kap. 1 § socialtjänstlagen). När lämpliga åtgärder sedan ska identi-
fieras, planeras och genomföras är det i de flesta fall viktigt att det 
finns ett samarbete mellan flera olika samhällsaktörer, både offentliga 
och ideella, och med enskilda. Samverkan är en framgångsfaktor i det 
lokala brottsförebyggande arbetet men på många håll också en stor 
utmaning. Det finns flera olika arbetsmodeller som kan utgöra ett 
stöd, såsom sociala insatsgrupper (SIG) och SSPF (socialtjänst, skola, 
polis, fritid), se avsnitt 5.4. När det gäller sociala insatsgrupper har 

 
6 Prop. 2020/21:163. 
7 Dir. 2020:68. 
8 Prop. 2020/21:132. 
9 S2020/09554. 
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riksdagen gett regeringen tillkänna att användningen av arbets-
metoden behöver öka inom flera områden.10 Socialstyrelsen har haft i 
uppdrag att utvärdera arbetet med sociala insatsgrupper.11 Uppdraget 
slutredovisades i september 2017 men arbetet har fortsatt inom ramen 
för ytterligare två regeringsuppdrag.12 Socialstyrelsen bedriver också 
på regeringens uppdrag13 ett aktivt arbete tillsammans med Skol-
verket om tidiga och samordnade insatser för barn, se avsnitt 10.3.2. 

10.3.2 Skolan 

Skolan har flera uppdrag som på olika sätt kan sägas verka brotts-
förebyggande. För det första utgör en ofullständig skolgång en stark 
riskfaktor för framtida kriminalitet, liksom för flera andra framtida 
problem. Utbildningens syfte är att barn och elever ska inhämta och 
utveckla kunskaper och värden (1 kap. 4 § skollagen [2010:800]). 
Att verka för att alla elever klarar kunskapskraven är därför ett 
mycket viktigt uppdrag ur ett brottsförebyggande perspektiv. Det 
gäller också uppdraget att förmedla och förankra respekt för grund-
läggande värden om demokrati och mänskliga rättigheter. Det finns 
bland annat exempel på att man i skolan arbetat med frågan om 
maskulinitetsnormer, det vill säga stereotypa könsnormer som 
kopplar samman maskulinitet och våldsutövande.14 Därtill är det 
viktigt att skolmiljön präglas av trygghet och studiero samt är fri från 
olika former av kränkande behandling (5 kap. 3 § och 6 kap. 7 § skol-
lagen). Detta kan aktualisera både socialt och situationellt före-
byggande åtgärder. 

Skolväsendet har under lång tid varit föremål för ett mycket 
aktivt reformarbete. För närvarande pågår flera utvecklingsarbeten 
av relevans för det brottsförebyggande arbetet. En utredare har 
biträtt Utbildningsdepartementet och lämnat förslag till en nationell 
plan för trygghet och studiero. I uppdraget ingick att se över de 
möjligheter som finns för disciplinära åtgärder och att säkerställa ett 
fungerande regelverk för ett bra arbete med trygghet och studiero i 
skolan. Arbetet har lett fram till förslag som bland annat innebär att 

 
10 Bet. 2016/17:JuU21. 
11 Ju2014/05328; Ju2013/07422. 
12 S2018/00535/FST, S2020/09552 och A2020/02651. 
13 U2020/00363.  
14 Skolverket (2018), s. 5. 
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elever som hotat eller utsatt andra elever eller skolpersonal för våld 
lättare ska kunna stängas av eller omplaceras.15 Även Utredningen 
om elevers möjligheter att nå kunskapskraven som bland annat haft 
i uppdrag att analysera regleringen av tillgång till elevhälsa och 
föreslå en ändring så att det förtydligas vad som är en acceptabel 
lägstanivå, är relevant i sammanhanget.16 

Skolan är också en mycket viktig samverkanspart i det brottsföre-
byggande arbetet, bland annat till socialtjänsten och polisen. För att 
stärka och utveckla samverkan mellan elevhälsan, hälso- och sjuk-
vården och socialtjänsten så att barn och unga får tidiga och sam-
ordnade insatser (TSI), har regeringen gett Skolverket och Social-
styrelsen i uppdrag att genomföra ett flerårigt utvecklingsarbete. TSI 
handlar om att ge barn och unga stöd i ett tidigt skede av en ogynnsam 
utveckling. Det krävs ofta insatser från flera olika aktörer och 
samordning för att skapa en helhet kring sådana insatser för barnet 
eller den unge. Bland annat för att stärka kommunernas brottsföre-
byggande arbete ska inom ramen för TSI-uppdraget särskilda insatser 
också riktas mot riskgrupper bland barn och unga i socialt utsatta 
områden samt barn och unga som riskerar att utsättas för heders-
relaterat våld och förtryck. Uppdraget ska pågå till den 16 juni 2023.17 

10.3.3 Samhällsbyggnadsprocessen 

Samhällsbyggnadsprocessen, det vill säga arbetet med utveckling, 
utformning och underhåll av den fysiska miljön spelar stor roll för det 
brottsförebyggande arbetet. På längre sikt har samhällsplaneringen 
betydelse för flera, grundläggande frågor kopplade till social håll-
barhet i samhället. Av plan- och bygglagen (2010:900) framgår att 
bestämmelserna i lagen syftar till att främja en samhällsutveckling 
med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden (1 kap. 1 §). Plan-
läggningen ska främja en från social synpunkt god livsmiljö (2 kap. 
3 § första stycket 2) och bebyggelse och byggnadsverk ska loka-
liseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till bland 
annat människors hälsa och säkerhet (2 kap. 5 § första stycket 1). 
Generellt gäller att sådana allmänna intressen ska tolkas och vägas mot 

 
15 Ds 2021:13. 
16 SOU 2021:11. 
17 U2017/01236; U2020/00363. 
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varandra i planläggningen och sedan ställas mot enskilda intressen.18 
I förarbeten utvecklas inte närmare vad som avses med dessa formu-
leringar. Det har inte heller bedömts lämpligt att precisera de allmänna 
intressena i lagtexten eftersom de behöver vara allmänt hållna för att 
just kunna främja en utveckling som det ankommer på kommunala 
företrädare att besluta om.19 I Boverkets beskrivning av vad bestäm-
melsen i 2 kap. 3 § första stycket 2 plan- och bygglagen handlar om 
anges emellertid 

En ur social synpunkt god livsmiljö handlar bland annat om god tillgång 
till service, arbetsplatser, utbildning, kollektivtrafik, rekreationsområden, 
kultur, fritidsaktiviteter och mötesplatser. Den främjar vardagslivet för 
medborgarna och ger goda förutsättningar för social sammanhållning, 
integration, trygghet, rekreation och fysisk aktivitet. En mångfunktionell 
bebyggelsestruktur som används dygnet runt där bostäder, arbetsplatser 
och service blandas ökar möjligheten till säkerhet och trygghet i sam-
hället.20 

På uppdrag av Boverket har Kungliga Tekniska Högskolan gjort en 
kunskapsöversikt som bland annat visar att åtgärder för att före-
bygga brott inom ramen för samhällsbyggnadsprocessen är ett kun-
skapsområde under utveckling.21 Många som utredningen varit i 
kontakt med menar att detta är ett område med stor och outnyttjad 
potential. Brå har föreslagit att det bör övervägas att införa för-
ändringar i plan- och bygglagen avseende brottsförebyggande och 
trygghetsskapande aspekter.22 Boverket har å sin sida ansett att kun-
skapsläget behöver förbättras för att kunna ta ställning till om det 
finns behov av förändringar i nämnda lag.23 I sitt slutbetänkande 
lämnade Utredningen Framtidens socialtjänst förslag om förändringar 
i plan- och bygglagen som innebär att det vid planläggning även ska 
tas hänsyn till sociala aspekter. Vidare föreslog utredningen att över-
siktsplanen inte bara ska ange inriktningen för den fysiska miljön 
utan även för den sociala miljön.24 

Förutom brottsförebyggande och trygghetsskapande aspekter 
finns flera andra perspektiv att beakta inom ramen för det som 
brukar kallas social hållbarhet i samhällsbyggnadsprocessen. Några 

 
18 Prop. 2009/10:170 s. 158; prop. 1985/86:1, s. 110. 
19 Prop. 1985/86:1, s. 11. 
20 Boverket (2020), s. 20. 
21 Ceccato, V., m.fl. (2019). 
22 Brå (2020d), s. 9. 
23 Boverket (2019a), s. 5. 
24 SOU 2020:47, s. 197. 
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av dem är barnrätts-, jämställdhets- och tillgänglighetsperspektiven. 
Till detta kommer miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Ibland är 
de olika perspektiven förenliga men ofta är det inte så vilket kan inne-
bära att grannlaga avvägningar behöver göras. Regeringens strategi för 
hållbar stadsutveckling Levande städer25 utgår från de tre dimen-
sionerna miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Effekten av 
social hållbarhet i fysisk planering och stadsutveckling anses dock 
svårare att mäta och synliggöra än de ekonomiska och miljömässiga 
effekterna. Ett arbete har därför genomförts internt inom Regerings-
kansliet för att bland annat kartlägga verktyg och arbetsmetoder som 
används för att åskådliggöra sociala värden i fysisk planering enligt 
plan- och bygglagen.26 Rapporten som tagits fram inom ramen för 
detta arbete finns publicerad på regeringens hemsida. Utöver detta har 
regeringen gett Boverket i uppdrag att undersöka förutsättningarna 
för stärkt platssamverkan i Sverige.27 I uppdraget ingår att kartlägga 
hur olika former av lokal samverkan kan användas för att bekämpa 
utanförskap, skapa tryggare bostadsområden och stärka det lokala 
näringslivet. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 
31 december 2021. 

10.3.4 Sammanfattande slutsatser 

Socialtjänstlagen, skollagen och plan- och bygglagen är alla ramlagar 
vilket innebär att de anger övergripande principer men inte reglerar 
vad som ska gälla i detalj. Som framgått innehåller alla dessa lagar 
generella stadganden som även kan sägas innefatta ett brottsföre-
byggande perspektiv. De innehåller också ett antal mer konkreta 
skyldigheter av betydelse för det brottsförebyggande arbetet. Som 
regel är det inte det brottsförebyggande syftet som står i fokus för 
dessa åtgärder och som utredningen konstaterat är detta i de flesta 
fall inte heller ändamålsenligt, se kapitel 9. Till detta kommer att det 
pågår ett stort antal utvecklings- och reformarbeten inom de berörda 
områdena. Särskilt kan nämnas att socialtjänstlagen är föremål för en 
stor översyn som bland annat tar sikte just på förebyggande frågor, 
skolans roll i samverkan kring brottsförebyggande åtgärder upp-
märksammas i det långsiktiga arbetet om tidiga och samordnade 

 
25 Skr. 2017/18:230. 
26 Finansdepartementet (2021). 
27 Fi2021/00763. 
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insatser till barn och unga och frågan om social hållbarhet i sam-
hällsplaneringen bereds utifrån förslagen i betänkandet Hållbar 
socialtjänst – En ny socialtjänstlag. 

Sammanfattningsvis och mot bakgrund av kriterium nummer 3, 
det vill säga att den reglering som föreslås så långt möjligt ska vara 
samordnad med annan relevant reglering och annat pågående reform-
arbete, ser utredningen inte anledning att i nuläget föreslå några 
ändringar i de aktuella lagarna. Det kan inte uteslutas att det finns 
behov av förtydliganden när det gäller kommunernas ansvar för brotts-
förebyggande arbete inom områdena socialtjänst, skola och samhälls-
byggnad. Det är dock utredningens bedömning att de många processer 
som pågår inom respektive område sammantaget bör ge ett bättre 
underlag och utgöra bättre sammanhang för regeringens ställnings-
taganden till detta. Samlade avvägningar där flera perspektiv kan 
integreras och vägas mot varandra bör öka förutsättningarna för ett 
hållbart utvecklingsarbete. Däremot har utredningen noterat att 
verksamma inom de olika områdena kan uppfatta det som svårt att 
avgöra vad det brottsförebyggande perspektivet innebär mer kon-
kret i just deras yrkesutövning och hur det kan integreras med andra 
perspektiv, som också omfattas av de generella regleringarna. Mot den 
bakgrunden uppfattar utredningen att det kan finnas anledning för 
berörda myndigheter, det vill säga Socialstyrelsen, Skolverket och 
Boverket, att se över sina vägledningar eller andra stödjande dokument 
i anslutning till de aktuella lagarna för att säkerställa att kommunerna 
har det stöd de behöver för att implementera ett brottsförebyggande 
perspektiv i tillämpningen av gällande bestämmelser. 
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11 En ny lag införs om 
kommunernas ansvar för 
brottsförebyggande arbete 

11.1 Regleringens form 

Utredningens bedömning: Det finns ingen lämplig befintlig 
lagstiftning för en reglering av hur kommunerna ska arbeta med 
brottsförebyggande frågor. 
 
Utredningens förslag: En ny lag införs som innebär att kom-
munerna ska bidra i samhällets brottsförebyggande arbete genom 
att utföra vissa närmare beskrivna uppgifter och ta visst ansvar 
för samordningen av det lokala brottsförebyggande arbetet. Den 
nya regleringen ska ha form av lag och heta lagen om kommuners 
ansvar för brottsförebyggande arbete. 

 
Enligt direktivet ska utredningen föreslå hur ett lagstadgat kom-
munalt ansvar för det brottsförebyggande arbetet bör utformas. Som 
framgått av avsnitt 10.2 ska regleringen avse ett visst arbetssätt och 
vissa organisatoriska förutsättningar som ska gälla i alla kommuner. 

Utredningen har övervägt möjligheterna att införa ett tillägg om 
detta i befintlig lagstiftning, men kommit fram till att det inte är en 
lämplig lösning. Kommunallagen (2017:725) innehåller övergripande 
reglering om bland annat kommunernas befogenheter, organisation 
och verksamhetsformer. Enligt utredningen är det därför inte möjligt 
att komplettera kommunallagen med en reglering om hur kom-
munerna ska arbeta med en viss sakfråga. Polislagen (1984:387) 
reglerar visserligen ett brottsförebyggande ansvar, men lagen gäller 
endast för polisverksamhet som bedrivs av Polismyndigheten och 
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Säkerhetspolisen. Enligt utredningens direktiv är avsikten med 
denna utredning inte att förändra Polismyndighetens brottsföre-
byggande uppdrag. Att låta polislagen omfatta även kommuners 
ansvar för brottsförebyggande arbete, som till skillnad från polisens 
arbete inte är polisverksamhet, framstår därför inte som lämpligt. 

Det finns lagstiftning med regelverk som innebär skyldigheter 
för kommunerna att tillämpa vissa arbetssätt och upprätthålla en viss 
organisation. Som relevanta i sammanhanget kan nämnas lagen 
(2003:778) om skydd mot olyckor och lagen (2006:544) om kom-
muners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser 
i fredstid och höjd beredskap.  

Det finns emellertid flera grundläggande skillnader mellan den 
reglering som nu ska föreslås för det kommunala ansvaret för det 
brottsförebyggande arbetet och den reglering som gäller för att före-
bygga olyckor samt för kris- och beredskapsarbetet. En uppenbar 
skillnad består i att sakområdena i sig skiljer sig åt och att brotts-
förebyggande arbete svårligen kan anses vara jämförbart med exem-
pelvis arbetet för att förebygga och hantera extraordinära händelser, 
det vill säga händelser av stor omfattning med ett snabbt händelse-
förlopp som är svåra att överblicka och kräver snabba beslut av de 
kommunala organen. En annan skillnad är att uppdraget för denna 
utredning handlar om att föreslå en reglering för kommunernas ansvar 
emedan de omnämnda lagstiftningarna reglerar ansvar för fler olika 
aktörer. Därtill innehåller såväl lagen om skydd mot olyckor som 
lagen om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extra-
ordinära händelser i fredstid och höjd beredskap delar som inte alls 
passar för det brottsförebyggande arbetet. Det handlar om att genom-
föra övningar, tjänsteplikt och andra typer av väldigt konkreta före-
skrifter för de båda sakområdena. Däremot finns delar i dessa lagar, 
främst när det gäller föreskrifterna om arbetssätt som kan liknas vid 
eller jämföras med den reglering som utredningen ämnar föreslå. De 
kan därför tjäna som inspiration för utredningens förslag. 

Enligt utredningens bedömning bör alltså kommunernas ansvar 
för brottsförebyggande arbete regleras särskilt. Regleringen ska ha 
form av lag eftersom föreskrifter som avser grunderna för kommu-
nernas organisation och verksamhetsformer samt kommunernas 
befogenheter i övrigt ska meddelas genom lag (8 kap. 2 § första 
stycket 3 regeringsformen). Lagen föreslås heta lagen om kommuners 
ansvar för brottsförebyggande arbete.  
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En särskild fråga handlar om regleringens detaljeringsgrad. I detta 
avseende gör utredningen följande överväganden. Att enbart reglera 
en skyldighet för kommunerna att utföra en uppgift utan att närmare 
beskriva vad uppgiften består i, ger en flexibel reglering med stora 
möjligheter till anpassning vid tillämpningen. Däremot ger en sådan 
lag inte någon vägledning för kommunerna i fråga om vad som för-
väntas av dem. Det blir också svårt att följa upp konsekvenserna av 
en sådan reglering. De skyldigheter som den föreslagna lagen före-
skriver bör därför i någon mån konkretiseras och tydliggöras redan 
i lagtexten. När så sker på det sätt som föreslås finns enligt utred-
ningens bedömning inte något behov av att komplettera lagen med 
föreskrifter på lägre nivå. Det kan dock inte uteslutas att ett sådant 
behov uppstår vid tillämpning av lagen men den frågan bör hanteras 
och bedömas inom ramen för kommande uppföljningar och ut-
värdering av reformen, se avsnitt 11.5 och 14.2. Värt att nämna i sam-
manhanget är också att kommunernas behov av vägledning när det 
gäller att implementera lagens krav kan ges på annat sätt än genom 
kompletterande reglering. Betydelsefullt är till exempel det stöd som 
nationella och regionala myndigheter kan ge kommunerna. Utred-
ningen återkommer till den typen av stöd senare i betänkandet, se 
kapitel 12.  

11.2 Lagens syfte och vissa begrepp 

Utredningens förslag: Den nya lagens syfte ska vara att säker-
ställa att kommunerna arbetar med och tar ansvar för brotts-
förebyggande frågor på ett sätt som ökar förutsättningarna för 
effektivitet i samhällets brottsförebyggande arbete. 

 
Såsom utredningen konstaterat bör den nya regleringen inriktas på att 
höja effektiviteten i samhällets samlade brottsförebyggande arbete, 
det vill säga att de resurser som satsas, i form av tid och pengar ska ge 
så stor effekt som möjligt i förhållande till målet att minska brotts-
ligheten och öka människors trygghet, se avsnitt 8.2. Det förutsätter, 
såsom utredningen beskrivit, att det ska vara ”rätt” brottsföre-
byggande åtgärder som vidtas, i förhållande till de brottsproblem som 
ska förebyggas, samt att arbetet bedrivs på ”rätt” sätt, det vill säga på ett 
kunskapsbaserat och samordnat sätt, se avsnitt 10.2. Bestämmelserna i 
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den föreslagna lagen syftar till att säkerställa att kommunerna 
arbetar med och tar ansvar för brottsförebyggande frågor på ett sätt 
som främjar detta. Kommunen är genom sin roll och sina ansvars-
områden en central aktör i det lokala brottsförebyggande arbetet 
men också som en del i den större helhet som samhällets samlade 
brottsförebyggande arbete utgör. Hur kommunerna arbetar med 
brottsförebyggande frågor har därför stor betydelse för hur fram-
gångsrikt det samlade brottsförebyggande arbetet kan bli. I många 
kommuner som bedriver ett aktivt brottsförebyggande arbete kan 
det vara så att den föreslagna lagens krav helt eller delvis redan är 
uppfyllda. Lagen innebär emellertid ett tydliggörande av den viktiga 
roll som kommunerna har i samhällets brottsförebyggande arbete i 
allmänhet och i det lokala arbetet i synnerhet.  

Begreppet brottsförebyggande arbete är i sig komplicerat och 
svårdefinierat, se avsnitt 2.3.1 och 8.1. Behovet av definitioner och 
avgränsningar ser olika ut i olika sammanhang. Det skiljer sig också 
åt mellan olika grupper eller aktörer som är berörda av arbetet. När 
det gäller kommunernas ansvar för brottsförebyggande åtgärder 
kommer det, enligt utredningens förslag, att utgå från den lägesbild 
som kommunerna åläggs att ta fram. Beroende på vilka brotts-
problem som identifieras samt med vilket djup och vilken inriktning 
som den efterföljande orsaksanalysen görs kan åtgärder inom olika 
områden, av olika slag och med olika tidsperspektiv komma att 
identifieras. Detta behöver enligt utredningens bedömning inte vara 
en nackdel och det torde dessutom vara ofrånkomligt om kraven på 
lokal anpassning och kommunalt beslutsfattande ska kunna till-
godoses. I lägesbilden kan både faktiska risker för brott och 
upplevda risker för att bli utsatt för brott förväntas bli identifierade. 
De åtgärder som aktualiseras kommer därmed kunna vara både av 
brottsförebyggande och trygghetsskapande karaktär. Det är viktigt 
att kommunerna har kunskap om de olika förutsättningar som detta 
innebär när det gäller bland annat att bedöma vilka åtgärder som är 
påkallade, se avsnitt 8.1. För utredningens syften är det däremot inte 
meningsfullt eller nödvändigt att närmare analysera skillnaderna 
mellan begreppen eller att föreslå särskilda definitioner av dem för 
den kommunala verksamheten. Det är även i övrigt angeläget att 
kommunens val av åtgärder i möjligaste mån bygger på kunskap om 
vad som kan vara verkningsfullt när det gäller att motverka de pro-
blem och orsaker som identifierats i analysarbetet. Utöver det ser 
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utredningen inte att det är lämpligt att begränsa vilka brottsföre-
byggande eller trygghetsskapande åtgärder som kommunen kan 
vidta inom ramen för den struktur som lagen föreskriver. 

Samverkan är ett begrepp – och ett behov – som i stort sett alltid 
kommer upp när brottsförebyggande frågor diskuteras. Även begrep-
pet samordning förekommer. Angående dessa begrepp gör utred-
ningen följande överväganden. När ett arbete är samordnat så att den 
unika resurs som varje aktör eller insats utgör tas tillvara genom att 
dessa adderar till varandra, med länkningar och anpassningar där det 
behövs och utan att onödiga överlappningar eller glapp uppstår, blir 
det samlade helhetsresultatet optimalt. Samverkan ses i detta sam-
manhang som en metod att uppnå samordning. Samverkan som inte 
leder till samordning har därför ett begränsat värde. När syftet inte 
är att uppnå samordning utan till exempel enbart att utbyta infor-
mation används begreppet samarbete. De flesta system är för kom-
plicerade för att en perfekt samordning, som den beskrivna, ska vara 
möjlig att uppnå men med hänsyn till de utmaningar och möjligheter 
som finns i det brottsförebyggande arbetet bör samordnings-
ambitionerna inom detta område vara höga. En första och grund-
läggande förutsättning för såväl samordning som samverkan är 
förståelse och respekt för andra perspektiv än det egna. Samverkan 
handlar sedan om att utifrån de eventuella behov som identifieras 
anpassa och komplettera de enskilda perspektiven för att samman-
taget och gemensamt uppnå ett bättre helhetsresultat. Naturligtvis 
bör samordning och samverkan ske med respekt för de inblandade 
aktörernas skilda uppdrag och uppgifter. För att samverkan ska kunna 
bidra till samordning på ett resultatinriktat sätt krävs att det finns en 
tydlig styrning och stödjande strukturer. Styrningen bör ange ramar i 
form av mål, prioriteringar, roller och mandat. Strukturstödet kan 
handla både om organisatoriska format och olika former av hjälp-
medel. Utredningens förslag ska ses som ett stöd och en bas att utgå 
från när förutsättningar för samordning och samverkan skapas. 

Brottsförebyggande rådet (Brå), Polismyndigheten och Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR) har gemensamt tagit fram den så 
kallade Samverkansboken, se avsnitt 5.4. Boken är tänkt att upp-
muntra till och utgöra ett stöd för lokal samverkan mellan polis och 
kommun. Den innehåller ingående beskrivningar av hur ett lokalt 
brottsförebyggande arbete kan initieras, förberedas, genomföras och 
följas upp. De inblandade aktörerna har under lång tid gjort stora 
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ansträngningar för att införa de rekommenderade arbetssätten. 
Många kommuner utgår också i dag från rekommendationerna i sitt 
brottsförebyggande arbete. Representanterna för Brå, Polismyndig-
heten, SKR liksom de brottsförebyggande länsstyrelsesamordnare 
som ingår i utredningens expertgrupp har därför starkt avrått från 
att lagstiftningens terminologi ska avvika från den som används i Sam-
verkansboken. Flera centrala begrepp i den föreslagna lagen är bland 
annat av det skälet identiska med de som används i Samverkansboken. 
Det förtjänar emellertid att påpekas att det kan finnas vissa skillnader 
i de närmare beskrivningarna av vad begreppen innebär. Även om 
Samverkansboken kan utgöra ett viktigt och användbart stöd i arbetet 
är det självfallet de krav på kommunernas brottsförebyggande arbete 
som specificeras i lagen som gäller och som kommer att utgöra 
utgångspunkt för uppföljningen av lagens tillämpning, se vidare 
avsnitt 11.5. Det kan också noteras att Samverkansboken är föremål 
för kontinuerlig revidering och uppdatering, som inte per automatik 
bör eller ens kan föranleda ändringar i lagstiftningen. 

11.3 Närmare om lagens innehåll 

11.3.1 Lägesbild 

Utredningens förslag: Kommunerna ska kontinuerligt kartlägga 
brottsligheten och dess konsekvenser inom kommunens geogra-
fiska område, analysera och komplettera resultatet samt samman-
ställa detta i en lägesbild.  

 
Som utredningen konstaterat behöver det lokala brottsförebyggande 
arbetet utgå från god kännedom om de lokala brottsproblemen, se 
avsnitt 10.2. Det handlar först och främst om kunskap om den 
brottslighet som förekommer i kommunen, till exempel vilken typ 
av brottslighet det är, vilken omfattning den har och om den är 
koncentrerad till vissa områden eller tider. Det är också viktigt att 
känna till vilka konsekvenser brottsligheten får i olika avseenden och 
för olika delar av lokalsamhället. Ekonomiska kostnader är en sådan 
konsekvens. Även om känslor av otrygghet inte bara är en konse-
kvens av den brottslighet som förekommer är det angeläget för kom-
munen att ha kunskap om invånarnas upplevelser i detta avseende. 



SOU 2021:49 En ny lag införs om kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete 

165 

Skillnader i hur olika grupper av invånare påverkas, till exempel 
beroende på kön och ålder kan vara viktiga parametrar att ha med. 

Det förebyggande arbetet är inriktat mot orsaker till och förut-
sättningar för det fenomen som ska förebyggas, i det här fallet 
brottsligheten. Fakta som tas fram om brottsligheten måste därför 
också bli föremål för en analys som identifierar sådana orsaker och 
förutsättningar. Utöver det finns en mängd annan information som 
kan vara av betydelse när det gäller att beskriva brottsligheten och 
de förutsättningar som gäller för att förebygga den. Det kan handla 
om fakta om invånarnas levnadsförhållanden och villkor i övrigt 
samt andra beskrivningar av lokalsamhällets strukturer och förut-
sättningar sett ur olika perspektiv. Beskrivningar av den aktuella 
situationen kan också kompletteras med uppgifter om utvecklingen 
över tid. Resultatet av kartläggning, analys och annan fakta behöver 
sedan sammanställas i en lägesbild. Lägesbilden ska ge en fördjupad 
beskrivning av kommunens brottslighet och dess konsekvenser och 
kunna utgöra ett kunskapsbaserat underlag för ställningstaganden 
till vilka brottsförebyggande åtgärder som kommunen bör vidta. 

I en kommun förekommer det annat kartläggnings- och analys-
arbete med olika syften och ändamål. Visst sådant arbete är författ-
ningsreglerat som till exempel riskidentifieringen enligt lagen 
(2003:778) om skydd mot olyckor samt risk- och sårbarhetsanalysen 
enligt lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför 
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. För 
att underlätta och skapa effektivitet i arbetet bör den lägesbild som 
kommunen ska ta fram enligt den föreslagna lagen när det är möjligt 
och lämpligt integreras med analysarbete som sker enligt annan 
författning. En förutsättning är dock att det går att urskilja och följa 
upp vad det är som utgör kommunens lägesbild enligt den föreslagna 
lagens krav, se avsnitt 11.5. 

I många kommuner arbetar man redan med att ta fram läges-
bilder. Arbetssätten ser olika ut och ibland är inriktningen mer 
operativ och kortsiktig än vad som avses i detta sammanhang. Det 
kan handla om vecko- eller månadsvisa lägesbilder. Naturligtvis 
finns det ingenting som hindrar att kommuner som har behov av den 
typen av kontinuerlig lägesrapportering med åtföljande, mer reaktiva 
insatser fortsätter med detta. Informationen som framkommer i ett 
sådant system bör också kunna vara användbar i arbetet med de 
lägesbilder som nu föreslås, men ett sådant system kan inte ersätta 
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det något mer strategiskt och långsiktigt inriktade förebyggande 
arbete som den nya lagen tar sikte på, se avsnitt 11.3.3. 

Det främsta syftet med den föreslagna lägesbilden är att få fram 
underlag för planering och genomförande av åtgärder som kan leda 
till minskad brottslighet och ökad trygghet, det vill säga rätt före-
byggande åtgärder i förhållande till de brottsproblem som kom-
munen har. Lägesbildsarbetet kan också förväntas öka den generella 
medvetenheten hos beslutsfattare och andra tjänstepersoner inom 
kommunens olika verksamheter om situationen vad gäller brottslig-
het och otrygghet liksom möjligheterna som det förebyggande 
arbetet innebär. Den lägesbild som tas fram kommer även att kunna 
utgöra underlag för faktabaserad information till kommunens 
invånare och andra lokala intressenter. På aggregerad nivå kan kom-
munernas lägesbilder ge beslutsfattare på regional och nationell nivå 
mycket värdefull information för fortsatt reformarbete och andra 
ställningstaganden på området. Genom att införa en lagreglerad 
skyldighet för kommuner att ta fram en lägesbild som den beskrivna 
läggs grunden för att kunna uppnå dessa syften. Det är emellertid 
inte skyldigheten i sig utan det faktiska innehållet i lägesbilderna 
som är det väsentliga. 

Kartläggning 

En kartläggning av den lokala brottsligheten och dess konsekvenser 
utgör basen för den lägesbild som ska tas fram. Först och främst 
handlar det om att identifiera och beskriva vilken brottslighet som 
förekommer inom kommunen och i vilken omfattning. Beroende på 
brottstyp kan ett antal olika aspekter vara betydelsefulla att ha med 
såsom platser där brotten begås, tider – på dygnet eller året – då de 
begås liksom olika anonymiserade uppgifter om gärningspersoner 
eller brottsutsatta. Konsekvenserna kan till exempel vara av ekono-
miskt slag eller röra invånarnas upplevelse av trygghet. Upplevelsen 
av trygghet kan skilja sig åt mellan olika kön, åldrar och platser vilket 
i så fall kan vara viktigt att spegla i kartläggningen.  

Den statistik som Brå och Polismyndigheten tar fram om brotts-
ligheten utgör en viktig utgångspunkt för kartläggningen. Statisti-
ken över anmälda brott är till exempel användbar på många sätt men 
den har också vissa brister vilket gör att den behöver kompletteras 



SOU 2021:49 En ny lag införs om kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete 

167 

med andra källor. Det gäller bland annat i fråga om brottstyper där 
anmälningsbenägenheten är låg, såsom för brott i nära relationer 
eller mellan barn. Brås nationella trygghetsundersökning och som 
regel även de lokala trygghetsundersökningar som görs av Polis-
myndigheten eller av kommunerna själva innehåller också frågor om 
utsatthet för brott, vilket är en sådan kompletterande källa. Trygg-
hetsundersökningarna är naturligtvis även för övrigt, och som 
tidigare nämnts, en viktig källa när det gäller att få kunskap om 
invånarnas upplevelser av trygghet. Utöver Polismyndigheten och 
Brå kan andra statliga myndigheter såsom Kronofogdemyndigheten, 
Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen inneha statistik som är 
intressant för en beskrivning av brottsligheten. Relevant statistik 
kan också finnas inom kommunens olika förvaltningar som social-
förvaltning, utbildningsförvaltning och teknisk förvaltning eller hos 
andra aktörer. Det finns enligt utredningens bedömning inte skäl att i 
den föreslagna lägesbilden redovisa uppgifter om enskilda individer. 
Utgångspunkten bör därför vara att den statistik som används i 
kartläggningen inte innehåller sådana uppgifter. På så sätt tas hänsyn 
till individens intresse av skydd för den personliga integriteten 
samtidigt som arbetet inte i onödan behöver belastas med över-
väganden om sekretess och dataskydd (personuppgiftsbehandling). 
I vissa kommuner finns emellertid önskemål om att även inkludera 
mer detaljerad information som kan innehålla personuppgifter, som 
till exempel plats- eller adressuppgifter, i lägesbildsarbetet och då 
gäller regleringen om sekretess och dataskydd på sedvanligt sätt, se 
avsnitt 12.5. 

Det finns många individer, grupper och aktörer som har viktiga 
kunskaper och erfarenheter att förmedla när det gäller att få en 
allsidig och korrekt bild av de lokala brottsproblemen, se bland annat 
avsnitt 5.3. Utöver statistiska och kvantitativa data bör kartlägg-
ningen även innefatta sådan kvalitativ information. Medarbetare 
inom de flesta av kommunens förvaltningar liksom inom Polis-
myndigheten kan förväntas ha användbar information att bidra med. 
Det gäller också kommunens invånare, det lokala näringslivet och det 
civila samhällets organisationer. Metoder och verktyg för att få fram 
önskad information har utarbetats både av offentliga aktörer och på 
den privata marknaden. Vissa invånargrupper är det angeläget, men 
eventuellt svårt att nå och då behöver särskilda tillvägagångssätt 
användas. Det kan handla om, uppsökande informationsinhämtning 
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eller särskilda medborgardialoger som fångar upp synpunkter från 
till exempel barn och unga, äldre personer, personer med funktions-
nedsättning och personer med utländsk bakgrund. 

Som framgått kräver kartläggningen av den lokala brottsligheten 
och dess konsekvenser data och information som innehas av flera 
olika aktörer. En del av informationen är öppen och tillgänglig för 
kommuner men en del är det inte. Det innebär att kommunerna 
behöver samarbeta med olika aktörer för att få tillgång till den nöd-
vändiga informationen. Det kan också vara så att det är ändamåls-
enligt att flera aktörer samarbetar för att göra en helt eller delvis 
gemensam kartläggning. I många kommuner finns redan ett sådant 
samarbete med till exempel Polismyndigheten. Det finns ingenting 
som hindrar detta så länge lagstiftningens krav på kommunen är upp-
fyllda och kan följas upp. Den föreslagna lagen innebär inte ett krav 
på att kommunernas beskrivning av brottsligheten och dess konse-
kvenser ska vara uttömmande och fullständig. Däremot är det viktigt 
att kartläggningen visar en så allsidig och heltäckande bild som möjligt 
utifrån de lokala förutsättningarna. Utredningen återkommer till 
frågor om samverkan i avsnitt 11.3.4 och om uppföljning i avsnitt 11.5. 

Analys 

Resultatet av kartläggningen behöver analyseras vilket bör framgå av 
regleringen. Analysen handlar om att få en djupare förståelse för de 
brottsproblem som identifierats i kartläggningen. Framför allt är det 
angeläget att kommunerna skapar sig en uppfattning om orsakerna 
till och förutsättningarna för den brottslighet som förekommer. För 
detta krävs en kombination av generell kunskap om brottslighetens 
orsaker och mer närliggande kunskap om de lokala förhållandena. 
Den så kallade rutinaktivitetsteorin som ofta används inom det 
brottsförebyggande arbetet, se avsnitt 4.2, kan vara en utgångspunkt 
för analysen. Enligt teorin kan förutsättningarna för att ett brott ska 
begås sorteras in under tre kategorier; faktorer som har att göra med 
motivationen att begå brott, upptäcktsrisken respektive tillgången 
till lämpliga brottsobjekt eller brottsoffer. 

Som en del i analysen kan även information som beskriver brotts-
lighetens utveckling över tid eller som är viktig för att bedöma 
eventuella framtida problem vara relevant att ha med. Det innebär 
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att det också kan finnas anledning att uppmärksamma problem som 
inte nödvändigtvis utgör brott i straffrättslig mening men som kan 
ha en nära koppling till framväxten av brottslig verksamhet såsom 
till exempel ordningsstörningar av olika slag. 

Ofta kan det finnas anledning att göra en fördjupad analys i flera 
steg. Ett skäl till att brott begås på en viss plats kan till exempel vara 
att den blivit en samlingsplats för brottsbenägna individer eller att 
det förekommer omfattande alkohol- och drogkonsumtion där. En 
del i analysen kan avse förutsättningarna kopplat till platsen, emedan 
en fortsatt analys kan handla om de risk- och skyddsfaktorer som 
påverkar individernas benägenhet att begå brott eller att konsumera 
stora mängder alkohol eller droger. För varje del eller steg i orsaks-
analysen kan olika typer av förebyggande åtgärder förväntas bli 
aktualiserade. 

Övrig information 

För att lägesbilden ska kunna utgöra ett fullgott underlag för beslut 
om kommunens brottsförebyggande åtgärder behöver kartläggningen 
och analysen av dess resultat i de flesta fall kompletteras med ytter-
ligare information. På ett allmänt plan kan det handla om grund-
läggande data kopplat till kommunens befolkning, strukturer och 
förutsättningar i övrigt. Det kan också handla om iakttagelser, bedöm-
ningar, planer och trender som görs eller identifieras av olika nyckel-
personer eller funktioner, inom eller utom kommunens organisation. 

En viktig typ av information har att göra med de resurser, i vid 
bemärkelse, som är tillgängliga för att arbeta med de brottsproblem 
som identifierats. En prioriterad utvecklingsfråga i det brottsföre-
byggande arbetet har länge varit att involvera och ta tillvara 
engagemanget och kunskapen hos flera aktörer. Det gäller till exempel 
aktörer inom näringslivet och det civila samhällets organisationer. 
Enskilda individer eller grupper av individer, såsom till exempel 
föräldrar samt barn och unga utgör också värdefulla och sannolikt 
underutnyttjade tillgångar i arbetet. Att identifiera och beskriva möjlig-
heter av detta slag är angeläget. De flesta brottsförebyggande åtgärder 
kräver därtill att det finns personalresurser, finansiering och andra 
förutsättningar hos ett antal centrala aktörer såsom de kommunala 
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förvaltningarna och verksamheterna samt hos Polismyndigheten. 
Förutsättningarna i dessa avseenden behöver också inventeras. 

Även annan information än den nu nämnda kan vara aktuell. För 
att inte lägesbilden och arbetet med den ska bli alltför omfattande bör 
mängden information avgöras och avgränsas utifrån behovet och 
syftet att lägesbilden ska utgöra ett ändamålsenligt underlag för beslut 
om vilka förebyggande åtgärder som kommunen behöver vidta. 

11.3.2 Åtgärdsplan 

Utredningens förslag: Utifrån lägesbilden ska kommunerna ta 
ställning till behovet av åtgärder för att förebygga brott och 
formulera detta i en åtgärdsplan. 

 
Med lägesbilden som underlag ska kommunen fatta beslut om 
åtgärder. Det handlar om att konkretisera de förebyggande åtgärder 
som behöver vidtas för att hantera de brottsproblem som identi-
fierats. För detta fordras även kunskap om vilka insatser och metoder 
som visat sig verkningsfulla eller lovande – och i vilken kontext – när 
det gäller att förebygga de aktuella problemen. Inom akademin, hos 
nationella myndigheter och andra aktörer finns mycket kunskap om 
detta att hämta, se avsnitt 5.5. Riksdag och regering har också 
beslutat om särskilda strategier för flera områden som kan aktuali-
seras i sammanhanget. Det gäller till exempel strategin för politiken 
avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel 
om pengar (ANDTS), den nationella strategin för att förebygga och 
bekämpa mäns våld mot kvinnor, strategin mot terrorism och 
arbetet mot våldsbejakande extremism, den nationella strategin för 
ett stärkt föräldraskapsstöd, den nationella strategin för att minska 
och motverka segregation och strategin för Levande städer.1 I doku-
mentationen och arbetet runt dessa strategier finns en hel del kunskap 
samlad. En annan viktig kunskapskälla är erfarenheterna från andra 
kommuner. Det finns flera nätverk och liknande som syftar till att 
underlätta erfarenhetsutbyte såväl när det gäller det brottsföre-
byggande arbetet i allmänhet som förebyggande arbete inom speci-
fika områden. 

 
1 Prop. 2020/21:132; Skr. 2016/17:10; Skr. 2014/15:146; S2018/04678–1; Ku2018/01462; Skr. 
2017/18:230. 
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Åtgärdsplanen fyller flera viktiga syften. Först och främst är den 
ett instrument för prioritering och beslutsfattande. På så sätt kan 
den underlätta för kommunerna att få till stånd de konkreta åtgärder 
som karakteriserar och utgör kärnan i ett aktivt brottsförebyggande 
arbete. Den är också viktig för att tydliggöra och kunna kommu-
nicera vad det är som ska göras. För att uppnå dessa syften men även 
för att underlätta uppföljningen, såväl den egna som den externa, 
behöver vissa grundläggande uppgifter framgå av den åtgärdsplan 
som tas fram. Det handlar först och främst om vilket problem det är 
som åtgärden i fråga avser att förebygga. Eftersom lägesbilden även 
kommer att omfatta information om trygghetsfrågor i kommunen 
innebär det, såsom konstaterats i avsnitt 11.2, att både brottsföre-
byggande och trygghetsskapande åtgärder kan förekomma i den plan 
som tas fram. Såsom också framhållits kan det i vissa fall vara viktigt 
att uppmärksamma skillnaden häremellan eftersom vilken typ av pro-
blem det gäller kan vara avgörande för valet av åtgärd. I enskilda fall 
kan det också vara så att det brottsförebyggande syftet behöver vägas 
mot olika aspekter som har med trygghet att göra, se avsnitt 8.1. Av 
åtgärdsplanen är det också lämpligt att närmare detaljer om kom-
munens planering framgår. Det kan handla om att ange under vilken 
period kommunen planerar att vidta åtgärderna, vem eller vilka inom 
kommunen som ansvarar för genomförandet respektive för uppfölj-
ningen. Vartefter uppföljningar kommer att ske kan det även vara av 
värde att redovisa vad dessa har resulterat i.  

Såsom konstaterats ovan i fråga om kartläggnings- och analys-
arbete förekommer det i en kommun en mängd planer med olika 
syften och inriktning och en del av dem är lagreglerade. Det gäller 
till exempel samhällsplaneringsarbetet enligt plan- och bygglagen 
(2010:900) eller handlingsprogrammen enligt lagen (2003:778) om 
skydd mot olyckor. För att underlätta och skapa effektivitet i kom-
munens samlade arbete bör även den åtgärdsplan som kommunen 
ska besluta om enligt den föreslagna lagen, när det är möjligt och 
lämpligt, integreras med planarbete som sker enligt annan författ-
ning. Utöver reglerade planer förekommer även många andra planer 
till exempel för andra tvärsektoriella frågor och för den årliga verk-
samhetsplaneringen. Det får bara anses positivt om åtgärdsplanen 
för det brottsförebyggande arbetet och arbetet för att ta fram den 
kan integreras även med sådant planeringsarbete. Likaså kan det vara 
en stor fördel att kommunen samverkar med andra lokala aktörer, 
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inte minst Polismyndigheten, kring planeringen av de brottsföre-
byggande åtgärderna. En generell förutsättning är emellertid att det går 
att urskilja och följa upp vad det är som utgör kommunens åtgärdsplan 
enligt den nya lagens krav, se vidare avsnitt 11.5. 

11.3.3 Uppföljning av lägesbild och åtgärdsplan 

Utredningens förslag: Kommunerna ska minst vartannat år upp-
datera sin lägesbild och följa upp sin åtgärdsplan. 

 
Hur de lokala brottsproblemen ser ut är inte beständigt utan förändras 
över tid. Detsamma gäller kommunens förutsättningar i övrigt. För-
mågan att analysera och förstå orsakssamband utvecklas också. Den 
lägesbild som tas fram måste därför uppdateras med viss regelbunden-
het. När lägesbilden uppdateras behöver även åtgärdsplanen följas upp 
och eventuellt revideras eller i vissa fall göras om helt. 

Som utredningen tidigare konstaterat kan kommuner ha behov 
av att arbeta med olika tidsperspektiv i sitt brottsförebyggande 
arbete. I vissa kommuner behöver läget bedömas och åtgärder vidtas 
i princip veckovis. Samtidigt och på andra håll kan det finnas behov 
av att arbeta på riktigt lång sikt och med stor uthållighet för att för-
ändra samhällsstrukturer och levnadsvillkor för att på så sätt före-
bygga brottslighet. Var fokus kommer att ligga påverkas inte bara av 
de brottsproblem som kommunen har utan också av med vilket djup 
de identifierade problemens orsaker analyseras och med vilken lång-
siktighet och inriktning som kommunens ledning vill arbeta med de 
brottsförebyggande frågorna. De lägesbilder som utredningen före-
slår att alla kommuner ska åläggas att ta fram är inte primärt tänkta 
att utgöra underlag för beslut om den allra närmaste tidens insatser. 
För att fylla de syften som angetts måste lägesbilderna vara väl 
genomarbetade, men de måste också vara aktuella. Samtidigt för-
tjänar det upprepas att det inte är dokumenten som produceras utan 
de brottsförebyggande åtgärder som de resulterar i som är huvud-
saken i kommunernas brottsförebyggande arbete. Detta betyder att 
det också måste finnas tid att arbeta med genomförandet av åtgärds-
planen. Sammantaget bedömer utredningen att vartannat år är ett 
rimligt intervall för en samlad uppföljning, det vill säga en upp-
datering och eventuell revidering av de lägesbilder och åtgärdsplaner 
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som den föreslagna lagen föreskriver. Detta gäller särskilt eftersom 
det i båda fallen kan finnas behov av genomgripande omarbetningar. 

När det gäller de enskilda åtgärderna handlar det både om uppfölj-
ning ur ett styrnings- och ledningsperspektiv, se vidare avsnitt 11.3.6, 
och uppföljning för att få kunskap om de vidtagna åtgärdernas effek-
ter. Den sistnämnda typen av uppföljning kan göras av kommunen 
själv som en naturlig och integrerad del i det kunskapsbaserade 
arbetssätt som bland andra Brå förespråkar och Samverkansboken 
utgår från, se avsnitt 5.4. I vissa fall kan det också vara befogat att 
låta en extern part utvärdera en åtgärd för att få en djupare förståelse 
för vilka effekter som åtgärden lett till, hur och varför. I det senare 
fallet behöver detta som regel planeras redan när åtgärden initieras. 
I båda fallen är kunskapen viktig bland annat för ställningstaganden till 
om åtgärder bör utvidgas, justeras eller avslutas. 

11.3.4 Samordningsansvar 

Utredningens förslag: Kommunerna ska inom sitt geografiska 
område ta visst ansvar för samordningen av det lokala brotts-
förebyggande arbetet genom att verka för att överenskommelser 
om samverkan ingås med relevanta aktörer samt att strategiska 
brottsförebyggande frågor kan hanteras i ett råd bestående av de 
aktörer som är närmast berörda av arbetet. 

Allmänt 

Samverkan mellan olika aktörer – offentliga, privata, ideella och en-
skilda – är enligt utredningens bedömning, tillsammans med ett 
kunskapsbaserat arbetssätt, den kanske främsta nyckeln till ett mer 
effektivt brottsförebyggande arbete. Med samverkan menar utred-
ningen ett sätt att uppnå samordning, det vill säga att så långt möjligt 
säkerställa att det brottsförebyggande arbetets olika resurser tas till-
vara och är koordinerade med varandra, se avsnitt 11.2. Utredningen 
har fått ta del av många exempel på mycket väl fungerande lokal sam-
verkan, ofta från mindre kommuner. Samtidigt är behovet av ytter-
ligare och bättre samverkan kring det brottsförebyggande arbetet en 
av de vanligaste synpunkterna som framförts till utredningen. Det 
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framgår även av de öppna svar som flera kommunstyrelseordförande 
har lämnat i samband med besvarandet av utredningens enkät. 

Utredningen är alltså långt ifrån ensam om att identifiera sam-
verkan som en framgångsfaktor och inte heller när det gäller att 
konstatera att det sannolikt finns en stor outnyttjad potential i kun-
skapen och engagemanget hos andra aktörer än de offentliga. Det 
gjordes redan i regeringens första brottsförebyggande program Allas 
vårt ansvar 1996, se avsnitt 5.1. Sedan dess har mycket positivt skett, 
vilket bland annat framgår av de uppföljningar av det brottsföre-
byggande arbetet som Brå gör, men mycket återstår också att göra. 
Att ge en aktör ett särskilt ansvar att verka för samordningen av det 
lokala brottsförebyggande arbetet kan enligt utredningens bedöm-
ning vara ett sätt att främja en fortsatt positiv utveckling. Det finns 
två aktörer som kan komma i fråga för ett sådant ansvar, kommunen 
med sin centrala roll, breda verksamhet och starka lokala förankring 
samt Polismyndigheten med sitt lagfästa ansvar för brottsföre-
byggande arbete. Utredningens bild är att det för närvarande varierar 
vilken av dessa parter som är den mest pådrivande för att lokal 
samverkan ska komma till stånd. Det förefaller ofta vara en fråga om 
personligt engagemang och beroende på om det är kommunen eller 
polisen som är tongivande kan inriktningen i arbetet komma att se 
olika ut. I vissa kommuner bygger samverkan på ett gemensamt 
ansvarstagande och naturligtvis förutsätter ett framgångsrikt lokalt 
brottsförebyggande arbete engagemang och delaktighet från både 
kommunen och Polismyndigheten, se vidare avsnitt 13.2. Med hän-
syn framför allt till det brottsförebyggande arbetets breda och 
tvärsektoriella karaktär anser utredningen att det är kommunerna 
som har de bästa förutsättningarna att axla en samordnande roll för 
det lokala brottsförebyggande arbetet. 

Innan närmare överväganden görs behöver emellertid något sägas 
om kommunernas roll och mandat i samverkan med externa aktörer. 
Kommunallagens grundläggande princip om att kommuner inte får 
överta någon annan offentlig aktörs uppgift är väsentlig i samman-
hanget. Den innebär givetvis att kommunen inte heller kan styra eller 
beordra någon annan aktör att bedriva visst arbete eller vidta vissa 
åtgärder. Inom ramen för myndigheters förvaltningsrättsliga skyldig-
het att samverka (8 § förvaltningslagen [2017:900]) finns emellertid 
stora möjligheter för kommunerna att såväl erbjuda som önska att 
andra offentliga aktörer ska delta i arbetet samtidigt som dessa aktörer 
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då behöver ta ställning till sådana initiativ. Det är dock upp till varje 
myndighet att avgöra om den kan avsätta resurser för att hjälpa den 
myndighet som vill ha assistans.2 Någon motsvarande skyldighet att 
samverka finns inte för enskilda inom till exempel näringsliv eller 
ideell verksamhet. Mot denna bakgrund och eftersom den föreslagna 
lagstiftningen ska reglera endast kommunernas ansvar, anser utred-
ningen att lagens bestämmelser om samverkan med andra aktörer bör 
utformas likt den som finns i lagen (2006:544) om kommuners och 
regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid 
och höjd beredskap. Det innebär att kommuner ska ges ett särskilt 
ansvar att verka för att uppnå samordning av det lokala brottsföre-
byggande arbetet genom samverkan mellan kommunen och andra 
berörda aktörer. Kommunen ska således vara drivande när det gäller 
att forma en gemensam inriktning för det brottsförebyggande 
arbetet och de nödvändiga strukturerna för samverkan kring detta. 
En sådan reglering syftar till att skapa förutsättningar för att arbetet 
ska ske samordnat och effektivt samt gör det möjligt för kom-
munerna att involvera även andra än offentliga aktörer. 

Även om det har varit svårt att åstadkomma den önskvärda utveck-
lingen avseende samverkan kring det brottsförebyggande arbetet är 
det viktigt att på nytt uppmärksamma att det i många kommuner 
bedrivs ett ambitiöst och engagerat arbete i samverkan med såväl polis 
som övriga aktörer. Detta poängteras även i utredningens direktiv. Att 
det enligt Brås uppföljning finns samverkansöverenskommelser 
mellan kommun och polis i 87 procent av de kommuner som besvarat 
enkäten visar också på detta. I samma riktning talar resultatet av 
utredningens enkät till kommunstyrelseordföranden där 98 procent 
av de svarande anger att kommunen har en etablerad extern sam-
verkan. Det finns därför all anledning att vara försiktig med förslag 
som kan medföra problem för dessa kommuner och andra aktörer att 
fortsätta med en redan fungerande ordning. Samtidigt behöver 
innehållet i kommunernas samordningsansvar preciseras. 

I de allra flesta kommuner behövs samverkan både på strategisk 
och operativ nivå, i allt ifrån övergripande samhällsplaneringsfrågor 
till enskilda individärenden. Till detta kommer naturligtvis också ett 
stort behov av att utbyta information i en mängd frågor och mellan 
flera olika aktörer, utan att det finns något direkt samordningssyfte. 
Utredningens bedömning är att ett skriftligt ramverk i kombination 

 
2 Prop. 2016/17:180, s. 293. 
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med ett forum för dialog utgör en grundläggande struktur för sam-
verkan kring de brottsförebyggande frågorna som bör finnas i alla 
kommuner. Att verka för att en sådan grundstruktur etableras och 
upprätthålls bör därför utgöra kärnan i kommunernas samordnings-
ansvar.  

Att kommunerna ges ett visst ansvar för samordningen av det 
lokala brottsförebyggande arbetet innebär naturligtvis inte per auto-
matik att samverkan kommer till stånd eller får de åsyftade effek-
terna. Att åstadkomma detta ställer krav även på övriga inblandade 
parter vilket utredningen återkommer till i kapitel 13.   

Överenskommelser om samverkan 

Samverkan kring det lokala brottsförebyggande arbetet kan behövas 
mellan två eller flera aktörer, om en mängd olika frågor av såväl 
strategisk som operativ karaktär samt med deltagande av olika 
personer. Ibland är behovet tillfälligt men ofta finns behov av kon-
tinuerlig och långsiktig samverkan. I det senare fallet kan det vara 
påkallat att ingå en överenskommelse om samverkan. Sådana över-
enskommelser bör ingås av beslutsfattare på hög nivå inom de in-
blandade organisationerna. På så sätt kan förutsättningar skapas för 
löpande samverkan kring olika frågor, i de former och med de del-
tagare som är nödvändiga i förhållande till de olika behov och syften 
som finns. Överenskommelserna bör ta avstamp i parternas olika 
uppdrag och utifrån det ange ramarna för parternas samverkan och 
särskilt innehålla uppgifter om med vilket syfte och inom vilka 
områden samverkan ska ske. Det kan även vara lämpligt att det av 
överenskommelserna framgår med vilka målsättningar samverkan ska 
ske, vilka roller som parterna har i samverkan, de närmare formerna för 
samverkan, mandat för enskilda befattningshavare i organisationerna 
eller särskilda samverkansfunktioner som inrättas samt hur överens-
kommelsen om samverkan ska följas upp. Resursfrågor bör också 
hanteras. För den händelse att samverkan ska avse individärenden 
behöver sekretess- och dataskyddsfrågor uppmärksammas särskilt. 
I kommunens ansvar för samordningen av det lokala brottsföre-
byggande arbetet bör ingå att identifiera behovet av överenskom-
melser, verka för att dessa överenskommelser träffas, säkerställa att 
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överenskommelsernas tillämpning följs upp samt att revideringar 
sker när det är påkallat. 

För närvarande träffas överenskommelser om samverkan framför 
allt mellan kommunerna och Polismyndigheten. Polismyndigheten 
bör även fortsättningsvis vara en självskriven samverkanspart för 
kommunerna. Som utredningen förstått det har dessa samverkans-
överenskommelser på flera håll kommit att få karaktären av gemen-
samma, och i vissa fall mer operativa, handlingsplaner. Om så är fallet 
kan befintliga överenskommelser behöva ses över för att säkerställa 
att de även utgör det grundläggande ramverk för parternas samverkan 
som avses här. Det kan också finnas anledning att överväga om fler 
parter bör tas in i överenskommelserna, alternativt bör behovet av 
separata överenskommelser med ytterligare parter övervägas. Sam-
tidigt förtjänar påpekas att samverkan naturligtvis kan – och i de 
flesta fall sannolikt bör – förekomma utan att den formaliseras i en 
överenskommelse. Frågan om vilka parter en kommun har anledning 
att ingå överenskommelser med kan inte besvaras generellt utan är 
beroende av de lokala brottsproblemen och förutsättningarna i 
övrigt. Några områden och potentiella samverkansparter som kom-
mit upp under utredningsarbetet bör dock nämnas. 

När det gäller insatser som syftar till att minska risken för att 
barn och unga dras in i kriminalitet är skolan en mycket viktig arena 
och aktör för det brottsförebyggande arbetet. Att även enskilda 
skolhuvudmän som driver utbildningsverksamhet i kommunen är 
delaktiga i det lokala brottsförebyggande arbetet är därför mycket 
angeläget. Till detta kan en överenskommelse om samverkan bidra. 
Även inom det civila samhällets organisationer finns det ett stort 
engagemang och många parter att samverka med kring detta. 

Det återfallsförebyggande arbetet, det vill säga arbetet för att 
hjälpa de som vill lämna en kriminell livsstil eller förändra ett krimi-
nellt beteende att göra det, kräver i stort sett alltid samverkan mellan 
flera parter. Ingen enskild part har som regel möjlighet att hantera 
alla de behov och frågor som aktualiseras. Kriminalvården, Statens 
institutionsstyrelse, Arbetsförmedlingen, olika organisationer inom 
det civila samhället samt det lokala näringslivet är alla viktiga sam-
verkansparter till kommunen i detta. Handlar det om personer som 
vill lämna ett kriminellt gäng, en våldsbejakande extremistisk miljö 
eller som vill upphöra med våld mot närstående kan andra sam-



En ny lag införs om kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete SOU 2021:49 

178 

verkansparter också vara aktuella. Utredningen återkommer till 
frågor om möjligheterna att lämna en kriminell bana i avsnitt 14.1.  

Lokala fastighetsägare och deras organisationer liksom aktörer 
med olika roller när det gäller kollektivtrafik och andra transporter 
är andra parter med vilka det också kan vara viktigt för kommunen 
att ha tydliga och långsiktiga överenskommelser om samverkan.  

För att förebygga olika typer av ekonomisk brottslighet krävs 
som regel samverkan med ett antal parter. Det gäller inte minst många 
statliga myndigheter som Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, 
Försäkringskassan och Kronofogdemyndigheten. Inom kommunen 
är dessutom flera förvaltningar som regel berörda, det handlar bland 
annat om ansvariga för tillstånds- och tillsynsverksamhet, bidrags-
givning samt för upphandlingsfrågor. 

Slutligen förtjänar påpekas att arbetet med att upprätta och under-
hålla skriftliga överenskommelser i varje enskilt fall måste vägas mot 
behovet av ett sådant tydligt ramverk för parternas samverkan. 

Strategiskt råd 

Den andra beståndsdelen i utredningens förslag om kommunernas 
samordningsansvar handlar om att kommunerna ska verka för att 
strategiska brottsförebyggande frågor hanteras av närmast berörda 
aktörer i ett forum – ett strategiskt råd – för brottsförebyggande 
arbete. Vikten av att inrätta lokala brottsförebyggande råd betonades 
redan i regeringens första brottsförebyggande program Allas vårt 
ansvar och frågan har därefter drivits med framgång av flera andra 
centrala aktörer såsom Brå och Polismyndigheten. Av Brås uppfölj-
ning år 2021 framgår att det finns lokala brottsförebyggande råd i över-
vägande del av landet (90 procent av de svarande kommunerna uppger 
att de har ett brottsförebyggande råd eller motsvarande strategisk 
samverkansorganisation). Enligt utredningens enkät till landets kom-
munstyrelseordförande framgår också att 69 procent av de svarande 
själva deltar i ett strategiskt råd för brottsförebyggande frågor. 

Liksom när det gäller befintliga samverkansöverenskommelser är 
det givetvis av betydelse att den föreslagna regleringen inte stjälper 
redan fungerande system utan i stället kan bidra till att komplettera 
eller utveckla dessa. Det övergripande syftet med det råd som 
utredningen föreslår är att det ska utgöra ett forum för strategisk 
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dialog mellan de aktörer som är närmast berörda av det lokala brotts-
förebyggande arbetet. Utöver det strategiska rådet finns sannolikt 
behov av en mängd andra mötesformer, för olika frågor, med olika 
deltagare och med mer eller mindre fasta strukturer. För vissa kom-
muner kan det vara ändamålsenligt att hantera flera närliggande 
frågor i samma strategiska råd. Namnet på rådet kan också variera. 
Det finns ingenting som hindrar sådana lösningar under förutsätt-
ning att det inte går ut över det angivna syftet med det strategiska 
rådet för brottsförebyggande frågor. 

Såsom för alla typer av funktioner och forum är det viktigt att 
syftet, rollen och uppdraget är tydligt beskrivet. Arbets- och rappor-
teringsformer behöver också klargöras. Återigen är detta frågor som 
ytterst måste avgöras utifrån lokala behov och förutsättningar. Den 
centrala uppgiften för råden bör vara att föra dialog om kommunens 
brottsproblem samt behovet av åtgärder. Särskilt angeläget är det att 
rådet kan identifiera frågor där samordning och vidare samverkan 
bör ske. Det kan gälla samverkan mellan rådets deltagare, men även 
i förhållande till andra aktörer. Att ge rådet ett beslutsmandat är 
sannolikt positivt för de brottsförebyggande frågorna, men kan vara 
förenat med svårigheter för de deltagande aktörerna. Om så sker 
behöver det naturligtvis vara särskilt tydligt beskrivet. För att rådet 
ska kunna fylla sitt syfte är det däremot av stor vikt att de aktörer 
som deltar är representerade på ledningsnivå. Att använda rådet för 
att utbyta information mellan deltagarna kan ha ett stort värde, men 
bör inte vara den huvudsakliga funktion som rådet fyller. 

För att dialogen som förs i rådet ska bli riktigt meningsfull 
behöver det också finnas tydliga kanaler från rådet och vidare in i 
respektive deltagarorganisation. Att rådet består av representanter 
för ledningsfunktioner bidrar till detta. Generellt är det viktigt att 
uppmärksamma frågor om hur rådets verksamhet förhåller sig till 
olika berörda kärnverksamheter liksom till liknande organ för andra 
tvärsektoriella frågor. Att på så sätt skapa sammanhängande och 
ändamålsenliga system för hantering av olika frågor är sannolikt en 
större utmaning i stora kommuner än i små. 
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11.3.5 Samordningsfunktion 

Utredningens förslag: Kommunerna ska ha en samordnings-
funktion för brottsförebyggande frågor. 

 
Det behövs en särskild funktion för att hantera den nya lagens krav 
och samordna kommunens brottsförebyggande arbete såväl internt 
som i förhållande till externa parter. Arbetet med att ta fram en läges-
bild, formulera en åtgärdsplan, göra uppföljningar samt ansvaret för 
samordningen av det lokala brottsförebyggande arbetet behöver 
koordineras och hållas samman av en särskilt utpekad funktion inom 
kommunen. Såsom framgått berör det brottsförebyggande arbetet 
och de brottsförebyggande åtgärder som kommunen behöver vidta i 
stort sett alla kommunens nämnder och förvaltningar. En samord-
ning av arbetet och åtgärderna så att olika delar kan komplettera och 
förstärka varandra, bidrar, enligt utredningens uppfattning, till att 
öka effektiviteten.  

Under utredningsarbetet har bristen på intern samordning i det 
kommunala brottsförebyggande arbetet påtalats som ett problem 
från flera håll. Att säkerställa att en sådan samordning mellan kom-
munens olika verksamheter kommer till stånd är i första hand en 
fråga om styrning och ledning. Utredningen gör dock bedömningen 
att en i lag utpekad kommunal samordningsfunktion för de brotts-
förebyggande frågorna kan främja detta på flera sätt. Samordning 
och samverkan förutsätter till exempel ömsesidig kunskap och för-
ståelse såväl vad gäller innehållet i aktuella sakfrågor som i fråga om 
arbetssätt och andra förutsättningar. Till detta har en särskilt ut-
pekad samordningsfunktion för de brottsförebyggande frågorna 
stora möjligheter att bidra. Även när det gäller att skapa stödjande 
strukturer och att ta fram hjälpmedel som underlättar arbetet och 
den mer praktiska samordningen av det kan en sådan funktion fylla 
en viktig roll.  

För att kommunens brottsförebyggande arbete ska nå sin fulla 
potential behöver det också finnas en samordning och samverkan med 
andra aktörer både lokalt och på andra samhällsnivåer. Detta främjas i 
hög grad om det finns en utpekad kontaktpunkt i kommunen som 
andra aktörer kan vända sig till i frågor som rör det brottsföre-
byggande arbetet. Att utgöra en sådan kontaktpunkt är en annan 
mycket viktig uppgift för den kommunala samordningsfunktionen.  
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Ytterligare en angelägen uppgift för samordningsfunktionen är 
att bidra till att korrekt information om brottsligheten i kommunen 
liksom om det brottsförebyggande arbete som bedrivs når kom-
munens invånare och andra som kan ha intresse eller behov av denna 
information. 

Brottsförebyggande samordnare finns redan i dag i flertalet av 
landets kommuner. Enligt Brås bedömning är det emellertid också 
viktigt att en sådan samordnare arbetar minst 50 procent av en heltid 
med det brottsförebyggande uppdraget. Enligt myndighetens upp-
följning är det 36 procent av samordnarna som gör det. Särskilt i 
mindre kommuner är det vanligt att det brottsförebyggande sam-
ordningsuppdraget är kombinerat med uppdrag att samordna till 
exempel folkhälso- ANDTS- eller säkerhets- och krisberedskaps-
frågor, se avsnitt 5.3.3. Som utredningen ser det är den närmare ut-
formningen av den brottsförebyggande samordningsfunktionen 
liksom hur den ska bemannas en arbetsledningsfråga. Utredningen 
ser det inte som möjligt eller lämpligt att reglera vare sig hur mycket 
tid som kommunens brottsförebyggande samordnare ska avsätta för 
detta uppdrag eller om – och i så fall hur – uppdraget kan eller bör 
kombineras med andra arbetsuppgifter. Uppdragets faktiska tids-
omfattning är en fråga som måste avgöras av de kommunala besluts-
fattarna. 

Samtidigt är det självklart så att den avsatta tiden är en faktor som 
kan förväntas påverka resultatet av funktionens arbete. En annan är 
placeringen i organisationen och närheten till ledningen. En samord-
ningsfunktion som arbetar nära kommunledningen kommer att få 
större genomslag i organisationen. Även den kompetens som funk-
tionen besitter – både när det gäller de brottsförebyggande frågorna 
och i förståelsen av de verksamheter och sakfrågor som är berörda 
av arbetet – kommer att vara en viktig framgångsfaktor. 

11.3.6 Kommunledningens roll 

Utredningens förslag: Kommunstyrelsen ska, om kommunfull-
mäktige inte beslutar om annat, ansvara för ledningen av kom-
munens brottsförebyggande arbete samt för att rapportera till 
kommunfullmäktige om arbetet. 
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Ledningens roll är helt central för det brottsförebyggande arbetet i 
allmänhet och för den nu aktuella reformen i synnerhet. Det är en 
tydlig framgångsfaktor för arbetet att ledningen är aktiv, tar ansvar och 
styr det brottsförebyggande arbetet. Att ta ställning till prioriterings- 
och resursfördelningsfrågor liksom att skapa förutsättningar för ett 
effektivt arbete, i det här fallet ett arbete som är kunskapsbaserat och 
samordnat, är i allt väsentligt ledningsfrågor. En viktig lednings-
uppgift är också att följa upp hur fattade beslut implementeras och 
faller ut. Den föreslagna lagregleringen ger en ram och vissa utgångs-
punkter för kommunernas brottsförebyggande arbete. Hur arbetet 
ska utformas i praktiken kommer dock i stor utsträckning vara upp 
till respektive kommunledning. En viktig förutsättning för att kunna 
ta ställning till de frågor som aktualiseras är kunskap om vad det 
brottsförebyggande arbetet innebär och vilka möjligheter det inne-
fattar. Det är angeläget att beslutsfattare får tillgång till sådan kun-
skap som till innehåll och form är anpassad efter deras behov och 
arbetsförutsättningar. 

Den föreslagna regleringen innebär att ett antal ställnings-
taganden behöver göras. Det handlar om frågor kopplat till läges-
bildsarbetet, framtagandet och fastställandet av en åtgärdsplan samt 
med anledning av kommunens ansvar för samordningen av det lokala 
brottsförebyggande arbetet. De beslut som behöver fattas kan 
beröra stora delar av kommunens verksamhet, kräver helhetssyn och 
långsiktighet, men har även en operativ prägel samt ekonomiska 
implikationer. Vissa beslut som är övergripande och styrande för fler 
förvaltningar kommer med hänsyn till kommunallagens (2017:725) 
reglering att behöva fattas av kommunfullmäktige. Andra frågor 
med en högre detaljeringsgrad eller av mer operativ karaktär lämpar 
sig sannolikt bättre för andra funktioner inom kommunen att 
besluta om. Det saknas skäl att i den föreslagna lagen peka ut vem 
som ska eller bör besluta om vad. Det bör i stället ankomma på kom-
munerna själva att bestämma inom de ramar som allmänt gäller för 
kommunal verksamhet enligt kommunallagen. Däremot anser utred-
ningen, av skäl som angetts ovan, att den föreslagna regleringen bör 
peka ut vilken funktion som i första hand ska leda kommunens 
brottsförebyggande arbete. Utredningen konstaterar att kommun-
styrelsen ansvarar för att leda och samordna allt arbete inom kom-
munen samt för kommunens ekonomi och är därför den funktion 
som har bäst förutsättningar att ansvara även för ledningen av det 
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brottsförebyggande arbete som den nya lagen förskriver. Av utred-
ningens enkät till landets kommunstyrelseordförande framgår att 
87 procent av dem redan i dag deltar i beslut om vilka brottsföre-
byggande åtgärder som kommunen ska vidta och att 69 procent 
själva deltar i ett lokalt brottsförebyggande råd eller annat strategiskt 
råd där brottsförebyggande frågor behandlas.  

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ 
och fattar beslut om kommunens inriktning, verksamhet och eko-
nomi. I kommunerna finns stora organisatoriska variationer och det 
går inte att utesluta att det i vissa kommuner kan finnas någon annan 
nämnd än kommunstyrelsen som har bättre förutsättningar att leda 
arbetet. Det finns därför inte skäl att genom den föreslagna lagen 
begränsa kommunfullmäktiges rätt att fördela uppgifter i kommunen. 
Lagen bör följaktligen innehålla en möjlighet för kommunfullmäktige 
att besluta att någon annan nämnd än kommunstyrelsen ska ansvara 
för ledningen av kommunens brottsförebyggande arbete.  

Enligt utredningens bedömning är det av största vikt att kom-
munfullmäktige hålls informerat såväl om läget i kommunen vad 
gäller brottslighet och otrygghet som om vilka förebyggande åtgär-
der som vidtas med anledning av det. Av lagen bör därför framgå 
att kommunstyrelsen, eller den nämnd som kommunfullmäktige 
beslutar, har ansvar för att kommunfullmäktige kontinuerligt får 
rapporter om detta.  

11.4 Samarbete mellan kommuner 

Utredningens bedömning: Det finns inte skäl att särskilt reglera 
möjligheten att träffa avtal om samverkan mellan kommuner för 
att utföra uppgifter åt varandra enligt den nya lagen.  

 
Den föreslagna lagen innehåller flera skyldigheter som för en enskild 
kommun – särskilt av det mindre slaget – kan vara svåra att uppfylla 
helt på egen hand. Det kan gälla skyldigheten att ha en samordnings-
funktion, men även skyldigheten att tillämpa vissa arbetssätt, efter-
som det i båda fallen förutsätter att kommunen har tillgång till personal 
med rätt kompetens. Det är viktigt att alla kommuner har eller ges 
förutsättningar att kunna efterleva den nya lagen. Av utredningens 
direktiv framgår också att det är angeläget att ett reglerat kommunalt 
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ansvar får genomslag i hela landet och att det därför ska lämnas 
förslag som bedöms bidra till att lagstiftningen kan tillämpas på ett 
effektivt sätt. Som exempel på områden att analysera nämns i direk-
tivet samarbete mellan kommuner vid kommunöverskridande serie-
brottslighet eller placeringar av individer med skyddsbehov. Genom 
de dialoger som utredningen har fört med ett flertal kommuner har 
framkommit att frågan om att samarbeta mellan kommuner aktua-
liseras inte enbart vid viss typ av brottslighet eller vissa insatser utan 
är mer generell till sin karaktär. Utredningen behandlar därför frågan 
utifrån det bredare perspektivet och inte avseende viss brottslighet 
eller brottsförebyggande åtgärd.  

Redan i dag förkommer samarbete mellan kommuner när det gäller 
det brottsförebyggande arbetet. Det finns exempel där frågan hanteras 
i så kallade kommunalförbund, till exempel Västra Mälardalens Kom-
munalförbund, men även mer lösare former av samverkan förekommer.  

Samarbete mellan kommuner kan ske på olika sätt beroende på 
förutsättningar och behov. Av kommunallagens (2017:725) bestäm-
melser framgår att samverkan kan ske till exempel genom att kom-
munerna bildar ett kommunalförbund (9 kap. 1 §) eller tillsätter en 
gemensam nämnd (9 kap. 19 §). Kommunallagen innehåller därut-
över närmare reglering av förutsättningar och villkor för respektive 
form av samverkan. Sedan den 1 juli 2018 finns dessutom en bestäm-
melse i kommunallagen om avtalssamverkan som innebär att en 
kommun eller en region får ingå avtal om att någon av dess uppgifter 
helt eller delvis ska utföras av en annan kommun eller en annan 
region (9 kap. 37 §). Sådan avtalssamverkan hindras inte av kravet i 
2 kap. 1 § samma lag på anknytning till kommunens eller regionens 
område eller dess medlemmar. Avsikten med avtalssamverkan är att 
förenkla möjligheterna att samverka inom det aktuella området och 
exempelvis ge flera mindre kommuner möjlighet att samverka om 
viss uppgift med effektivitetsvinster som följd.3 I samband med att 
bestämmelsen i kommunallagen trädde i kraft upphävdes ett flertal 
specialregleringar eftersom avtalssamverkan så långt som möjligt 
skulle regleras i kommunallagen. Från några håll har det framförts 
till utredningen att de krav som kommunallagen ställer upp för att 
kunna samarbeta över kommungränser innebär en onödigt tung 
administrativ börda för kommunerna och att det gäller även den för-
hållandevis nya regleringen om avtalssamverkan. Utöver denna syn-

 
3 Prop. 2017/18:151, s. 24 f. 
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punkt har det emellertid inte framkommit några skäl som motiverar 
ett avsteg från principen om att kommunallagen ska utgöra huvud-
reglering för avtalssamverkan. Befintlig reglering ger således, enligt 
utredningens bedömning, tillräckliga förutsättningar för kommuner 
att samarbeta kring uppgifter som följer av den föreslagna lagen.  

11.5 Uppföljning av lagens tillämpning 

Utredningens förslag: Brå ska ansvara för uppföljningen av lagens 
tillämpning. 

Regeringen ska ge Brå i uppdrag att i samråd med länsstyrelserna 
lämna förslag på hur ett system för uppföljning kan konstrueras. 

 
När en ny lag införs är utgångspunkten naturligtvis att lagen ska 
implementeras på ett ändamålsenligt sätt. Detta kan säkerställas med 
hjälp av tillsynsinstrumentet. Utredningen utgår här från den defi-
nition som regeringen har angett i sin tillsynsskrivelse.4 Enligt reger-
ingen bör tillsynsbegreppet främst användas för 

verksamhet som avser självständig granskning för att kontrollera om 
tillsynsobjekt uppfyller krav som följer av lagar och andra bindande 
föreskrifter och vid behov kan leda till beslut om åtgärder som syftar till 
att åstadkomma rättelse av den objektsansvarige.  

Tillsyn ska i princip leda till ett ställningstagande om huruvida till-
synsobjektet uppfyller vissa preciserade krav eller inte. Tillsynen 
förutsätter därför att det är tydligt vad som är rätt eller fel. Det måste 
också gå att operationalisera de krav som ställs, genom mätmetoder 
och bedömningsgrunder, på ett sådant sätt att det blir möjligt att 
avgöra om de är uppfyllda. Om det regelverk som tillsynen avser inte 
innehåller tillräckligt tydliga ”måttstockar” finns risk att tillsynen i 
sig kommer att generera kriterier för vad som är rätt eller fel. En sådan 
konsekvens kan komma att stå i strid med en avsikt att ge det till-
synspliktiga verksamhetsområdet en stor grad av handlingsfrihet.5 
Mot den bakgrunden och med hänsyn till den föreslagna regleringens 
detaljeringsgrad i kombination med behovet av lokal anpassning 
anser utredningen det inte lämpligt att föreslå ett system för tillsyn 

 
4 Skr. 2009/10:79, s. 14. 
5 SOU 2004:100, s. 62. 
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av den nya lagens efterlevnad. Däremot är det, liksom i allt kunskaps-
baserat arbete, viktigt att tillämpningen av den nya lagen följs upp.  Det 
primära syftet med uppföljningen bör vara att lära och dra slutsatser 
för den fortsatta utvecklingen av det brottsförebyggande arbetet. Hur 
kommunerna tillämpar lagens bestämmelser är en viktig parameter 
liksom om det finns behov som behöver tillgodoses eller hinder som 
behöver undanröjas för att ge kommunerna så goda förutsättningar 
som möjligt att uppfylla de krav som lagen ställer. Frågor om vilka 
konsekvenser som regleringen får och varför är naturligtvis också av 
stort intresse, se bland annat avsnitt 10.2. 

Brå har sedan flera år tillbaka ett regeringsuppdrag att årligen ta 
fram en rapport om hur det brottsförebyggande arbetet har bedrivits 
och utvecklats.6 Syftet med rapporten är att ge en bild av det brotts-
förebyggande arbetet i Sverige, men också att fördjupa beskriv-
ningen av arbetet utifrån målsättningarna i regeringens brottsföre-
byggande program Tillsammans mot brott. Brås rapportering handlar 
således delvis om att redogöra för kommunernas brottsförebyggande 
arbete men är mycket bredare än så. Den lag som nu föreslås reglerar 
kommunernas arbetssätt och i viss mån även deras organisation. 
Intentionen med lagstiftningen är att den ska bidra till att säkerställa 
att samhällets samlade brottsförebyggande arbete bedrivs på ett 
effektivt sätt. Flera av de delar som ingår i lagregleringen omfattas 
av den uppföljning som Brå gör redan i dag. Det gäller till exempel 
förekomsten av samordningsfunktioner, kartläggningar och former 
för samverkan. Med hänsyn till syftet med reformen är det viktigt 
att kommunernas del i det brottsförebyggande arbetet också sätts i 
ett större, nationellt sammanhang. Sammantaget framstår det som 
en rimlig och ändamålsenlig lösning att Brå ges ansvar för att följa 
upp hur kommunerna implementerar och tillämpar den föreslagna 
lagen. Förutom att förse riksdag och regering med viktig infor-
mation för framtida ställningstaganden kommer den kunskap som 
uppföljningen ger också att kunna nyttiggöras av Brå i uppdraget att 
stötta kommunerna och verka för en fortsatt utveckling av sam-
hällets brottsförebyggande arbete. Ansvaret för uppföljningen har 
en långsiktig karaktär och bör framgå av Brås instruktion.  

För att genomföra uppföljningen kommer Brå att behöva infor-
mation om hur kommunerna bedriver sitt arbete enligt den före-
slagna lagen. Detta kan länsstyrelserna förväntas få särskild kunskap 

 
6 Ju2017/01526.  
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om och de är också skyldiga att årligen lämna en redovisning till Brå 
av det arbete som bedrivits lokalt och regionalt inom respektive län 
(4 § förordningen [2016:1258] om regional samordning inom det 
brottsförebyggande området). Ett alternativ kan vara att länsstyrel-
serna bistår Brå i uppföljningen.  

Uppföljningen av den nya lagens tillämpning liksom uppfölj-
ningens relation till den uppföljning av det brottsförebyggande arbetet 
som Brå hittills haft i uppdrag att genomföra väcker ett antal frågor. 
Först och främst behöver en bedömning göras av om det finns 
områden som bör prioriteras särskilt i uppföljningen samt vilken 
information som därutöver är särskilt angelägen att få tillgång till och 
kunna följa över tid. Att kontinuerligt kunna följa olika konsekvenser 
som lagstiftningen får, och varför torde vara av stort intresse. Bedöm-
ningar av effekter är emellertid komplicerade att göra och i vilka 
avseenden det är möjligt och lämpligt att inkludera sådana dimensioner 
i uppföljningen kräver särskilda överväganden. Den löpande uppfölj-
ningen måste därtill ställas i relation till en eventuell utvärdering av 
reformen, se avsnitt 14.2. Hur och när uppföljningsresultat och 
analyser ska presenteras är också frågor som behöver övervägas. 
Detta handlar framför allt om de behov som regeringen har när det 
gäller att kunna följa det brottsförebyggande arbetet. Utöver det 
behöver ett antal praktiska frågor klargöras. Det gäller bland annat att 
tydliggöra för kommunerna, länsstyrelserna och eventuella andra 
aktörer som berörs av uppföljningen vad som förväntas av dem. Vilket 
underlag som ska levereras, av vem, till vem och när är specifika frågor 
som behöver övervägas. 

Enligt utredningens bedömning är det bara Brå som, tillsammans 
med länsstyrelserna, har möjlighet att göra den analys och de över-
väganden som utformningen av uppföljningssystemet kräver. Som en 
del i förberedelserna för reformens genomförande bör regeringen där-
för ge myndigheten ett uppdrag att, i samråd med länsstyrelserna, 
lämna förslag på hur ett system för uppföljning av den nya lagens 
tillämpning bör vara utformat. I uppdraget bör också ingå att analy-
sera vilka konsekvenser det får för den uppföljning av det brotts-
förebyggande arbetet som Brå i dag har i uppdrag att genomföra. 
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12 Kommunerna bör erbjudas stöd 

12.1 Inledning 

I utredningens uppdrag ingår att lämna förslag som kan bidra till att 
kommunerna kan fullgöra sitt ansvar för det brottsförebyggande 
arbetet på ett effektivt sätt. Utredningen konstaterar att staten redan 
nu stöttar det lokala brottsförebyggande arbetet på flera sätt bland 
annat genom de uppdrag som regeringen gett till Brottsföre-
byggande rådet (Brå) och länsstyrelserna. Den nya lagens krav och 
den ambitionshöjning som reformen är uttryck för gör att det 
sannolikt finns anledning att utveckla detta stöd. Behovet av stöd 
torde variera mellan olika kommuner. Först och främst är det ange-
läget att stötta kommuner som inte redan har byggt upp strukturer 
för det brottsförebyggande arbetet som uppfyller den föreslagna 
lagens krav. Det finns också kommuner som på grund av speciella 
utmaningar kan ha särskilda behov av stöd. Det kan till exempel gälla 
små kommuner med begränsade resurser eller kommuner med vissa 
brottsproblem, såsom kommuner med områden som Polismyndig-
heten pekat ut som särskilt utsatta.  

Utredningens utgångspunkt är att ett effektivt brottsförebyggande 
arbete kräver samordning och samverkan mellan många olika verk-
samheter och aktörer samt mellan samhällets olika systemnivåer. 
Förståelsen och respekten för olika aktörers skilda perspektiv och 
förutsättningar är grundläggande. Ett framgångsrikt genomförande 
av den aktuella reformen ställer, enligt utredningens bedömning, 
höga krav i detta avseende och det präglar utformningen av utred-
ningens förslag. Förslag och bedömningar är också huvudsakligen 
inriktade på det stöd som kan behövas för att fullgöra den föreslagna 
lagens krav. Ett aktivt brottsförebyggande arbete med åtgärder inom 
olika områden och ett integrerat brottsförebyggande perspektiv 
inom kommunernas olika verksamheter kräver sannolikt ytterligare 
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stöd och från andra aktörer än de som uppmärksammas här, se även 
avsnitt 10.3.4 och kapitel 13. 

12.2 Stöd att uppfylla den nya lagens krav 

12.2.1 Strategiskt stöd  

Utredningens förslag: Regeringen ska ge Brå i uppdrag att i sam-
råd med länsstyrelserna kartlägga och analysera kommunernas 
behov av strategiskt stöd med anledning av den nya lagens krav 
samt lämna förslag på hur det stöd som myndigheten ger för när-
varande bör anpassas. Eventuella behov av stöd från andra myndig-
heter som identifieras ska också redovisas. 

 
Brå har enligt sin instruktion (förordning [2016:1201] med instruktion 
för Brottsförebyggande rådet) bland annat i uppgift att främja 
brottsförebyggande arbete. Som ett led i en satsning på nationellt 
stöd till brottsförebyggande arbete gav regeringen 2017 Brå i upp-
drag att inrätta en nätverksstruktur för nationella aktörer med syfte 
att öka samverkan på nationell nivå, utifrån identifierade behov ut-
veckla konkret stöd till brottsförebyggande aktörer, ta fram och 
sprida utbildning om brottsförebyggande arbete samt stödja läns-
styrelserna i deras brottsförebyggande uppdrag.1 

Regeringen konstaterar i sin skrivelse till riksdagen om vidtagna 
åtgärder med anledning av programmet Tillsammans med brott att 
mycket gjorts för att utveckla det kunskapsbaserade brottsföre-
byggande arbetet och att de nationella och regionala stödstruk-
turerna utvecklats på ett positivt sätt.2 Utredningen delar den 
bedömningen och anser att det är viktigt att Brås och länsstyrel-
sernas arbete med att stödja det lokala brottsförebyggande arbetet 
fortsätter. Samtidigt torde utredningens förslag innebära att det 
uppstår ett behov av att utveckla det stöd som kommunerna erbjuds. 
Det gäller både det generella stödet på strategisk nivå och det opera-
tiva stödet till enskilda kommuner. Utredningen bedömer att en 
utveckling av det övergripande kunskaps- och metodstöd som Brå 
erbjuder kommunerna med fokus på de behov som uppstår genom 

 
1 Ju2017/01526. 
2 Skr. 2020/21:63, s. 16 och 45. 
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att den nya lagen införs är väl förenlig med det uppdrag som Brå 
redan har enligt sin instruktion och för övrigt. 

För att det stöd som erbjuds kommunerna ska bli så träffsäkert 
som möjligt krävs, enligt utredningens bedömning, en kartläggning 
av dessa behov. En sådan kartläggning bör utgå från de behov som 
kommunerna själva ser och ske i dialog med dem. Utredningens 
kommundialoger har förts med det primära syftet att utforska hur 
den önskade lagregleringen kan utformas och motsvarar inte de krav 
som bör ställas på en sådan kartläggning. I utredningens enkät till 
landets kommunstyrelseordförande ingick en fråga om vilket stöd 
som ur deras perspektiv är mest angeläget för att kunna axla ett 
kommunalt ansvar för brottsförebyggande arbete. Av de svarande 
angav 69 procent mer resurser, 62 procent stöd för intern och extern 
samverkan, 58 procent kunskap om verkningsfulla åtgärder och 
51 procent arbetsmetoder för det brottsförebyggande arbetet. Frågan 
besvarades utan kunskap om innehållet i den kommande lag-
regleringen och enkätsvaren utgör därför framför allt en indikation 
på de behov som finns. Även om Brå och länsstyrelserna redan i flera 
avseenden har goda kunskaper om de lokala förhållandena föreslår 
utredningen att regeringen, som ett led i förberedelserna för den nya 
lagens införande, uppdrar åt myndigheten att i samråd med läns-
styrelserna genomföra en kartläggning av kommunernas behov av 
stöd med anledning av de krav som den nya lagen ställer. Utifrån 
kartläggningen och den kunskap som Brå och länsstyrelsernas 
brottsförebyggande samordnare redan har bör myndigheten sedan 
kunna lämna förslag på hur det strategiska stöd som kommunerna 
i dag erbjuds kan och bör utvecklas för att motsvara de behov som 
reformen aktualiserar. Om Brå identifierar behov av stöd från andra 
myndigheter eller av utveckling av stöd som andra myndigheter 
redan ger bör det också framgå.   

De uppdrag till Brå som utredningen föreslår när det gäller ut-
formningen av stödet till kommunerna och av ett uppföljnings-
system avseende lagens tillämpning, se avsnitt 11.5, utgör viktiga 
förberedelser för reformens genomförande. Det kan finnas andra 
förberedande åtgärder som är angelägna att vidta och som bör inklu-
deras i ett uppdrag till Brå. Exempelvis kan det gälla vissa infor-
mationsinsatser kopplat till den nya lagens krav och innehåll. 
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12.2.2  Operativt stöd 

Utredningens bedömning: Det stöd som länsstyrelserna erbjuder 
kommunerna bör utvecklas med fokus på att ge kommunerna ett 
ytterligare operativt stöd att uppfylla den nya lagens krav. Stödet 
bör vara anpassat efter den enskilda kommunens behov och förut-
sättningar. 

 
I och med regeringens satsning 2017 på det brottsförebyggande 
arbetet inrättades regionala brottsförebyggande samordnare vid 
landets samtliga länsstyrelser. Länsstyrelsernas uppdrag regleras i 
förordningen (2016:1258) om regional samordning inom det brotts-
förebyggande arbetet. I uppdraget ingår bland annat att stödja utveck-
lingen av ett kunskaps- och problembaserat lokalt och regionalt 
brottsförebyggande arbete, bidra till ett utvecklat samarbete mellan 
berörda aktörer, stödja kompetensutveckling och gemensamma tvär-
sektoriella utbildningsinsatser inom det brottsförebyggande området 
samt stödja och initiera kommunöverskridande brottsförebyggande 
åtgärder. 

I sina senaste rapporter om utvecklingen av det lokala brottsföre-
byggande arbetet har Brå konstaterat att länsstyrelsernas stöd till 
kommunerna har utvecklats på ett positivt sätt men pekat på behovet 
av att de ger kommunerna ett ännu mer operativt och praktiknära 
stöd.3 Utredningens bild är att länsstyrelsesamordnarna fyller en 
viktig roll i stödet till kommunerna och har spelat en avgörande roll 
för utvecklingen av det lokala brottsförebyggande arbetet. Utred-
ningen delar Brås bedömning att det nu är påkallat att utveckla det 
operativa stöd som ges genom att ytterligare anpassa det efter den 
enskilda kommunens behov. En sådan utveckling blir ännu mer 
angelägen i och med de krav som den nya lagen ställer. En första 
prioritet bör vara att hjälpa de kommuner som inte redan har struk-
turer för arbetet som uppfyller den föreslagna lagens krav att 
etablera sådana. För att åstadkomma en utveckling som är hållbar är 
det en förutsättning att dessa strukturer anpassas efter den enskilda 
kommunens förutsättningar och behov. Det innebär bland annat att 
det brottsförebyggande arbetet så långt möjligt bör integreras i 
kommunens ordinarie verksamheter och befintliga arbetssätt. För 

 
3 Brå (2020d), s. 65 och Brå (2021c), s. 47 ff. 
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många kommuner kan det också vara viktigt att hitta sätt att 
antingen integrera eller skilja ut det brottsförebyggande arbetet från 
arbetet med andra närliggande tvärsektoriella frågor. Länsstyrelserna 
har uppgifter inom flera av dessa områden såsom krisberedskaps-
arbetet, arbetet inom området alkohol, narkotika, dopning, tobak 
och nikotin samt spel om pengar (ANDTS), arbetet mot mäns våld 
mot kvinnor och arbetet för ett utvecklat föräldraskapsstöd vilket 
gör att de bör ha god överblick och särskilda möjligheter att bidra i 
detta avseende. Vissa av dessa möjligheter har också uppmärksam-
mats av Statskontoret i uppföljningen av myndigheternas arbete med 
den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld 
mot kvinnor.4 För många kommuner kan den föreslagna lagens krav 
också förväntas medföra behov av att utveckla formerna för sam-
verkan. Det gäller mellan kommunen och andra aktörer men också 
mellan kommunerna. Genom sin regionala bas är länsstyrelserna 
även i detta avseende särskilt väl lämpade att bistå kommunerna på 
ett konkret och verksamhetsnära sätt. Det kan handla både om att 
identifiera lämpliga samverkansparter och att hitta effektiva former 
för samverkan. 

Regeringen konstaterar i sin skrivelse till riksdagen angående det 
brottsförebyggande arbetet att en mer praktiknära inriktning av det 
regionala stödet kan rymmas inom ramen för länsstyrelsernas upp-
drag enligt förordningen (2016:1258) om regional samordning inom 
det brottsförebyggande området.5 Utredningen delar den bedöm-
ningen. Däremot anser utredningen att länsstyrelserna behöver till-
föras ytterligare resurser för att kunna utveckla sitt operativa stöd på 
det sätt som beskrivits, se vidare avsnitt 15.5.3. 

12.3 Ekonomiskt stöd till brottsförebyggande åtgärder 

Utredningens förslag: Kommunerna ska ges möjlighet att ansöka 
om bidrag för genomförandet av tidsbegränsade och väl motiverade 
brottsförebyggande åtgärder. 

Bidraget ska administreras av Brå. 

 
  

 
4 Statskontoret (2021), s. 97 ff. 
5 Skr 2020/21:63, s. 47. 
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Den nya lag som utredningen föreslår innebär bland annat att kom-
munerna ska ta ställning till behovet av brottsförebyggande åtgärder 
utifrån ett kunskapsbaserat och kvalitativt underlag. På så sätt 
säkerställs att det är rätt åtgärder som identifieras i förhållande till 
de brottsproblem som kommunen har. För att uppnå det över-
gripande målet minskad brottslighet och ökad trygghet är detta 
emellertid inte tillräckligt utan åtgärder måste också genomföras. 
Förutsättningarna att göra det skiljer sig åt mellan kommunerna 
bland annat beroende på demografiska och ekonomiska förhållanden. 
Utredningen anser därför att det finns ett värde i att kommunerna kan 
ta del av ett direkt ekonomiskt stöd för att kunna vidta identifierade, 
relevanta och befogade brottsförebyggande åtgärder som de av resurs-
skäl annars skulle ha svårt att genomföra. Genom ett sådant ekono-
miskt stöd kan staten bidra till att ett aktivt lokalt brottsförebyggande 
arbete verkligen kommer till stånd överallt i landet. 

Kommunerna ska därför ges möjlighet att ansöka om ekonomiskt 
stöd för genomförandet av en brottsförebyggande åtgärd som är 
tydligt och tidsmässigt avgränsad. Det handlar om sådana åtgärder 
som en kommun utifrån sin lägesbild har identifierat ett behov av att 
vidta men som den av ekonomiska skäl har svårt att prioritera. 
Åtgärden ska också kunna antas vara verkningsfull när det gäller att 
förebygga den typ av problem som kommunen har. Bidraget kan 
emellertid även avse nya och innovativa åtgärder under förutsättning 
att de är väl motiverade. Bidrag ska dock inte fördelas för genom-
förande av uppgifter enligt den föreslagna lagen. Dessa uppgifter 
finansieras av staten i enlighet med den kommunala finansierings-
principen, vilket redogörs för vidare i avsnitt 15.7.1. Bidraget ska 
avse åtgärder som är avgränsade i tid och inte förutsätter ett lång-
siktigt ekonomiskt stöd. 

Brå fördelar redan i dag ett ekonomiskt stöd för lokalt brotts-
förebyggande arbete inom ramen för sitt uppdrag att utveckla det 
nationella stödet och att samordna det brottsförebyggande arbetet. 
Brå har valt att främst fördela stöd till utvärderingar och uppföljningar 
av lokalt brottsförebyggande arbete som myndigheten bedömer vara 
av intresse för hela landet och som går att sprida vidare.6 De närmare 
villkoren för anslaget anges i myndighetens regleringsbrev.7 Samma 
anslag används även för bidrag som Brå prövar enligt förordningen 

 
6 Brå (u.å.a). 
7 Ju2020/01660; Ju2020/04577 (delvis). 
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(2019:1282) om statsbidrag för förebyggande arbete mot vålds-
bejakande extremism. 

Brå är därmed en myndighet som har erfarenhet av att fördela 
stöd till brottsförebyggande arbete och utifrån sin kunskap bör ha 
goda förutsättningar att bedöma vilka åtgärder som är befogade och 
ändamålsenliga och därför motiverar ett bidrag från staten för att 
kunna genomföras. Sammantaget anser utredningen att Brå, utöver de 
bidrag som myndigheten fördelar i dag, ska fördela bidrag till kom-
muner för genomförandet av brottsförebyggande åtgärder. 

Den förordning som gäller för statsbidrag för förebyggande arbete 
mot våldsbejakande extremism är tydligt avgränsad och bidraget 
riktar sig främst till ideella föreningar även om vissa bidrag också får 
lämnas till kommuner och regioner. Det framstår därmed inte som 
ett lämpligt alternativ att utvidga denna förordningsreglering för det 
ekonomiska stöd som utredningen föreslår. Inte heller framstår det 
som lämpligt att inrätta ett helt nytt stöd vid sidan av det uppdrag 
som gäller för det stöd som Brå fördelar för utvärdering och upp-
följning av brottsförebyggande arbete. Utredningens uppfattning är 
att det befintliga och det föreslagna stödet, ur ett styrningsperspek-
tiv bör hanteras i ett sammanhang även om de skiljer sig åt i vissa 
avseenden, till exempel i fråga om vilka som ska ha möjlighet att 
ansöka om stöd.  

För att det ska vara tydligt vilka villkor som gäller för bidragen 
för såväl de som ansöker som för Brås hantering, förespråkar utred-
ningen en förordningsreglering även för dessa två stöd. Utredningen 
har emellertid inte möjlighet att överblicka eller utrymme att analy-
sera eventuella konsekvenser av att ändra befintlig ordning för Brås 
fördelning av medel. Regeringen bör dock, enligt utredningens upp-
fattning, överväga att ta fram en gemensam förordning som reglerar 
villkoren för såväl den befintliga som den föreslagna bidragsgivningen.   
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12.4 Kommuner med särskilt utsatta områden 

Utredningens förslag: Regeringen ska tillsätta en expertgrupp i 
form av en särskild utredning eller ett tillfälligt inrättat organ inom 
Regeringskansliet med uppdrag att göra en särskild kartläggning 
och analys av situationen vad gäller brottsförebyggande arbete i 
kommuner med särskilt utsatta områden. Utifrån ett sådant under-
lag kan regeringen ta ställning till eventuella behov av åtgärder 
för att ytterligare stödja det brottsförebyggande arbetet i dessa 
områden. Uppdraget ska genomföras skyndsamt och i nära dialog 
med kommunerna i fråga.  

 
De brottsproblem som Polismyndigheten identifierat i de områden 
som benämns särskilt utsatta, se avsnitt 2.3, innebär särskilda ut-
maningar. Vikten av att komma till rätta med de beskrivna problemen 
kan inte nog understrykas, både av hänsyn till de människor som bor 
i de aktuella områdena och till den påverkan som situationen har på 
samhället i stort. Såsom regeringen konstaterat bland annat i sitt så 
kallade 34-punktsprogram mot gängkriminalitet krävs både brotts-
bekämpande och brottsförebyggande insatser. 

Under lång tid har många åtgärder vidtagits, både nationellt och 
lokalt, för att stävja den negativa utveckling som varit kopplad till 
flera av de aktuella områdena, se avsnitt 5.2. Det gäller inte minst den 
gängkriminalitet som till stor del har sin grogrund i de områden som 
Polismyndigheten benämner särskilt utsatta. Samtidigt visar läget 
och utvecklingen att mer behöver göras. De förslag som utredningen 
presenterat gäller naturligtvis även de kommuner där de särskilt 
utsatta områdena är belägna. Det kan emellertid antas att dessa kom-
muner i stor utsträckning redan uppfyller de krav på strukturer för 
det brottsförebyggande arbetet som den nya lagen innebär. Det 
finns därmed också en risk att det stöd som utredningen föreslår ska 
erbjudas kommunerna för att kunna uppfylla lagens krav också kom-
mer att vara otillräckligt i förhållande till de utmaningar som dessa 
kommuner har att hantera och det arbete som de redan bedriver. 
Regeringen har emellertid, enligt utredningens uppfattning, särskild 
anledning att säkerställa att dessa kommuner har så goda förutsätt-
ningar som möjligt att bedriva ett effektivt brottsförebyggande arbete 
i de aktuella områdena. 
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Flera myndigheter genomför, bland annat på regeringens upp-
drag, en stor mängd insatser av betydelse för det brottsförebyggande 
arbetet i de särskilt utsatta områdena, se bland annat avsnitt 10.3. 
I december 2020 beslutade regeringen en handlingsplan, Ett Sverige 
som håller ihop – Regeringens insatser för minskad segregation och goda 
livschanser för alla,8 där ett urval av de insatser som regeringen 
genomför eller planerar att genomföra de närmaste åren för att mot-
verka och på sikt minska den socioekonomiska segregationen i 
Sverige framgår. Brottslighet är ett av fem prioriterade områden i 
handlingsplanen och delmålet för området är ”ökad trygghet och 
minskad brottslighet i områden med socioekonomiska utmaningar”.9 
De insatser som nämns är till stor del sådana som ingår i regeringens 
34-punktsprogram med åtgärder mot gängkriminaliteten. Samtidigt 
avsatte regeringen 250 miljoner kronor för en treårig satsning på 
sociala insatser i utsatta områden, enligt Polismyndighetens defi-
nition.10 Syftet med satsningen är att komplettera och förstärka 
kommunernas verksamheter inom det brottsförebyggande området 
och bidragen administreras av Socialstyrelsen. 

För att bedöma om de åtgärder som hittills vidtagits, pågår och 
planeras sammantaget motsvarar de behov som finns för att ett 
effektivt brottsförebyggande arbete ska kunna bedrivas i de särskilt 
utsatta områdena bör en aktuell och samlad lägesbild tas fram. Av en 
sådan lägesbild bör bland annat framgå vilket brottsförebyggande 
arbete som bedrivs eller bör bedrivas, om de statliga insatserna utgör 
ett ändamålsenligt och tillräckligt stöd i arbetet och om det finns 
hinder för arbetet som kan och bör undanröjas. Utifrån ett sådant 
underlag har regeringen möjlighet att ta ställning till behovet av fort-
satta åtgärder i form av till exempel lagstiftningsinitiativ, ytterligare 
eller förändrade myndighetsuppdrag. 

Det finns många likheter mellan de områden som definierats som 
särskilt utsatta men det är utredningens bedömning att en lägesbild 
som den beskrivna behöver utgå från detaljerad och aktuell kunskap 
om situationen i vart och ett av dessa områden. För detta krävs en 
nära dialog med kommunerna i fråga. Polismyndigheten har identi-
fierat 22 särskilt utsatta områden i sammanlagt 12 kommuner.11 För 
att få situationen belyst på ett neutralt och allsidigt sätt föreslår 

 
8 A2020/02652. 
9 a.a. s. 22. 
10 A2020/02651. 
11 Polismyndigheten (2019a), s. 7. 
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utredningen att regeringen uppdrar åt en för ändamålet särskilt och 
tillfälligt inrättad grupp av experter att ta fram den beskrivna läges-
bilden. Exempel på kunskapsområden som det kan vara aktuellt att 
ha med i en sådan expertgrupp är brottsförebyggande arbete, polis-
arbete, socialt arbete, utbildningsfrågor, folkhälsofrågor, juridik, 
organisations- och ekonomistyrning samt kunskap om den kom-
munala verksamhetens förutsättningar liksom om Regeringskansliets 
arbetsformer. Expertgruppen kan till formen bestå av en särskild 
utredning eller ett tillfälligt inrättat organ inom Regeringskansliet. 
Det viktiga är att gruppen ges förutsättningar att arbeta på ett effek-
tivt och skyndsamt sätt. Det är också avgörande att det inom 
Regeringskansliet finns beredskap och förutsättningar att ta emot 
och arbeta vidare med de förslag som lämnas på motsvarande sätt. 

Utredningens experter från Brå, Polismyndigheten och Sveriges 
kommuner och regioner (SKR) har ifrågasatt behovet av en lägesbild 
av det slag som utredningen föreslår och ansett att om en sådan trots 
allt ska tas fram så bör det ske under ledning av Delegationen mot 
segregation (Delmos) eller Brå.  

12.5 Frågor om informationsdelning 

Utredningens bedömning: Den föreslagna lagen förutsätter inte 
att ett informationsutbyte avseende uppgifter om enskilda individer 
sker, varför regler om sekretess- och dataskydd inte aktualiseras.  

Det är emellertid angeläget att förutsättningarna för att utbyta 
information mellan kommuner och andra aktörer inom det brotts-
förebyggande arbetet är tydliga och ändamålsenliga.  

 
I utredningens externa kontakter har framkommit att kommunerna 
kan ha behov av stöd även i andra avseenden. Området informations-
delning är ett sådant. Många uppfattar att möjligheterna att dela 
information mellan olika aktörer är oklara eller otillräckliga och att 
det utgör ett hinder i det brottsförebyggande arbetet. Som utred-
ningen uppfattar problembeskrivningarna kan de delas upp i två 
övergripande frågeställningar som delvis hänger ihop men för enkel-
hetens skull hanteras var för sig i det följande. Det handlar å ena sidan 
om hinder kopplat till olika sekretess- och sekretessbrytande bestäm-
melser enligt främst offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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Å andra sidan är det fråga om hinder som har sin grund i upplevda 
problem med dataskyddsregleringen till exempel att Polismyndig-
hetens och kommunernas behandling av personuppgifter inom ramen 
för brottsförebyggande arbete styrs av olika regelverk. För Polis-
myndigheten gäller brottsdatalagen (2018:1177) med tillhörande 
förordning och lagen (2018:1693) om polisens behandling av person-
uppgifter inom brottsdatalagens område (polisens brottsdatalag). För 
kommunerna gäller främst EU:s dataskyddsförordning12 och lagen 
(2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskydds-
förordning eller specifika registerförfattningar för olika verksamheter. 

Enligt direktivet har utredningen inte något specifikt uppdrag att 
se över vare sig sekretess- eller dataskyddsregleringen. Utredningen 
ska lämna förslag som bedöms bidra till att lagstiftningen för kom-
munernas ansvar för brottsförebyggande arbete kan tillämpas på ett 
effektivt sätt. Som exempel på ett område att ta upp nämns utvecklat 
informationsutbyte. Förutsättningarna för utredningens arbete har 
emellertid inte medgett insatser av den typ som fordras för förslag 
om ändringar i gällande sekretess- och dataskyddsreglering.  

Därtill kommer att frågor om informationsdelning under tiden 
för utredningens arbete har hanterats i andra sammanhang. Till 
exempel har Brå haft i uppdrag att undersöka förutsättningarna att 
dela information mellan olika aktörer i arbetet med att förebygga 
brott och att vid behov lämna förslag till åtgärder. Huvudfokus skulle 
enligt uppdragsbeskrivningen vara informationsdelning mellan polis 
och kommun och som en särskild uppgift skulle Brå utvärdera 
tillämpningen av bestämmelsen i 10 kap. 18 a § offentlighets- och 
sekretesslagen.13 Av myndighetens redovisningsrapport framgår att 
studien har avgränsats till att i första hand omfatta informations-
delning mellan polis och socialtjänst gällande unga under 21 år. 
I rapporten behandlas särskilt hinder kopplat till sekretesslagstift-
ningen, det vill säga den första delfrågan ovan. Brå bedömer bland 
annat att de upplevda problemen med sekretesshinder inte nöd-
vändigtvis skulle lösas genom ny lagstiftning utan att det i stället 
finns behov av tydligare vägledningar och riktlinjer från berörda 
myndigheter om hur sekretessbrytande bestämmelser bör tolkas. 
När det gäller den andra frågeställningen, med koppling till data-

 
12 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd 
för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). 
13 Ju2019/03304. 
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skyddsregleringen, uppmärksammar Brå frågan i sin rapport men 
utvecklar den inte närmare och lämnar inte några konkreta förslag 
eller rekommendationer kopplat till den.14 Socialstyrelsen är en 
annan aktör som hanterat frågan om sekretesshinder som en del-
mängd i ett större uppdrag som handlar om kompetens och kvali-
tetsutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården.15 I sin 
delredovisning anger Socialstyrelsen att man uppfattar att det finns 
behov av tydligare vägledning om bestämmelser i offentlighets- och 
sekretesslagen.16 Myndigheten arbetar tillsammans med Polismyndig-
heten och Skolverket med att ta fram målgruppsanpassad infor-
mation om sekretess och informationsdelning. Detta uppdrag kommer 
att redovisas i slutet av 2021. 

Utredningen gör bedömningen att vare sig den första eller andra 
delfrågan har direkt betydelse för kommunernas möjligheter och 
förutsättningar att uppfylla de krav som ställs på dem i den lag-
reglering som utredningen föreslår. Enligt förslaget ska kommunerna 
ta fram en lägesbild som bland annat ska innehålla en kartläggning av 
brottslighetens art och omfattning. För att kunna uppfylla detta krav 
på ett tillfredställande sätt krävs visserligen att kommunerna, utöver 
allmänt tillgänglig information, får tillgång till information som 
innehas av andra aktörer. Utgångspunkten för det informations-
utbyte som behöver ske är dock att informationen inte innehåller 
uppgifter om enskilda individer, se avsnitt 11.3.1. Ett viktigt skäl till 
det är att inte belasta processen och samarbetet, till exempel mellan 
kommunerna och Polismyndigheten, med de ofta komplicerade 
överväganden som måste göras enligt sekretess- och dataskydds-
bestämmelserna. I utredningens expertgrupp, och för övrigt, har 
framkommit att utbytet av information på det sätt som lagen således 
förutsätter fungerar mycket väl i dag och kan förväntas göra det 
framöver också. 

Däremot har utredningen uppmärksammats på att det i vissa 
kommuner, framför allt sådana som redan har ett välutvecklat 
brottsförebyggande arbete, finns önskemål om mer detaljerad infor-
mation inklusive personuppgifter samt med mer frekvent intervall 
än det som behövs för att uppfylla den föreslagna lagens krav. På 
sikt, allteftersom det lokala brottsförebyggande arbetet utvecklas 

 
14 Brå (2021b), s. 14.  
15 S2019/05315 (delvis). 
16 Socialstyrelsen (2020b). 
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vidare och på allt fler håll, kan antalet kommuner med sådana önske-
mål förväntas öka. Konkret handlar det bland annat om, som utred-
ningen uppfattat det, detaljerad platsinformation för anmäld brotts-
lighet som Polismyndigheten innehar, såsom till exempel geografisk 
position eller adressuppgifter och som berör en- eller flerfamiljshus. 
Om sådan information innehåller personuppgifter behöver den 
hanteras i enlighet med den dataskyddsreglering som är tillämplig för 
respektive inblandad part. De överväganden som parterna då måste 
göra kan resultera i att informationsutbytet inte är möjligt att 
genomföra på helt eller delvis automatiserad väg. Såvitt framgått är 
det svårt att åstadkomma en enhetlig hantering av dessa ärenden utan 
en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Detta leder till att 
bedömningar och beslut varierar, vilket kan skapa komplikationer 
och frustration i samarbetet mellan kommunerna i fråga och Polis-
myndigheten.  

Generellt sett när det gäller utbyte av information som kan inne-
hålla personuppgifter, kan det underlätta om samverkande parter 
lyder under samma regelverk. Detta gäller sannolikt även för infor-
mationsutbytet mellan Polismyndigheten och kommunerna i det 
brottsförebyggande arbetet. Att kommunerna får ett lagstadgat 
ansvar för arbetet kan innebära att brottsdatalagen blir tillämplig på 
eventuell behandling av personuppgifter som sker i anslutning till 
sådant arbete. Men det generella ansvaret är i sig inte tillräckligt utan 
det krävs också att behandlingen av personuppgifter i det enskilda 
fallet utförs för något av syftena att förebygga, förhindra eller upp-
täcka brottslig verksamhet, utreda eller lagföra brott eller verkställa 
straffrättsliga påföljder (1 kap. 2 § brottsdatalagen). Frågan är kom-
plicerad och torde, när och om den blir aktuell, i första hand få 
besvaras i tillämpning och rättspraxis. 

Sammantaget konstaterar utredningen att det finns flera frågor 
kopplat till såväl sekretess- som dataskyddsregleringen som kan ha 
stor betydelse, inte direkt för tillämpningen av den lag som utred-
ningen föreslår men väl för kommunernas möjligheter generellt och 
på sikt att bedriva ett aktivt brottsförebyggande arbete. Utredningen 
delar Brås bedömning att det först och främst är angeläget att inne-
börden av gällande rätt för den praktiska tillämpningen tydliggörs. 
Frågan om det därutöver finns anledning att vidta ändringar i de 
regelverk som påverkar möjligheterna för bland andra kom-
munerna och Polismyndigheten att dela information i det lokala 
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brottsförebyggande arbetet kan också förväntas bli uppmärksammad i 
olika sammanhang framöver. Brås redovisning bereds för närvarande 
inom Regeringskansliet.  
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13 Andra aktörer påverkas 

13.1 Offentliga aktörer 

Utredningens bedömning: Berörda offentliga aktörer bör bistå 
kommunerna i deras ansvar för det brottsförebyggande arbetet. 
De kan också ha anledning att se över sina arbetssätt för att säker-
ställa att det egna arbetet bedrivs på ett kunskapsbaserat och sam-
ordnat sätt. 

 
I utredningens uppdrag ingår att utreda hur ett kommunalt lag-
stadgat ansvar för brottsförebyggande arbete förhåller sig till andra 
aktörer som bidrar i det brottsförebyggande arbetet. Såsom kon-
staterats, se avsnitt 4.2, berör det brottsförebyggande arbetet en 
mängd olika offentliga aktörer. För att stärka och utveckla sam-
hällets brottsförebyggande arbete krävs insatser av fler aktörer än 
kommunerna.  

Stöd till kommunerna 

De krav som den föreslagna lagen ställer på kommunerna att ta fram 
lägesbilder, besluta åtgärdsplaner och att verka för lokal samordning 
förutsätter i flera avseenden stöd från och samverkan med ett antal 
andra offentliga aktörer. Det kan handla om att få tillgång till infor-
mation av betydelse för lägesbildsarbetet och att samverka kring 
vilka brottsförebyggande åtgärder som är påkallade och av vem. Det 
är också en förhoppning att den föreslagna lagstiftningen ska leda 
till ett ökat intresse för att ta tillvara de möjligheter till brottsföre-
byggande åtgärder som finns inom flera av de kommunala verk-
samheterna. Verksamhetsområden som ofta nämns är socialtjänst, 
utbildning inom skolväsendet och samhällsbyggnadsprocessen. För 
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att det ska kunna ske krävs kunskap om hur det brottsförebyggande 
perspektivet kan operationaliseras och vilka konkreta brottsföre-
byggande åtgärder som kan aktualiseras utifrån bland annat de 
ramlagar som till stor del styr dessa verksamheter, det vill säga social-
tjänstlagen (2001:453), skollagen (2010:800) samt plan- och bygg-
lagen (2010:900). De brottsförebyggande frågorna behöver då 
relateras till det större teoretiska och praktiska sammanhang som 
arbetet med socialtjänst-, utbildnings- respektive samhällsplanerings-
frågor innefattar. Expertmyndigheter som Socialstyrelsen, Skol-
verket och Boverket bör ha goda möjligheter att stödja kommunerna 
i detta, se även avsnitt 10.3. Såsom framgått bland annat av beskriv-
ningen i kapitel 9, finns därutöver potential att förebygga brottslig-
het inom en rad olika kommunala verksamheter och beroende på 
vilket område det gäller kan ansvarsområdena för flera offentliga 
aktörer aktualiseras. Ett område som uppmärksammats mycket bland 
annat i utredningens referensgrupp är förebyggandet av ekonomisk 
brottslighet och så kallad välfärdsbrottslighet. Det är brottstyper 
som förorsakar samhället stora kostnader och som ofta hänger ihop 
med annan allvarlig brottslighet såsom narkotikabrottslighet och 
våldsbrottslighet. Tillståndsgivning, tillsyn, upphandling och bidrags-
givning är exempel på kommunala verksamheter där det finns stora 
möjligheter att arbeta på ett sätt som förebygger sådan brottslighet. 
Hos myndigheter som till exempel Ekobrottsmyndigheten, Skatte-
verket, Tullverket och Försäkringskassan finns mycket information 
och kunskap som är användbar i sammanhanget. Att få tillgång till 
detta på ett samlat och lättillgängligt sätt är sannolikt av stort värde, 
inte minst för små kommuner. Jämställdhetsmyndigheten, som ingått 
i utredningens referensgrupp, har framhållit vikten av det universellt 
våldsförebyggande arbetet. Det innefattar bland annat tidiga insatser 
för att förhindra och bryta en normalisering av våld och kränkningar 
i vardagen för att på så sätt förebygga att grövre våldsformer uppstår. 
Eftersom män står för merparten av det våld som utövas både mot 
andra män och mot kvinnor är en utgångspunkt i detta arbete att bryta 
kopplingen mellan maskulinitetsnormer och våld. I dessa frågor har 
Jämställdhetsmyndigheten en hel del stöd att erbjuda kommunerna. 

Myndigheter – statliga och kommunala – har en generell men 
inte obegränsad samverkansskyldighet i förhållande till varandra. En 
myndighet ska inom sitt verksamhetsområde samverka med andra 
myndigheter (8 § förvaltningslagen [2017:900]). Begränsningen består 
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i att det är upp till varje myndighet att utifrån sitt uppdrag avgöra 
om den kan avsätta resurser för att hjälpa den myndighet som vill ha 
assistans. Utöver skyldigheten i förvaltningslagen har myndigheter 
under regeringen även en allmän uppgift att verka för att genom 
samarbete med myndigheter och andra ta till vara de fördelar som 
kan vinnas för enskilda samt för staten som helhet (6 § myndighets-
förordningen [2007:515]). Mot bakgrund av dessa bestämmelser har 
kommunerna således stora möjligheter att be andra offentliga aktörer 
om hjälp i sitt brottsförebyggande arbete med följden att dessa så 
långt möjligt bör bistå kommunerna, se även avsnitt 11.3.4. 

Förutom stöd från offentliga aktörer har betydelsen av stöd och 
andra insatser från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) lyfts 
fram, bland annat i utredningens dialoger, som en viktig faktor och 
möjlighet när det gäller utvecklingen av det kommunala brottsföre-
byggande arbetet. 

Arbetssätt och samordning 

Förutom att ge kommunerna konkret stöd i deras brottsföre-
byggande arbete finns möjlighet för alla offentliga aktörer att 
tillämpa arbetssätt som bidrar till ett samlat effektivt brottsföre-
byggande arbete och samtidigt främjar kommunernas möjligheter 
att göra det. Såsom utredningen tidigare konstaterat är det angeläget 
att det brottsförebyggande arbetet är effektivt, det vill säga att det 
arbete som bedrivs ger störst möjlig måluppfyllelse i förhållande till 
de resurser som satsas. Ett ineffektivt arbete innebär inte bara slöseri 
med samhällets ekonomiska medel utan också med viktiga resurser i 
form av människors tid och engagemang. Det kan innebära att 
åtgärder som faktiskt har potential att minska brottsligheten och öka 
tryggheten får stå tillbaka för åtgärder som inte har det. Utred-
ningens utgångspunkt är att ett effektivt brottsförebyggande arbete 
karakteriseras av att det är ”rätt” åtgärder som vidtas, i förhållande 
till problem som ska förebyggas, och att arbetet bedrivs på ”rätt” 
sätt, det vill säga kunskapsbaserat och samordnat. Det arbetssätt 
som den föreslagna lagen ålägger kommunerna; att fatta beslut om 
åtgärder utifrån lägesbilder som innefattar både faktabaserade kart-
läggningar och grundliga analyser, så långt möjligt välja åtgärder som 
har stöd i evidens, göra kontinuerliga uppföljningar av det egna 
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arbetet samt att på olika sätt verka för intern och extern samordning 
syftar till att säkerställa detta. Behovet av ett effektivt arbete och 
fördelarna med det beskrivna arbetssättet gäller inte bara kommunal 
verksamhet. Även andra offentliga aktörer kan ha anledning att se 
över sina arbetssätt utifrån den föreslagna modellen. När det gäller 
myndigheter och andra aktörer på nationell nivå kan det vara särskilt 
påkallat. De beslut som fattas och åtgärder som vidtas på denna nivå 
får som regel stora och långsiktiga konsekvenser för det samlade 
brottsförebyggande arbetet och för många av de inblandade aktörerna, 
inte minst för kommunerna.  

13.2 Särskilt om Polismyndigheten 

Utredningens bedömning: Reformen innebär att även kom-
munerna kommer att ha ett lagstadgat ansvar för brottsföre-
byggande arbete. Detta bör ge dem och Polismyndigheten, som 
redan har ett sådant ansvar, goda förutsättningar för den samord-
ning och samverkan som ett effektivt lokalt brottsförebyggande 
kräver. 

 
Kommunens viktigaste samverkanspartner i det brottsförebyggande 
arbetet är Polismyndigheten. Att denna samverkan fungerar är en 
förutsättning för ett framgångsrikt arbete. Av utredningens dialoger 
har framgått att det finns kommuner där man hittat stabila former 
för sådan samverkan med en tydlig rollfördelning och välfungerande 
strukturer för arbetet. På andra håll är det inte så och då kan det 
antingen vara kommunen eller Polismyndigheten som är mer på-
drivande och som önskar ett större engagemang från den andra 
parten. Slutligen finns det kommuner som upplever att bristen på 
polisiär närvaro är en utmaning i sammanhanget. Oavsett utgångs-
punkt är det utredningens upplevelse att det finns en viss oro för vad 
det lagstadgade kommunala ansvaret för det brottsförebyggande 
arbetet kan komma att innebära för samverkan mellan kommunerna 
och polisen. Från kommunernas sida handlar det om farhågor såväl 
för att Polismyndigheten ska nedprioritera sin delaktighet i det 
brottsförebyggande arbetet med hänvisning till kommunernas nya 
ansvar som för att myndigheten ska hävda att lagen gör det möjligt 
att ställa krav på kommunernas arbete som kommunerna inte anser 
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befogade eller har möjlighet att leva upp till. Från Polismyndig-
hetens sida finns en oro för att reformen ska leda till att kom-
munerna skapar strukturer och arbetssätt som inte är kompatibla 
med de som myndigheten har eller är på väg att utveckla.  

Polismyndigheten har en lagstadgad uppgift att förebygga brotts-
lig verksamhet och andra störningar av den allmänna ordningen 
(2 § polislagen [1984:387]). Vidare framgår av polislagen att Polis-
myndigheten ska samarbeta med andra myndigheter och organi-
sationer vilkas verksamhet berör polisverksamheten (6 § tredje 
stycket). Här avses såväl statliga som kommunala myndigheter 
samt allmänna och enskilda organisationer.1 Ansvaret för att se till 
att erforderliga kontaktnät utvecklas åvilar polisen samtidigt som 
andra myndigheter åläggs att stödja polisen (6 § fjärde stycket). Enligt 
regleringsbrevet för 2021 ska Polismyndighetens brottsförebyggande 
verksamhet bedrivas kunskapsbaserat och svara mot den lokala 
problembilden. Samverkan med andra berörda aktörer, såsom skola 
och socialtjänst, är av stor vikt. Polismyndigheten ska redovisa vilka 
åtgärder som vidtas för att säkerställa en långsiktig och tydlig polisiär 
närvaro i hela landet. Myndigheten ska redovisa i vilken omfattning 
det finns områdespoliser på lokalpolisområdesnivå och vad som görs 
för att dessa ska få möjligheter att arbeta med kontaktskapande, brotts-
förebyggande och trygghetsskapande arbete utan att tas i anspråk för 
annan verksamhet. En redovisning av antalet kommunpoliser och 
fördelningen av dessa i hela landet ska också lämnas. 2  

I och med den föreslagna lagen åläggs kommunerna att arbeta på 
visst sätt och ta visst ansvar för samordningen av det lokala brotts-
förebyggande arbetet. Regleringen innebär ingen förändring av Polis-
myndighetens brottsförebyggande ansvar och det är också uttalat i 
utredningens direktiv att någon sådan förändring inte är avsedd. Den 
innebär emellertid att såväl Polismyndigheten som kommunerna 
kommer att ha ett lagstadgat ansvar för brottsförebyggande arbete. 
Utredningens utgångspunkt är att detta bör skapa goda förutsätt-
ningar för samverkan mellan parterna och för balansen dem emellan. 
Syftet med samverkan bör vara att ta tillvara båda aktörernas 
perspektiv och möjligheter att bidra i det brottsförebyggande 
arbetet så att man gemensamt kan uppnå ett bättre helhetsresultat 
än var för sig. Polismyndigheten har i utredningsarbetet framhållit 

 
1 Berggren, N-O och Munck, J. (15 feb. 2021 JUNO), kommentaren till 6 § polislagen. 
2 Ju2020/04577 (delvis), Ju2020/00540, Ju2018/03329 m.fl. 
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att myndigheten har en omfattande kunskap och ett aktivt utveck-
lingsarbete när det gäller bland annat strategier, metoder och stöd 
för brottsförebyggande arbete i allmänhet och lägesbildsarbetet i 
synnerhet. Det är mycket positivt att kommunerna kan få del av 
detta och att Polismyndigheten är villig att bistå kommunerna i de 
krav som den nya lagen ställer på dem. Liksom all samordning och 
samverkan kräver även den mellan kommunerna och Polismyndig-
heten kring det brottsförebyggande arbetet kunskap, förståelse och 
respekt för de samverkande parternas olika behov och förutsätt-
ningar. Detta är i allt väsentligt en styrning- och ledningsfråga, och 
inte något som en lagreglering kan framtvinga. Brottsförebyggande 
arbete utgör kärnverksamhet för Polismyndigheten. Myndigheten 
har en rikstäckande organisation för arbetet och regionala sam-
ordnare för det brottsförebyggande arbetet samt driver ett aktivt 
arbete på området och avsätter omfattande resurser för utveckling. 
Det innebär i sig att myndigheten bör ha goda förutsättningar att 
stödja kommunerna, inte minst de mindre. Det bör också kunna ske 
på ett sätt som gör att den beskrivna samordningen och den positiva 
utvecklingen av samhällets samlade brottsförebyggande arbete som 
reformen syftar till kan uppnås. Om detta är en rimlig förväntan och 
hur reformen faller ut när det gäller samverkan mellan kommunerna 
och Polismyndigheten är en fråga som det finns anledning att upp-
märksamma i uppföljningarna av lagens tillämpning och i en kom-
mande utvärdering, se avsnitt 11.5 och 14.2.  

13.3 Näringslivet, det civila samhället och enskilda  

Utredningens bedömning: Reformen bör leda till att närings-
livet, det civila samhällets organisationer och enskilda involveras 
ytterligare i det lokala brottsförebyggande arbetet. Hur och i 
vilka frågor måste avgöras utifrån de behov som den enskilda 
kommunen identifierar.  

 
För att det brottsförebyggande arbetet ska bli riktigt framgångsrikt 
är det många aktörer som behöver bidra och samverka. Utredningen 
uppfattar också, bland annat genom vad som framkommit i utred-
ningens referensgrupp, att det på många håll finns ett stort engage-
mang och en vilja att delta i det lokala brottsförebyggande arbetet. 
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Det finns också många olika synpunkter på vad kommunerna bör 
göra och prioritera i sitt brottsförebyggande arbete. Fastighets-
ägarna, som är en branschorganisation för medlemmar som äger 
fastigheter för kontors-, handels-, industri-, samhälls- och bostads-
ändamål, vill till exempel gärna se ett ansvar för kommuner att ingå 
lokala, platsbundna brottsförebyggande samarbeten. Samarbetena 
måste dock, enligt organisationen, utgå från de lokala förutsätt-
ningarna och bygga på frivillighet från fastighetsägarnas sida. 
Företaget MTR Nordic Group, som bland annat driver kollektiv-
trafik i Stockholmsområdet, betonar vikten av att kommunerna gör 
lägesbilder och orsaksanalyser samt samverkar med andra aktörer. 
På så sätt kan ett viktigt informationsutbyte komma till stånd 
exempelvis mellan kommunens olika förvaltningar och kollektiv-
trafikens parter. Den ideella organisationen Fryshuset anser att det 
är viktigt att kommunerna arbetar med individen i centrum för att 
på olika sätt stötta unga män som hamnat snett och personer som 
friges från till exempel Statens institutionsstyrelses och Kriminal-
vårdens institutioner. Organisationen anser att det behöver göras 
långsiktiga, målinriktade och tvärsektoriella satsningar i samarbete 
mellan offentliga aktörer och civilsamhället. Föräldrar är en viktig 
målgrupp som civila samhällets aktörer kan ha särskilt bra förutsätt-
ningar att nå fram till. Dessutom förordar Fryshuset ett särskilt 
resursstöd till skolor i områden där personalen bedömer att många 
unga är drabbade av flera riskfaktorer för utanförskap, kriminalitet 
och andra destruktiva sammanhang. Riksidrottsförbundet fram-
håller idrott som en viktig brottsförebyggande faktor. Kommunerna 
bör, enligt förbundet, tydligare inkludera tillgång till en meningsfull 
fritid som en del i det brottsförebyggande arbetet och ta ansvar för 
att skapa attraktiva idrottsmiljöer där idrottsföreningar kan bidra 
genom att bedriva olika verksamheter. 

Sammantaget innefattar kunskapen och engagemanget hos icke-
offentliga aktörer och hos enskilda en stor – och i vissa fall nöd-
vändig – tillgång i det lokala brottsförebyggande arbetet. En central 
del i kommunernas samordningsansvar handlar om att identifiera 
och ta tillvara denna resurs. Samverkansöverenskommelser kommer 
inte att kunna ingås med alla berörda aktörer och alla kommer inte 
heller att kunna ingå i det eller de strategiska råd som kommunen 
driver och det är då en viktig, och sannolikt stor, utmaning att hitta 
andra sätt att samverka. Under utredningsarbetet har det ibland 
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framkommit förväntningar på att kommunernas lagstadgade ansvar 
för brottsförebyggande arbete ska innebära en möjlighet att ställa 
krav på kommunerna att vidta vissa åtgärder eller prioritera vissa 
områden i sitt brottsförebyggande arbete. Det förtjänar därför 
påpekas att den föreslagna regleringen inte innebär någon inskränk-
ning i kommunernas rätt att besluta i dessa frågor eller om de 
närmare formerna för kommunens samverkan med olika aktörer. 
Det är emellertid utredningens förhoppning att den nya regleringen 
ska leda till ett både bredare och mer strukturerat lokalt brottsföre-
byggande arbete. Att så sker torde ha stor betydelse för målsätt-
ningen om ett brottsförebyggande arbete som på ett effektivt sätt 
kan bidra till att minska brottsligheten.  
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14 Övriga frågor 

14.1 Att bryta en kriminell bana 

Utredningens bedömning: Att det inte finns särskilt organi-
serade avhopparverksamheter överallt i landet betyder inte att det 
är omöjligt för individer som vill bryta en kriminell bana att också 
göra det. Om det samhällsstöd som erbjuds dessa individer är 
tillräckligt och likvärdigt är emellertid frågor som det finns anled-
ning att ställa och som kräver särskilda överväganden.  

Som ett led i kampen mot den pågående gängkriminaliteten 
kan finnas skäl att överväga införandet av ett särskilt nationellt 
program för att säkerställa att individer som vill upphöra med 
sådan kriminalitet ges möjlighet att göra det på ett snabbt och 
effektivt sätt.  

Utredningens lagförslag skapar förutsättningar för att identi-
fiera behov av lokala återfallsförebyggande åtgärder och för sam-
verkan kring sådana åtgärder.  

Bakgrund 

Arbetet för att förebygga återfall i brott utgör en viktig del i det 
brottsförebyggande arbetet, se avsnitt 5.2.1. I utredningens direktiv 
konstaterar regeringen att det överallt i landet bör finnas möjlighet 
att bryta en kriminell bana. Två insatsområden som ofta uppmärk-
sammas i sammanhanget är dels åtgärder för att motivera personer 
som inlett en kriminell bana att avbryta den, dels olika former av 
stöd till de som har denna motivation. Kriminalvården och Statens 
institutionsstyrelse är myndigheter som har ett särskilt ansvar för att 
arbeta återfallsförebyggande inom ramen för sina uppdrag att verk-
ställa utdömda påföljder. Att motivera de som döms för brott att 
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inte fortsätta begå brott är en central del i detta. Inte sällan upp-
kommer frågan om kommunernas roll, särskilt när det gäller vilket 
stöd som kommunerna är eller bör vara skyldiga att erbjuda personer 
som vill lämna en kriminell livsstil. 

Alla individer som gjort sig skyldiga till brott utgör målgrupp för 
det återfallsförebyggande arbetet. Att rikta åtgärder mot de som 
begår upprepad brottslighet eller utvecklat en kriminell livsstil är 
särskilt angeläget. I vissa fall riktas uppmärksamheten mot specifika 
grupper av gärningspersoner. År 2019 gav regeringen Kriminalvården, 
Polismyndigheten, Statens institutionsstyrelse och Socialstyrelsen i 
uppdrag att ta fram ett gemensamt nationellt avhopparprogram som 
ska bidra till att förstärka samhällets stöd till individer som vill lämna 
kriminella eller våldsbejakande extremistiska miljöer.1 Myndig-
heterna har i sin slutredovisning föreslagit en samordningsstruktur 
för avhopparverksamhet där Brottsförebyggande rådet (Brå) före-
slås få en samordnande roll på nationell nivå, länsstyrelserna, genom 
de brottsförebyggande samordnarna, på regional nivå och kommu-
nerna på lokal nivå. Kommunerna föreslås därtill få ansvar för det 
operativa arbetet tillsammans med Polismyndigheten och Kriminal-
vården. I förslaget ingår också att dessa tre aktörer ska utse samord-
narfunktioner för arbetet. Med avhoppare menar myndigheterna ”en 
individ som väljer att lämna en kriminell eller våldsbejakande extre-
mistisk miljö eller gruppering och som bedöms vara i behov av 
samhällets stöd och/eller skydd för att fullfölja detta” och med av-
hopparverksamhet avses ”en strukturerad verksamhet med det 
huvudsakliga syftet att genom olika insatser stödja individer att 
lämna en kriminell eller våldsbejakande extremistisk miljö eller grup-
pering”. För att undvika att den struktur som myndigheterna föreslår 
ska förväxlas med en sådan avhopparverksamhet har de valt att inte 
använda begreppet avhopparprogram utan det som föreslås är ”en 
nationell samordningsstrategi för avhopparverksamhet”. Strategin 
anger inte heller vilka insatser som avhoppare ska erbjudas. I syfte att 
stärka och utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande 
extremism inrättade regeringen 2018 ett Center mot våldsbejakande 
extremism vid Brå. Vid centret finns ett mobilt team som ger kom-
muner stöd bland annat i frågor om avhopp relaterat till vålds-
bejakande extremism. En annan grupp som uppmärksammats särskilt 
är män som utövar våld mot närstående. Med betänkandet Att bryta 

 
1 Ju2019/02027, Ju2010/02161, Ju2016/03810, Ju2018/03621 (delvis) och Ju2018/03622 (delvis). 
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ett våldsamt beteende – återfallsförebyggande insatser för män som ut-
sätter närstående för våld2 som grund har regeringen i propositionen 
Förebyggande av våld i nära relationer föreslagit bland annat att det 
ska införas en bestämmelse i socialtjänstlagen om att det i social-
nämndens uppgifter ska ingå att verka för att personer som utsätter 
eller har utsatt närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra 
sitt beteende.3 

Socialtjänstlagen är en målinriktad ramlag med både skyldigheter 
för kommunen och rättigheter för den enskilde. Kommunen har till 
exempel det yttersta ansvaret för att enskilda som vistas i kommunen 
får det stöd och den hjälp som de behöver (2 kap. 1 § socialtjänst-
lagen). Lagen innehåller emellertid även detaljerade bestämmelser 
för olika grupper, vilket kan styra och påverka hur kommunerna 
organiserar sitt arbete. I betänkandet Hållbar Socialtjänst, En ny 
socialtjänstlag, som för närvarande bereds i Regeringskansliet, görs 
bedömningen att målgruppsindelningen bör tonas ned till förmån 
för att tydliggöra vikten av helhetssyn och inriktningen på personers 
individuella behov och förutsättningar i stället för deras grupptill-
hörighet. Något förslag om att lägga till ytterligare grupper lämnas 
inte.4 I sina remissvar har såväl Kriminalvården som Polismyndig-
heten och Brå framfört synpunkter på frågan om socialnämndens 
ansvar för stöd till vuxna personer med ett kriminellt beteende. 
Kriminalvården har önskat att socialtjänstens ansvar bland annat för 
personer som är villkorligt frigivna ska förtydligas.5 Polismyndig-
heten anser att det av socialtjänstlagen bör framgå att socialtjänsten 
har ansvar för att erbjuda stöd till personer som vill upphöra med ett 
kriminellt eller normbrytande beteende. Myndigheten noterar sär-
skilt att det finns brister när det gäller stödet till personer som begått 
våld i nära relationer.6 Brå ser inte behov av ändringar i socialtjänst-
lagen men anser att det av förarbetena bör framgå att personer med 
en egen kriminalitet eller ett kriminellt beteende utgör målgrupp för 
socialtjänstens arbete på samma sätt som till exempel ”personer med 
beroendeproblematik eller de som utsätts för eller utsätter annan för 
våld i nära relation”.7 Alla tre myndigheter anser, såsom det får förstås, 

 
2 SOU 2018:37. 
3 Prop. 2020/21:163. 
4 SOU 2020:47 s. 419 ff.  
5 Kriminalvården (2021). 
6 Polismyndigheten (2021). 
7 Brå (2021a). 
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att frågan om socialnämndens ansvar för stöd till personer med ett 
kriminellt beteende bör brytas ut för särskild och parallell hantering 
i denna utredning om kommunernas brottsförebyggande ansvar. 

Utredningens överväganden 

Utredningen gör följande överväganden när det gäller kommunernas 
ansvar för stöd till de som vill lämna en kriminell bana. Inledningsvis 
förtjänar påpekas att kriminella banor kan se mycket olika ut och det 
kan sätten att lämna dem också göra. Även om det inte finns sär-
skilda avhopparverksamheter eller liknande överallt i landet så inne-
bär det inte att det är omöjligt för en person som bestämt sig för att 
sluta begå brott att också göra det. Det finns personer i den aktuella 
situationen som inte efterfrågar ett särskilt stöd och för vissa kan 
stöd i andra former, till exempel från offentliga aktörer, civila sam-
hällets organisationer, trossamfund och personliga nätverk vara både 
betydelsefullt och tillräckligt. Många som vill lämna en kriminell 
bana har emellertid en multipel problembild och behov av om-
fattande stöd i flera olika avseenden. Det betyder att många olika 
samhällsaktörer, både offentliga och andra, kan vara berörda och att 
det finns behov av samordning. Två centrala frågor aktualiseras; 
vilket stöd är det som erbjuds den som vill upphöra med ett krimi-
nellt beteende och hur kan individen få del av stödet. För den som 
döms för brott och under verkställigheten av ett straff finns en 
tydlighet och likvärdighet i dessa avseenden. Utanför den ram som 
straffverkställigheten utgör uppkommer ofta frågetecken och många 
gånger en diskussion om kommunernas roll. Kommunerna ansvarar 
enligt socialtjänstlagen för flera av de stödområden som är berörda. 
Detta innebär att det stöd som erbjuds, precis som för andra 
individer och grupper av individer, kan variera mellan olika kom-
muner. Emellanåt hävdas att personer med ett kriminellt beteende 
inte får likvärdig tillgång till de stödåtgärder som socialtjänstlagen 
omfattar och att det kan bero på att gruppen inte pekas ut särskilt i 
socialtjänstlagens målgruppsindelning. Utredningen har inte under-
lag att bedöma om det är på det sättet och om det i så fall beror på 
socialtjänstlagens utformning eller på tillämpningen av den. Det är 
självklart att en person som vill sluta begå brott ska ha rätt till stöd 
från samhället under samma förutsättningar som en person utan en 
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sådan bakgrund. Eventuellt finns det därutöver anledning att särskilt 
tydliggöra vilket stöd som den som vill lämna en kriminell bana har 
rätt till och vad av detta som kommunen har ett särskilt ansvar för 
att tillhandhålla. Ett sådant resonemang bör emellertid utgå från en 
kunskapsunderbyggd bild av läget, ett ställningstagande till vilket 
stöd eller vilka insatser det handlar om samt utifrån det, vilka för-
ändringar i socialtjänstlagen eller andra åtgärder som eventuellt är 
påkallade. 

Frågan om hur samhällets stöd ska göras lättillgängligt för den 
som vill lämna en kriminell livsstil men inte genomgår straffverk-
ställighet och på grund av det har kontakt med Kriminalvården eller 
Statens institutionsstyrelse är en annan viktig fråga. Det är allmänt 
känt att motivationen att sluta begå brott kan vara flyktig och att 
den inte alltid infinner sig under kontorstid. Samtidigt är individens 
egen motivation en central faktor i det återfallsförebyggande arbetet 
och samhället har mycket att vinna på att tillvarata den, om och när 
den uppstår. Ofta är det Polismyndigheten som i sin roll kommer i 
kontakt med de aktuella individerna. Det finns då i många fall behov 
av att kunna hänvisa dem till en instans där de kan få hjälp att komma 
vidare i sina ambitioner. För personer som utövar eller riskerar att 
utöva våld mot närstående kan nämnas att Länsstyrelsen Stockholm 
har drivit ett pilotprojekt under perioden 2018–2020 med en särskild 
stödtelefonlinje under namnet Välj att sluta.8 Telefonlinjen riktade 
sig inledningsvis till boende i Stockholms och Skånes län men har 
numera gjorts nationell. 

På aggregerad nivå finns många likheter, vad gäller behov och 
förutsättningar, mellan de som vill lämna kriminella sammanhang av 
olika slag. Överväganden kring samhällets insatser för dem bör både 
av effektivitets- och likvärdighetsskäl ta sin utgångspunkt i dessa 
likheter. Det kan också finnas skäl för särskilda lösningar. Att mot-
verka den gängkriminalitet som för närvarande förekommer i Sverige 
har till exempel en mycket hög prioritet. Avhopp från denna typ av 
gäng aktualiserar särskilda frågor och behov. Som ett komplement till 
den intensiva bekämpning av gängkriminaliteten som framför allt 
Polismyndigheten bedriver och till den nationella samordnings-
strategi som föreslagits kan, enligt utredningens bedömning, finnas 
skäl att överväga införandet av ett särskilt nationellt avhoppar-
program för denna kategori av avhoppare. Syftet bör vara att främja 

 
8 Länsstyrelsen Stockholm (2020a). 
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avhopp och säkerställa att individer som vill lämna gängkrimina-
liteten ges möjligheter att göra det på ett effektivt sätt. Av ett sådant 
program bör till exempel framgå vilket stöd som dessa individer kan 
få del av, vilka aktörer som ansvarar för att tillhandahålla det, förut-
sättningar för att ta del av stödet samt i övrigt hur programmet 
genomförs och följs upp. Det måste också vara snabbt och lätt till-
gängligt i situationer när motivationen att lämna en kriminell 
gruppering av detta slag uppstår och manifesterar sig. I Danmark 
finns sedan flera år tillbaka det nationella avhopparprogrammet, En 
vej ud. Programmet vänder sig till gängmedlemmar och infördes med 
det ovan angivna syftet. Det innefattar dels en struktur för arbetet 
(rammodell), dels ett antal insatser som erbjuds de aktuella av-
hopparna (exit-program). Insatserna genomförs av befintliga verk-
samheter på lokal nivå. Programmet har utvärderats med goda resultat9 
och kan eventuellt tjäna som inspiration för ett svenskt program. 

Frågor om vilket stöd som samhället generellt och långsiktigt bör 
erbjuda personer som vill lämna en kriminell bana och hur det till-
gängliggörs för dem liksom kommunernas roll och ansvar i samman-
hanget är komplexa och fordrar särskilda utredningsinsatser och 
överväganden. De behöver också relateras till bland annat den 
pågående översynen av socialtjänstlagen och den pågående bered-
ningen av förslaget från Kriminalvården, Polismyndigheten, Statens 
institutionsstyrelse och Socialstyrelsen om införandet av en natio-
nell samordningsstrategi. Detta är inte möjligt inom den ram som 
gäller för den nu aktuella utredningens arbete. I det lägesbildsarbete 
som kommunerna, enligt utredningens förslag, åläggs att göra kan 
emellertid frågor om stöd till de som vill lämna en kriminell bana och 
andra lokala återfallsförebyggande insatser mycket väl komma att 
uppmärksammas. Detta kan föranleda behov av insatser i den 
åtgärdsplan som beslutas och även av samverkan mellan flera olika 
aktörer inom de strukturer som ingår i lagförslaget, eller för övrigt.    

 
9 Libak Pedersen, M. (2016). 
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14.2 Utvärdering av reformen 

Utredningens förslag: Regeringen ska ge Statskontoret i upp-
drag att utvärdera reformen. 

 
Längre fram bör reformen med ett lagstadgat kommunalt ansvar för 
brottsförebyggande arbete utvärderas. I utvärderingen bör ingå att 
bedöma om reformen lett till avsedda effekter och hur olika delar av 
den påverkat utfallet. Det gäller först och främst frågan om den före-
slagna lagregleringen bidragit till, eller i vart fall kan förväntas bidra 
till, målet att uppnå en större effektivitet i samhällets samlade brotts-
förebyggande arbete. I avsnitt 10.2 har ytterligare några frågor som 
kan vara angelägna att uppmärksamma i en utvärdering nämnts. Hur 
regleringens fokus på arbetssätt och organisation fallit ut i för-
hållande till intresset av att effektiva brottsförebyggande åtgärder 
faktiskt vidtas är en sådan fråga. Det är också av intresse att få veta 
om de föreslagna stimulansmedlen i form av statsbidrag för brotts-
förebyggande åtgärder fått avsedd effekt, se avsnitt 12.3. En särskild 
fråga som kan vara viktig att belysa är hur reformen påverkat andra 
aktörers brottsförebyggande arbete samt hur kommunernas före-
slagna samordningsansvar hanterats och vad det resulterat i. Vilken 
påverkan som regleringen fått på samverkan mellan kommunerna 
och Polismyndigheten är, som nämnts, intressant att följa upp. Det 
gäller också hur implementeringen fungerat inom kommunens olika 
verksamheter, i egen respektive privat regi, samt i vad mån det lokala 
näringslivet, det civila samhällets organisationer och enskilda indivi-
der involverats i arbetet. Det kan även vara aktuellt att genomföra en 
eller flera processutvärderingar där olika förutsättningar för genom-
förandet såsom arbetsfördelning, beslutsprocesser, resursallokering, 
utbildningsinsatser med mera beskrivs och analyseras.  

Utredningen bedömer att Statskontoret är en myndighet som 
bör ha goda förutsättningar att utvärdera reformen. 

14.3 Ytterligare utvecklingsmöjligheter 

Utredningen har mötts av ett stort engagemang för de brottsföre-
byggande frågorna och fått motta en stor mängd synpunkter, förslag 
och förväntningar på vad den aktuella reformen ska innebära och 
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leda till. Flertalet av dem har handlat om behov som inte kan tillgodo-
ses genom en lagreglering av kommunernas ansvar för brottsföre-
byggande arbete. På många håll förefaller det finnas en frustration 
över att samhällets möjligheter att förebygga brott inte tas tillvara på 
det sätt de borde. I vissa – men långt ifrån alla – avseenden råder 
samstämmighet kring vilka dessa möjligheter är och vilka åtgärder 
som olika aktörer bör vidta. Mot denna bakgrund redovisar utred-
ningen här två möjligheter till fortsatt utveckling av det brottsföre-
byggande arbetet. 

Ett nytt brottsförebyggande program 

Regeringens brottsförebyggande program Tillsammans mot brott, 
och de satsningar som gjordes i samband med det har haft en positiv 
effekt på det brottsförebyggande arbetet i många kommuner. Det 
framgår bland annat av Brås uppföljningar. Den bild utredningen fått 
är att programmet har fungerat som en inspiration och vägledning 
för många kommuner. Betydelsen av det stöd som Brå och läns-
styrelsesamordnarna gett har också framhållits från flera håll. Brås 
bedömning är emellertid att det nu behövs en lagreglering av kom-
munernas ansvar för att komma vidare i utvecklingen av det lokala 
brottsförebyggande arbetet. Riksdagen, genom sitt tillkännagivande 
till regeringen, och regeringen, genom sitt uppdrag till denna utred-
ning, har också tagit ställning för att det behövs en lagreglering av 
kommunernas ansvar för det brottsförebyggande arbetet. Enligt 
utredningens bedömning kan det därutöver finnas skäl för regeringen 
att överväga om en vidareutveckling av Tillsammans mot brott bör 
tas fram. En sådan uppföljare skulle kunna utgöra ett viktigt kom-
plement till den föreslagna lagstiftningen genom att stimulera till en 
fortsatt utveckling och anvisa en inriktning för arbetet.  

Styrning med mål och inriktningsdokument förekommer inom 
flera områden med anknytning till det brottsförebyggande arbetet. 
Folkhälsoarbetet, som också är tvärsektoriellt, bedrivs inom åtta 
riksdagsbundna målområden.10 Alla samhällsaktörer uppmanas att 
bidra i arbetet och det finns en struktur för stöd och uppföljning, 
både på statlig och regional nivå. Även det jämställdhetspolitiska 
arbetet, inklusive arbetet med våldsprevention och mot mäns våld mot 

 
10 Prop. 2017/18:249. 
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kvinnor, utgår från riksdagsbundna mål och har en liknande struk-
tur.11 För arbetet mot terror, ANDTS, segregation, förebygga och 
bekämpa mäns våld mot kvinnor och för hållbar stadsutveckling har 
regeringen beslutat särskilda strategier.12 Målet för kriminalpolitiken 
– att minska brottsligheten och öka tryggheten – är mycket över-
gripande formulerat och ger inte någon egentlig vägledning när det 
gäller vad som mer konkret ska uträttas eller åstadkommas. Reger-
ingens program, Tillsammans mot brott, kan sägas utgöra ett inrikt-
ningsdokument för det brottsförebyggande arbetet. Det innehåller 
viktig och grundläggande fakta. Regeringen beskriver också sina mål-
sättningar på området och hur regeringen själv avser att verka för att 
dessa ska uppfyllas. Programmet följs upp genom lägesrappor-
teringar från berörda myndigheter och från Brå. Uppföljningsresul-
taten behandlas, enligt programmet, i en interdepartemental arbets-
grupp och redovisas också till riksdagen i en särskild skrivelse.13 

Ett sätt att ytterligare stärka och bredda det brottsförebyggande 
arbetet skulle kunna vara att vidareutveckla det brottsförebyggande 
programmet från 2017. Det kan till exempel ske genom att målen för 
det brottsförebyggande arbetet och hur de relaterar till det över-
gripande målet om minskad brottslighet och ökad trygghet tydliggörs 
ytterligare. Skarpare målformuleringar kan fylla en funktion som väg-
ledning och gemensam inriktning för de många aktörer som behöver 
samverka i det brottsförebyggande arbetet. Förutsättningarna för upp-
följning torde också främjas. Det kan även finnas anledning att kom-
plettera programmets beskrivningar av regeringens egna målsätt-
ningar med de förväntningar som regeringen har på andra aktörer eller 
grupper av aktörer. Ett program eller en strategi ger andra möjligheter 
att uttrycka offensiva och tydliga utvecklingsambitioner än en lag-
stiftning och kan på så sätt fungera som ett komplement till den lag 
som utredningen haft i uppdrag att föreslå. Erfarenheter och slut-
satser från det nuvarande programmets implementering liksom ut-
fallet av arbetet i den Trygghetsberedning, som regeringen tillsatt, 
bör kunna utgöra värdefullt underlag för innehållet i ett vidare-
utvecklat program. Med hänsyn till det intresse som utredningen 
uppfattar finns för det brottsförebyggande arbetet, i kombination 
den nya lagens krav och ett aktivt stöd från nationell och regional 

 
11 Skr. 2016/17:10. 
12 Skr. 2014/15:146; Prop. 2020/21:132; Ku2018/01462; Skr. 2016/17:10; Skr. 2017/18:230. 
13 Skr. 2020/21:63. 
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nivå borde ett sådant program ha potential att få stort genomslag och 
stor påverkan på det arbete som bedrivs. 

En lag om offentliga aktörers ansvar för det brottsförebyggande arbetet 

Det brottsförebyggande arbetets tvärsektoriella karaktär gör att många 
aktörer, på samhällets alla systemnivåer, är berörda. Ju mer samordnat 
det förebyggande arbetet är, desto större effekter på brottsligheten och 
otryggheten kan det få. Mycket talar för att samordning är en av de 
största framgångsfaktorerna – och en av de största utmaningarna – 
i det brottsförebyggande arbetet. Några myndigheter har ett för-
fattningsreglerat ansvar för brottsförebyggande arbete. Det gäller till 
exempel Brå, Polismyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Kriminal-
vården och länsstyrelserna men de flesta aktörer har det inte. 
Regeringen överväger enligt sin skrivelse till riksdagen om det 
brottsförebyggande arbetet att vidta ytterligare styrningsåtgärder för 
myndigheter som saknar ett uttalat brottsförebyggande uppdrag.14  

Som en positiv effekt av ett lagstadgat kommunalt ansvar för 
brottsförebyggande arbete framhålls ibland det mandat för kom-
munerna som ett sådant ansvar också kommer att innebära i samverkan 
och dialogen med andra. Med ett sådant resonemang skulle det kunna 
vara ännu mer positivt om alla offentliga aktörer ges ett lagstadgat och 
gemensamt ansvar för arbetet. Det skulle också innebära att det 
brottsförebyggande arbetet kan bedrivas på mer likvärdiga villkor av 
alla dessa aktörer. Därtill skulle en breddning av ansvaret kunna ge det 
brottsförebyggande arbetet nya arenor och möjligheter. Sveriges 
regioner är exempel på en grupp aktörer som ansvarar för många frågor 
av stor betydelse för samhällets brottsförebyggande arbete och som 
skulle omfattas av en lag som ger alla offentliga aktörer ett ansvar för 
det brottsförebyggande arbetet. Det brottsförebyggande arbetet är 
i dag till stor del inriktat på att förebygga brott mot person. Att före-
bygga andra brottstyper såsom till exempel ekonomisk brottslighet, 
välfärdsbrottslighet och miljöbrott kräver delvis andra tillvägagångs-
sätt och berör andra aktörer. Med en sådan lag skulle det brottsföre-
byggande arbetet kunna utvecklas genom att det blir ännu tydligare att 
alla brottstyper omfattas. Alla offentliga aktörer har också viktiga 
roller att spela som upphandlare och arbetsgivare. I en lag om ansvar 

 
14 Skr. 2020/21:63, s. 46. 
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för brottsförebyggande arbete i offentliga verksamheter skulle även 
dessa möjligheter kunna tydliggöras.  

En lagstiftning av detta slag kan utgöra en utvecklingsmöjlighet 
på sikt. 
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15 Konsekvenser av utredningens 
förslag 

15.1 Kraven på konsekvensanalysen 

Utredningen ska enligt kommittéförordningen (1998:1474) redo-
visa olika konsekvenser av de förslag som lämnas. Det omfattar 
bland annat sådan påverkan som förslagen kan ha på kostnaderna och 
intäkterna för staten, kommuner, regioner, företag och andra enskilda 
samt samhällsekonomiska konsekvenser i övrigt (14 §). När det gäller 
kostnadsökningar och intäktsminskningar för staten, kommuner eller 
regioner ska utredningen föreslå finansiering. Den kommunala 
finansieringsprincipen innebär att inga nya obligatoriska uppgifter 
från staten får införas utan medföljande finansiering till kommuner 
och regioner. 

Om förslagen har betydelse för den kommunala självstyrelsen ska 
utredningen redovisa detta. Detsamma gäller om förslagen har bety-
delse för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet, syssel-
sättning och offentlig service i olika delar av landet, små företags 
arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt i för-
hållande till större företag, jämställdheten mellan kvinnor och män 
eller för möjligheterna att nå de integrationspolitiska målen (15 §). Av 
utredningsdirektivet framgår att utredningen ska analysera vilka kon-
sekvenser ett kommunalt brottsförebyggande ansvar skulle innebära 
för kommunerna och deras respektive verksamheter. I direktivet 
betonas också att om något förslag påverkar den kommunala själv-
styrelsen ska också de avvägningar som lett fram till förslagen särskilt 
redovisas. Därutöver ska förslagen analyseras utifrån individens 
intresse av skydd för den personliga integriteten. 
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15.2 Utredningens förslag 

Utredningen föreslår att kommunernas ansvar för brottsföre-
byggande arbete regleras i en särskild lag. Kraven som lagen ställer 
på kommunerna är bland annat att de ska ta fram och regelbundet 
följa upp en lägesbild och en åtgärdsplan. De ska också ta ett visst 
samordningsansvar genom att verka för att överenskommelser om 
samverkan ingås och att strategiska brottsförebyggande frågor 
hanteras i ett särskilt forum (strategiskt råd). Enligt den föreslagna 
lagen ska det också finnas en samordningsfunktion för brottsföre-
byggande frågor i kommunen. 

Utredningen föreslår vidare att Brottsförebyggande rådet (Brå) 
ska ges i uppdrag att, i samråd med länsstyrelserna, kartlägga och 
analysera kommunernas behov av strategiskt stöd med anledning av 
den nya lagens krav samt lämna förslag på hur det stöd som myndig-
heten ger i dag kan anpassas utifrån de behov som identifieras. Brå 
ska också fördela bidrag till kommuner för att genomföra brottsföre-
byggande åtgärder. Brå ska dessutom ansvara för uppföljningen av 
lagens tillämpning samt få i uppdrag att lämna förslag på hur uppfölj-
ningssystemet kan konstrueras. Därutöver bör det stöd som läns-
styrelserna erbjuder kommunerna utvecklas med fokus på att ge ett 
operativt stöd att uppfylla lagens krav. För detta ska länsstyrelserna 
tillföras ytterligare medel. 

Vidare ska en expertgrupp tillsättas med uppdrag att skyndsamt 
kartlägga och analysera situationen vad gäller brottsförebyggande 
arbete i kommuner med särskilt utsatta områden och vilka behov av 
ytterligare åtgärder från regeringens sida som eventuellt finns. 

Statskontoret föreslås få i uppdrag att utvärdera reformen med 
ett lagstadgat kommunalt ansvar. 

15.3 Konsekvenser för brottsligheten 
och det brottsförebyggande arbetet 

Enligt kommittéförordningen ska det redovisas om förslag i ett betän-
kande har konsekvenser för brottsligheten och det brottsförebyggande 
arbetet. Bestämmelsen får en särskild innebörd för en utredning vars 
själva uppdrag är att lämna förslag som syftar till att utveckla det 
brottsförebyggande arbetet och på så sätt påverka brottsligheten. 
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Målet för svensk kriminalpolitik är att minska brottsligheten och öka 
tryggheten. En utgångspunkt är att detta sker både genom att brotts-
ligheten bekämpas och förebyggs. Det förebyggande arbetet handlar 
om att vidta åtgärder för att minska risken för att brott överhuvud-
taget ska inträffa. 

Det är av flera skäl svårt att utvärdera effekterna av ett brottsföre-
byggande arbete och det finns fortfarande brist på kunskap om vilka 
brottsförebyggande insatser som fungerar och vilka som inte gör 
det. Det framgår dock av Brås rapport Insatser mot brott och otrygghet 
i socialt utsatta områden att brottsförebyggande insatser typmässigt 
kan innebära att den negativa företeelsen kan minska med fem till tio 
procentenheter i jämförelse med en kontrollgrupp eller ett kontroll-
område.1 

Med hänsyn till brottslighetens stora negativa konsekvenser finns 
det ett värde i varje brott som kan förhindras. Även om det är svårt 
att göra exakta uppskattningar av det brottsförebyggande arbetets 
effekter på brottsligheten får en reform med huvudsyftet att ut-
veckla och förstärka samhällets brottsförebyggande arbete antas 
bidra till minskad brottslighet. Kommunerna ansvarar för verksam-
heter som är viktiga för det brottsförebyggande arbetet såsom 
socialtjänst, utbildning inom skolväsendet och samhällsbyggnads-
processen. Som aktör har kommunen också en central roll i lokal-
samhället. Regeringen och Brå har mot den bakgrunden gjort 
bedömningen att en lagreglering av kommunernas ansvar för brotts-
förebyggande arbete är en angelägen åtgärd för att vidareutveckla det 
brottsförebyggande arbetet. 

Syftet med den reglering som utredningen föreslår är att öka effek-
tiviteten i det lokala brottsförebyggande arbetet genom att säkerställa 
att de brottsförebyggande åtgärder som kommunerna vidtar är de 
rätta i förhållande till de lokala brottsproblemen och att det brotts-
förebyggande arbetet bedrivs på ett kunskapsbaserat och samordnat 
sätt. Med effektivitet menar utredningen största möjliga målupp-
fyllelse i förhållande till de resurser som satsas. Någon utvärdering 
som visar att ett sådant arbetssätt faktiskt leder till större effektivitet 
har, såvitt känt, inte gjorts, men det finns enligt utredningen stöd 
för en sådan bedömning bland experter på området. Detsamma 
gäller vikten av att flera aktörer samverkar i det brottsförebyggande 
arbetet. Bland annat genom Brås uppföljningar av det lokala brotts-

 
1 Brå (2016c). s. 102.  
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förebyggande arbetet har det framkommit att det finns en utvecklings-
potential i dessa avseenden. Utredningen gör ingen annan bedömning. 
Ett arbete som bedrivs på det beskrivna sättet kan bland annat 
förväntas leda till att de brottsförebyggande åtgärder som vidtas är 
mer träffsäkra och därför har förutsättningar att leda till större effek-
ter på brottsligheten. 

Regleringen ställer inte krav på att kommunerna ska vidta fler 
brottsförebyggande åtgärder eller satsa mer resurser på berörda 
verksamheter, men genom ett ökat fokus på det brottsförebyggande 
arbetet och ökad kunskap kan det antas att lagförslaget, i vart fall på 
sikt, kommer att leda till detta. Utredningens förslag om att erbjuda 
kommunerna ekonomiskt bidrag till brottsförebyggande åtgärder 
syftar också till att stimulera en sådan utveckling. Det förtjänar dock 
att påpekas att även med en oförändrad omfattning av kommunernas 
åtgärder för att förebygga brott kan den föreslagna regleringen, med 
de resonemang som utredningen för, förväntas leda till större mål-
uppfyllelse i form av minskad brottslighet. 

15.4 Samhällsekonomiska konsekvenser 

Utredningen kan konstatera att brottsligheten har stora samhälls-
ekonomiska konsekvenser och att besparingsmöjligheterna med ett 
brottsförebyggande arbete är omfattande. Som ovan konstateras kan 
utredningens förslag till lagreglering bidra till minskad brottslighet 
och ökad trygghet. Utredningen har i sina överväganden och förslag 
beaktat samhällsekonomiska aspekter löpande, men mot bakgrund 
av osäkerheten när det gäller förslagens effekt kan utredningen dock 
inte ge några konkreta uppskattningar av omfattningen av kostnads-
besparingarna, vilket också redogörs för här nedan. Förslagen leder 
däremot till vissa kostnadsökningar för stat och kommun, vilka 
redovisas i 15.5 och 15.6. Totalt sett bedömer utredningen dock att 
de möjliga besparingarna av ett förbyggande arbete bör överstiga 
utgifterna för detta.    
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15.4.1 Möjliga besparingar av ett brottsförebyggande arbete 

Ett förebyggande arbete som leder till minskad brottslighet kan 
bidra till stora kostnadsbesparingar för det offentliga. Det är dock 
svårt att bedöma omfattningen av sådana besparingar. En anledning 
till detta är att det inte går att med säkerhet uppskatta brottslighetens 
omfattning och därmed inte heller dess ekonomiska konsekvenser. 
Kostnadsberäkningar försvåras dessutom av att brottsligheten har 
effekter på olika delar av samhället och därmed leder till olika direkta 
eller indirekta kostnader. Utöver de omedelbara kostnaderna som 
brottsligheten orsakar, uppstår kostnader runt samhällets reaktioner 
på brott, för åtgärder att förhindra brott och så kallade alternativ-
kostnader och produktionsbortfall som uppkommer genom att en 
enskild person begår brott eller avtjänar straff i stället för att arbeta.2 
Vissa kostnader går att skatta, till exempel de som gäller rättsväsendet, 
medan kostnader som rör brottsoffren liksom produktionsbortfall är 
svårare. Konsekvenserna av vissa brott, i synnerhet brott mot person, 
är därutöver svåra att beräkna eftersom de som regel orsakar ett 
lidande som inte låter sig mätas ekonomiskt. 

Flera olika studier av brottslighetens ekonomiska konsekvenser 
har gjorts och några av dessa redovisas i avsnitt 3.3. Exempelvis 
redovisar Brå i sin rapport Kostnader för brott internationella studier 
som visar att kostnaden för brottsligheten kan uppgå till mellan 2,7 
och 10 procent av bruttonationalprodukten (BNP), vilket för Sveriges 
del skulle innebära 132 till 488 miljarder kronor om året.3 Uppskatt-
ningar har också gjorts av kostnaderna för gängkriminaliteten. Enligt 
Eva Lundmark-Nilssons och Ingvar Nilssons studie Vänd dem inte 
ryggen från 2012 uppskattas den genomsnittliga kostnaden för en 
gängkriminell under en tjugoårsperiod till 70 miljoner kronor, in-
räknat samhällets kollektiva skyddsåtgärder. Det omfattar kostnader 
för polisutredning, rättegång, kriminalvård, akut sjukvård och pro-
duktionsförluster som uppstår när personer berörda av gängkrimi-
naliteten inte arbetar och bidrar till det gemensamma folkhushållet.4 

Det har också genomförts studier som räknar på de besparingar 
som kan åstadkommas med ett förebyggande arbete. Ett exempel är 
en rapport om det våldsförebyggande arbetet i Botkyrka kommun, 
vilket bland annat bedömdes ha lett till färre misstankar om vålds-

 
2 Brå (2017b).  
3 a.a. s. 42–46. 
4 Lundmark-Nilsson, E., Nilsson, I. (2012). s. 80. 
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brott och att fler elever blev behöriga till gymnasiet. Besparingarna 
av detta uppskattades till uppemot 200 miljoner kronor fram tills att 
individerna blir 65 år.5 Ett annat exempel är Eva Lundmark-Nilssons 
och Ingvar Nilssons socioekonomiska analys av vitmaktrörelsen och 
arbetet med Kungälvsmodellen. Enligt denna skulle arbetet vara själv-
finansierat om det endast lyckades reducera effekterna av det aktuella 
gänget i kommunen med fem procent.6 Även flera utredningar har 
gjort bedömningar om att ett förebyggande arbete på andra områden 
är lönsamt, däribland Missbruksutredningen och Utredningen Fram-
tidens socialtjänst.7 I den sistnämnda utredningen görs antagandet 
att införandet av ett krav på ett förebyggande arbete i socialtjänst-
lagen skulle kunna ge en tioprocentig reduktion av utanförskapet, 
vilket skulle innebära en samhällelig besparing eller nytta på ungefär 
13 miljarder kronor om året.8 Även om det av flera skäl är svårt att 
göra några exakta beräkningar visar dessa studier att ett brottsföre-
byggande arbete kan leda till omfattande besparingar. Eftersom det 
råder stor osäkerhet om de ekonomiska effekterna av ett brottsföre-
byggande arbete i allmänhet gör utredningen inte heller någon bedöm-
ning av hur stora besparingar som just utredningens förslag kan 
resultera i. 

Vilka verksamheter kan beröras av besparingarna 

I några av de beräkningar som gjorts av brottslighetens kostnader 
görs uppskattningar av vad det är för typ av utgifter som den för-
orsakar och därav också fördelningen av dessa mellan stat, kommun 
och region. I Eva Lundmark-Nilssons och Ingvar Nilssons rapport 
Vänd dem inte ryggen finns räkneexempel på kostnaderna för olika 
brottstyper och särskilt för gängkriminalitet. Enligt deras räkne-
exempel uppgår samhällets utgifter för en gängkriminell under en 
tjugoårsperiod till cirka 70 miljoner kronor om året, inräknat sam-
hällets kollektiva skyddsåtgärder. Av dessa kostnader fördelar sig 
den största delen på rättsväsendet. I studien finns också beräkningar 
för annan typ av brottslighet där en något mindre del av kostnaderna 
fördelar sig på rättsväsendet och en större del på produktionsbortfall 

 
5 Länsstyrelsen Stockholm (2020b).  
6 Lundmark-Nilsson, E., Nilsson, I. (2013). s. 11. 
7 SOU 2011:35; SOU 2020:47. 
8 SOU 2020:47 s. 963. 
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och Försäkringskassan. Andra studier visar att brottsligheten också 
innebär stora direkta kostnader för kommunerna även om omfatt-
ningen skiljer sig åt beroende på vilken brottslighet det rör sig om. 
Det rör bland annat kostnader för socialtjänst, hälso- och sjukvård 
och produktionsbortfall som leder till minskade skatteintäkter.9 
Vidare visar studier att företagen också drabbas ekonomiskt, vilket 
redovisas i avsnitt 15.8. Detta berör kommunerna indirekt genom att 
arbetstillfällen kan gå förlorade och att skatteintäkter därmed minskar 
även på grund av det. Sammantaget kan lokala förebyggande insatser 
som leder till minskad brottslighet leda till betydande besparingar 
för såväl kommunerna som för staten. 

15.5 Konsekvenser för statlig verksamhet 

Eftersom utredningens lagförslag enbart omfattar kommunerna får de 
också i huvudsak ekonomiska konsekvenser för dem. Staten belastas 
direkt genom de uppdrag till Brå som utredningen föreslår, till-
sättandet av en expertgrupp och anslagsökningen för länsstyrelsernas 
arbete. Genom finansieringsprincipen kommer däremot staten ersätta 
kommunerna för de kostnadsökningar som förslaget innebär för 
dem, vilket redogörs för i avsnitt 15.7. Vidare får utredningens för-
slag konsekvenser för staten eftersom ett lokalt brottsförebyggande 
arbete i sig kan leda till besparingar för statlig verksamhet. 

15.5.1 Uppdrag till Brottsförebyggande rådet 

Strategiskt stöd 

Brå har sedan 2017 haft i uppdrag att erbjuda stöd och samordning 
för brottsförebyggande arbete.10 Enligt detta ska Brå bland annat 
utveckla det lokala brottsförebyggande arbetet genom att utveckla, 
samla och sprida kunskap om brottsförebyggande arbete, stimulera, 
analysera och utvärdera brottsförebyggande insatser som bedöms 
vara särskilt intressanta, samt bidra till att behovet av utbildning om 
kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete tillgodoses.  

 
9 Nilsson, I. och Wadeskog, A. (2013).; Andrée Löfholm, C., Olsson, T. och Sundell, K. (2014).  
10 Ju2017/01526. 
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Som en förberedelse för den nya lagens införande föreslår utred-
ningen att Brå ska få ett särskilt uppdrag att, i samråd med läns-
styrelserna, kartlägga och analysera kommunernas behov av strate-
giskt stöd med anledning av den nya lagens krav. Myndigheten ska 
utifrån det lämna förslag på hur det stöd som ges i dag kan anpassas 
för att tillgodose de behov som identifieras. Utredningen bedömer 
att ett dylikt uppdrag kräver resurser utanför befintligt ramanslag. 
Brå bör tillföras 2,5 miljoner kronor för uppdragets genomförande, 
vilket motsvarar två årsarbetskrafter räknat på 1 miljon kronor för 
lön, lönebikostnader och overhead, och cirka 500 000 kronor för 
andra utredningskostnader.11  

Eftersom uppdraget innebär att Brå ska lämna förslag på hur 
myndighetens stöd till kommunerna bör utformas kan utredningen 
inte bedöma vilka de ekonomiska konsekvenserna blir för myndig-
heten på sikt. Brå har däremot i rapporter och i samtal med utred-
ningen redogjort för att kommunerna, oberoende av ett lagstadgat 
ansvar, har behov av omfattande stöd samt att myndigheten därmed 
har behov av substantiella resursförstärkningar. 

Bidrag till brottsförebyggande åtgärder 

Utredningen föreslår att kommuner ska kunna ansöka om ett bidrag 
för en tillfällig kostnad avseende en brottsförebyggande åtgärd som 
är tydligt och tidsmässigt avgränsad. Bidrag ska inte fördelas till 
åtgärder som genomförs för att uppfylla de krav som den föreslagna 
lagen ställer på kommunerna. 

Utredningen föreslår att bidragen ska fördelas av Brå och att de 
sammantaget ska kunna uppgå till 50 miljoner kronor årligen, vilket 
bedöms vara en summa som kan stimulera till att brottsförebyggande 
åtgärder vidtas överallt i landet. Dessa medel ska vara öronmärkta för 
bidraget. För att administrera bidraget bör Brå tillföras 2 miljoner 
kronor, motsvarande två årsarbetskrafter, på anslag 1:15. Det bidrag 
som utredningen föreslår ska alltså ges vid sidan av det som Brå för-
delar i dag som en del av uppdraget om att erbjuda stöd och samord-
ning för brottsförebyggande arbete. 

 
11 Kostnadsberäkningen följer en uppskattning utifrån Ekonomistyrningsverkets Handledning 
för Personalkostnader (Redovisning av olika personalkostnader i statliga myndigheter).  
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Uppföljning av lagens tillämpning 

Utredningen föreslår att det ska framgå av instruktionen för Brå att 
myndigheten ska ansvara för uppföljningen av lagens tillämpning. 
Regeringen ska också ge Brå i uppdrag att i samråd med länsstyrel-
serna lämna förslag på hur ett system för uppföljning kan kon-
strueras. På samma sätt som det särskilda uppdraget att kartlägga 
kommunernas behov av stöd kan detta uppdrag förväntas innebära 
kostnader som inte är täckta av befintligt ramanslag. Det gäller särskilt 
eftersom uppdraget förväntas ges och genomföras före ikraft-
trädandet av den föreslagna lagen. För att genomföra uppdraget om 
ett förslag på uppföljningssystem bör myndigheten ges 1,5 miljoner 
kronor under ett år, vilket motsvarar en årsarbetskraft, räknat på 
1 miljon kronor för lön, lönebikostnader och overhead, samt en 
budget på cirka 500 000 kronor för övriga kostnader som följer av 
uppdraget. Dessa medel bör tillföras anslag 1:15. Uppföljningssyste-
met bör förhållas till, och sannolikt samordnas med, den uppföljning 
som myndigheten för närvarande gör inom ramen för uppdraget om 
stöd och samordning för brottsförebyggande arbete. 

Hur uppföljningen närmare ska utföras och eventuellt integreras 
med befintligt uppföljningssystem får beslutas i dialog mellan myn-
digheten och regeringen, utifrån det förslag som myndigheten tar 
fram. Det är mot den bakgrunden inte möjligt att i nuläget bedöma 
vilka ekonomiska konsekvenser som uppgiften att följa upp den nya 
lagens tillämpning kommer att få för Brås verksamhet. 

15.5.2 Länsstyrelsernas stöd 

Utredningen anser att det stöd som länsstyrelserna erbjuder kom-
munerna bör utvecklas med fokus på att ge ett ytterligare operativt 
stöd att uppfylla den nya lagens krav. Stödet bör vara anpassat efter 
den enskilda kommunens behov och förutsättningar. Utredningen 
anser vidare att länsstyrelserna behöver tillföras ytterligare resurser för 
att kunna utveckla sitt operativa stöd på det sätt som beskrivs i 12.2.2. 

I dag uppgår stödet för länsstyrelsernas regionala samordning av 
brottsförebyggande arbete till 25 miljoner kronor. Av dessa medel 
får högst 2 333 000 kronor vardera fördelas till länsstyrelserna i 
Stockholms, Västra Götalands och Skåne län samt 1 miljon kronor 
vardera till övriga länsstyrelser. Utredningen anser att finansieringen 
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av länsstyrelsernas arbete bör utökas med 21 miljoner kronor, vilket 
ungefär motsvarar 21 årsarbetskrafter utifrån den modell som 
används i avsnitt 15.5.1. Eftersom antalet kommuner, befolknings-
antalet liksom de särskilda brottsproblem som varje länsstyrelse har 
att hantera skiljer sig åt, är det inte rimligt att dessa resurser fördelas 
jämnt mellan samtliga länsstyrelser. Utredningen har dock valt att 
inte föreslå en modell för hur dessa medel ska fördelas utan anser att 
länsstyrelserna själva har bättre förutsättningar att göra det. Resurserna 
kan användas för lönekostnader eller andra verksamhetskostnader 
inom uppdraget. 

15.5.3 Expertgrupp för kartläggning av behov av stöd 
till kommuner med särskilt utsatta områden 

Utredningen föreslår att en expertgrupp tillsätts med uppdrag att 
skyndsamt kartlägga och analysera situationen vad gäller brotts-
förebyggande arbete i kommuner med särskilt utsatta områden samt 
identifiera eventuella behov av åtgärder från regeringens sida. För att 
tillgodose behovet av kompetenser som utredningen anser kan ingå 
i expertgruppen ska den ges en budget för fem årsarbetskrafter till-
sammans med en budget för resor och övrigt. Kostnaden för upp-
draget uppskattas till 5,5 miljoner kronor under ett år. 

15.5.4 Uppdrag till Statskontoret 

Utredningen föreslår att reformen med ett lagstadgat kommunalt 
ansvar för brottsförebyggande arbete ska utvärderas bland annat för 
att bedöma om lagen bidragit till målet att uppnå en större effektivitet 
i samhällets samlade brottsförebyggande arbete. Utvärderingen bör 
finansieras inom befintligt anslag. 

15.5.5 Övriga konsekvenser för den statliga verksamheten 

Förutom de specifika uppdrag som redogörs för ovan är det tänkbart 
att ett lagstadgat kommunalt brottsförebyggande ansvar också kan 
innebära kostnader för annan statlig verksamhet. Det brottsföre-
byggande arbetet som kommunerna enligt den föreslagna lagen ska 
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genomföra kommer framför allt involvera Polismyndigheten. Rim-
ligen kan detta innebära att myndigheten måste lägga resurser för 
att tillmötesgå kommunernas behov, bland annat genom att förse 
kommunerna med underlag för de lägesbilder som ska tas fram. 
Utredningen bedömer dock inte att lagförslaget i sig innebär att Polis-
myndigheten ges nya arbetsuppgifter som förutsätter kompensation. 
Som framgår av avsnitt 13.2. ska Polismyndigheten enligt 6 § tredje 
stycket i polislagen samarbeta med andra myndigheter och organi-
sationer vilkas verksamhet berör polisverksamheten, och här avses 
också kommunala myndigheter samt allmänna och enskilda organi-
sationer. Lagförslaget bör dessutom enligt utredningens bedömning 
underlätta Polismyndighetens kärnuppdrag att förebygga brottslig 
verksamhet. 

Även andra myndigheter kan ha anledning att bistå kommunerna, 
se avsnitt 13.1. Detta bör kunna ske inom ramen för befintliga upp-
drag och finansiella ramar. Ett mer strukturerat brottsförebyggande 
arbete som i förlängningen leder till minskad brottslighet kan därtill 
gynna all statlig verksamhet som på olika sätt berörs av brottslig-
heten och dess konsekvenser. 

15.6 Konsekvenser för kommunerna 

15.6.1 Uppskattade kostnader för det brottsförebyggande 
arbete som bedrivs i dag 

Det är svårt att göra en uppskattning av omfattningen av det brotts-
förebyggande arbete som bedrivs i olika kommuner i dag. Enligt 
såväl utredningens som Brås kartläggningar bedriver de flesta kom-
muner ett brottsförebyggande arbete, men arbetet skiljer sig åt 
mellan olika kommuner utifrån befolkningsstorlek och de särskilda 
behov och prioriteringar som finns och görs lokalt. I Brås rapport 
om nuläget och utvecklingsbehoven för det brottsförebyggande 
arbetet från 2021 framgår att 36 procent av de tillfrågade kommunerna 
eller stadsdelarna har en brottsförebyggande samordnare som arbetar 
med uppgiften på minst 50 procent av sina arbetstid. Det är framför 
allt större kommuner som har en samordnare som arbetar på heltid.12 
Enligt Brå lägger samordnaren i genomsnitt 22 procent av sin arbets-

 
12 Brå (2021c). s. 63. 
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tid på brottsförebyggande arbete i mindre kommuner och 44 procent 
i övriga.13  

För att fördjupa bilden av de resurser som olika kommuner lägger 
ner på det brottsförebyggande arbetet har utredningen kontaktat ett 
antal kommuner för att få en uppfattning om arbetet. Enligt utred-
ningens bild förefaller kommuner med ett större invånarantal ha minst 
en brottsförebyggande samordnare anställd på heltid. I några kom-
muner såsom Nacka och Halmstad arbetar två personer med brotts-
förebyggande frågor, varav en har ett uppdrag som mer handlar om 
samordningen och den andra har ett operativt uppdrag. Mindre kom-
muner verkar i regel ha en person anställd som har brottsförebyggande 
arbete som del av sin tjänst. Denna tjänst kombineras ofta med andra 
uppgifter såsom krisberedskap, folkhälsofrågor, förebyggande arbete 
avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om 
pengar (ANDTS) eller andra närliggande uppgifter. 

Hur stora resurser som olika kommuner lägger ner på det brotts-
förebyggande arbetet skiljer sig åt. I små kommuner kan det röra sig 
om ett par tusen kronor som täcker samordnarens resor och utbild-
ning medan andra lägger 100 000 kronor eller mer. Några kommuner 
har en budget avsatt för trygghetsfrågor, vilken kan finansiera till 
exempel trygghetsanalyser och särskilda insatser såsom väktare eller 
övervakningskameror. Det är därför svårt att göra en mer exakt 
bedömning av de resurser utöver lönekostnader som läggs på upp-
gifter som omfattas av utredningens förslag. 

15.6.2 Uppskattade kostnader för kommunerna som följer 
av utredningens förslag 

Utredningen bedömer att de delar av den föreslagna lagen som inne-
bär direkta ekonomiska konsekvenser för kommunerna är kraven på 
att ta fram en lägesbild och en åtgärdsplan, samt att verka för att 
överenskommelser om samverkan ingås och att strategiska frågor 
hanteras i ett särskilt råd. Det gäller även den samordningsfunktion 
för brottsförebyggande frågor som ska finnas i kommunen. 

Enligt utredningens bedömning rör den största delen av utgif-
terna som följer av utredningens förslag kostnaderna för samord-
ningsfunktionen. Därutöver tillkommer kostnader för att ta fram en 

 
13 Brå (2020d). s. 26.  
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lägesbild och åtgärdsplan. Detta är ett arbete som bör ingå i samord-
ningsfunktionens uppdrag och som därmed i huvudsak avser löne-
kostnaderna för den. Därutöver krävs resurser från andra delar av 
förvaltningen, det vill säga arbetstid som andra kommuntjänste-
personer och förvaltningar måste lägga på insatser som följer av lagen. 

Vidare kan det finnas anledning för en kommun att beställa trygg-
hetsmätningar eller genomföra enkätundersökningar, uppsökande 
informationsinhämtning eller medborgardialoger som fångar upp 
synpunkter från olika delar av befolkningen, se avsnitt 11.3.1. Det 
tillkommer också kostnader för utbildning och kompetensutveckling 
när det gäller brottsförebyggande arbete, även om sådana utgifter del-
vis kan tillgodoses genom de insatser som Brå och länsstyrelserna 
genomför. 

Kostnadsberäkning 

Det är svårt att göra en uträkning av de kostnader som lagförslaget 
innebär eftersom omfattningen av det arbete som utförs i dag kraftigt 
skiljer sig mellan olika kommuner. Det finns vidare skillnader när det 
gäller kommunernas förutsättningar och utmaningar. Utredningen 
har därför valt att i sin utgiftsberäkning utgå ifrån den som används 
för krisberedskapsarbetet. Utredningens förslag om ett kommunalt 
ansvar för brottsförebyggande arbete motsvarar i stora drag de krav 
som ställs på krisberedskapsarbetet enligt lagen (2006:544) om kom-
muners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser 
i fredstid och höjd beredskap. För krisberedskapsarbetet betalas 
ersättning ut för risk- och sårbarhetsanalys, planering, geografiskt 
områdesansvar, utbildning, övning och rapportering. Det kan jäm-
föras med kraven på lägesbild, åtgärdsplan, uppföljning och samord-
ningsansvar. Kraven på utbildning och övning är uppgifter som inte 
följer av utredningens lagförslag, men det är sammantaget inte upp-
gifter som utgör en betydande del av krisberedskapsarbetet. 

Ersättningen för krisberedskapsarbetet är reglerad i en överens-
kommelse mellan staten som företräds av Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR). Enligt överenskommelsen från 2018 får kommunerna ett 
grundbelopp för att hålla en funktion med erforderlig kompetens för 
samordning av kommunens uppgifter i krisberedskapssystemet. 
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Beloppet är satt till 3,5 miljoner kronor för Stockholm, 2 miljoner 
kronor för Göteborg, 1,5 miljoner kronor för Malmö, 560 000 för 
kommuner med minst 80 000 invånare och 350 000 kronor för övriga 
kommuner. En verksamhetsersättning betalas ut för att genomföra 
planering, risk- och sårbarhetsanalys, geografiskt områdesansvar, 
utbildning och övning, samt rapportering. Ersättningen är 17,25 kronor 
per invånare och räknas årligen upp med konsumentprisindex (KPI). 
Både grundbidraget och verksamhetsersättningen kan användas för 
lönekostnader för exempelvis en beredskapssamordnare, men också 
till medarbetare i andra förvaltningar som arbetar med uppgifterna i 
överenskommelsen. Utöver det ersätts kommunerna särskilt för 
ljudsändare och radiokommunikationssystem, vilket är utgifter som 
inte är relevanta för kommunernas brottsförebyggande arbete.14 

Utredningen anser följaktligen att denna modell kan användas 
som beräkningsgrund för att uppskatta kostnaderna för kommu-
nernas ansvar för det brottsförebyggande arbetet. För det grundbidrag 
som betalas för krisberedskapssystemet gäller som ovan framgår en 
fast summa för de tre största kommunerna medan bidraget för övriga 
varierar utifrån kommunstorlek. Eftersom utredningen inte avser att 
använda modellen för att räkna ut den ersättning som specifika kom-
muner ska erhålla, utan för att göra en översiktlig beräkning av de sam-
manlagda kostnaderna för kommunsektorn, anser utredningen att det 
är rimligare att utgå från en fast summa för grundbidrag. Utredningen 
har därför valt att utgå från den genomsnittliga summa som betalas ut 
till de tre storstäderna, vilket är 3,80 kronor per invånare. 

Därutöver ges det en verksamhetsersättning på 17,25 kronor per 
invånare. Kostnaderna som följer av utredningens lagförslag bör 
följaktligen uppgå till 21,05 kronor per invånare. Räknat på Sveriges 
befolkning i november 2020 motsvarar det en total kostnad på 
218 504 157 kronor. Detta är en uppskattning av de totala kostna-
derna för kommunsektorn som följer av lagförslaget, såsom att 
bemanna en samordningsfunktion och övriga kostnader för arbetet 
med lägesbild och åtgärdsplan med mera, och beräkningsmodellen 
ska alltså inte ses som en uppskattning av kostnaderna för enskilda 
kommuner. Totalsumman är något lägre än vad som totalt sett gäller 
för krisberedskapsarbetet, vilket är rimligt mot bakgrund av att 
ersättningen för krisberedskapsarbetet även innefattar ersättning för 
övning och utbildning. 

 
14 MSB och SKR (2018). 
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15.6.3 Övriga konsekvenser för kommunal verksamhet 

Som framgår av kapitel 5 och 9 kan i stort sett alla kommunala verk-
samheter ha eller komma att få betydelse för det lokala brotts-
förebyggande arbetet och i förlängningen bli berörda av utredningens 
förslag. Eftersom lagförslaget ställer krav på ett visst arbetssätt och en 
viss organisation för det brottsförebyggande arbetet, och inte vilka 
brottsförebyggande åtgärder som ska vidtas, kan utredningen dock 
inte bedöma hur och i vilken utsträckning dessa olika kommunala 
verksamheter kommer att beröras av kommunens samlade brotts-
förebyggande arbete. Det är däremot rimligt att ett antal nämnder 
och förvaltningar deltar och bidrar i arbetet med att ta fram läges-
bilder och besluta åtgärdsplaner. Sannolikt kan det även vara aktuellt 
för flera av dem att genom deltagande i det strategiska rådet för 
brottsförebyggande frågor och på andra sätt bidra till samordningen 
av det lokala brottsförebyggande arbetet. Ersättning för den arbets-
tid som olika kommuntjänstepersoner och förvaltningar måste lägga 
på insatser som följer av lagförslaget omfattas också av kostnads-
beräkningen i 15.6.2. Det kan finnas en risk för att det uppstår 
skillnader i hur vissa verksamheter påverkas av lagförslaget beroende 
på om huvudmannen är kommunal eller enskild, detta gäller till 
exempel verksamheter inom skolväsendet, se avsnitt 10.2. Utred-
ningen bedömer dock att dessa skillnader i så fall är en konsekvens 
av lagstiftning och andra faktorer som redan föreligger och inte av 
utredningens lagförslag. 

15.7 Finansiering av utredningens förslag 

15.7.1 Kommunalekonomisk ersättning enligt 
finansieringsprincipen 

Eftersom kommunerna genom utredningens förslag åläggs att utföra 
uppgifter som de tidigare inte har haft en lagstadgad skyldighet att 
utföra ska staten enligt den så kallade finansieringsprincipen kom-
pensera kommunerna från grunden. Kompensation ska alltså utgå 
även för de kommuner som frivilligt utför ett brottsförebyggande 
arbete som motsvarar det som föreskrivs av utredningens förslag. 

Finansieringsprincipen är inte författningsreglerad, men har en 
viktig betydelse för att balansera den kommunala självstyrelsen mot 
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den statliga styrningens syften. Principen tillkom i början av 1990-
talet och innebär att staten ska kunna ålägga kommunerna nya upp-
gifter och skyldigheter, men inte utan att ge dem adekvat finan-
siering.15 Kompensationen bör inte vara i form av riktade statsbidrag 
utan generella bidrag som kommunerna fritt får disponera. På det 
sättet respekteras den kommunala självstyrelsen och mer likvärdiga 
förutsättningar för kommunerna skapas, gränsen mellan det statliga 
och kommunala ansvaret tydliggörs och den kommunala planeringen 
underlättas.16 

Förslag till finansieringsmodell 

Utredningens bedömning är att förslagens sammantagna kostnader 
för kommunerna uppgår till 218 504 157 kronor om året. Ersätt-
ningen för dessa kostnader bör i enlighet med utgångspunkten ovan 
ges genom budgetpropositionens utgiftsområde 25, Allmänna bidrag 
till kommuner, anslag 1:1, Kommunalekonomisk utjämning. 

Alternativ finansieringsmodell 

En alternativ finansieringsmodell som skulle kunna övervägas är att 
stat och kommun sluter en överenskommelse om ersättningen för 
det kommunala ansvaret för det brottsförebyggande arbetet på samma 
sätt som sker för krisberedskapsarbetet. Inom en sådan skulle 
parterna kunna komma överens om hur medel ska användas och 
därigenom skulle de kunna riktas till specifika verksamheter eller till 
kommuner med särskilda behov. 

Den ersättning som staten betalar till kommunerna genom en 
sådan överenskommelse skulle också kunna ske i form av så kallade 
sociala obligationer eller sociala investeringsfonder, vilket är en modell 
som används i några kommuner.17 Syftet är att göra tidiga insatser som 
på sikt leder till minskade samhällskostnader. Även Jämlikhetskom-
missionen argumenterar för att kommunerna bör kunna avsätta eller 
ta del av medel för att göra sociala investeringar i syfte att sänka 
kostnaderna inom det egna eller angränsande områden.18 Gällande 

 
15 Prop. 1991/92:150. 
16 Riksrevisionen (2018).  
17 Hultkrantz, L. (2015). 
18 SOU 2020:46, s. 917. 
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utredningens förslag kan de ses som sociala investeringar, vilka rätt 
utförda skulle kunna leda till kostnadsbesparingar för bland annat 
statlig verksamhet såsom rättsväsendet.  

Utredningen förespråkar dock att kommunerna ersätts genom 
anslaget för kommunalekonomisk utjämning. Kommunalekono-
misk kompensation ska i princip ges i form av generella bidrag som 
kommunerna fritt får disponera. Utredningen anser inte att det finns 
övertygande motiv till att införa en lika omfattande detaljstyrning av 
ersättningen som gäller för krisberedskapsarbetet. När det gäller 
sociala obligationer eller investeringsfonder anser utredningen vidare 
att en sådan finansieringsmodell inte är tillräckligt utredd och be-
prövad för att utgöra ett alternativ till ett generellt statsbidrag för ett 
så omfattande genomförande som krävs i detta fall. 

15.7.2 Förslag till finansiering 

I avsnitt 15.4 redogör utredningen för de övergripande samhälls-
ekonomiska konsekvenserna av utredningens förslag. Utredningen 
gör där bedömningen att förslagen kan leda till ett mer effektivt brotts-
förebyggande arbete och på så sätt leda till minskad brottslighet och 
ökad trygghet. Det innebär att besparingarna som följer av utred-
ningens förslag på sikt bör överstiga de eventuella utgifterna. För-
slagen kan på så vis anses kostnadsneutrala. Eftersom utredningen 
inte med säkerhet kan ange omfattningen för eventuella besparingar 
och kostnader ges inga mer exakta uppgifter.  

Det är därutöver rimligt att finansieringen av reformen i sin hel-
het sker genom att staten minskar på utgifter som bedömts vara 
negativa för statens finanser. En sådan utgift är RUT-avdraget, vilken 
uppgår till cirka 4,7 miljarder kronor år 2017, och som Riksrevisionen 
bedömt påverkar statens finanser negativt.19 En annan utgift som 
bedömts påverka finanserna negativt är nedsättningen av arbets-
givaravgifterna för 19–23-åringar, vilken omfattar 9 miljarder kronor 
under 2021 och 2022. Enligt Riksrevisionen ger nedsättningen små 
sysselsättningseffekter, stora dödviktseffekter och sammantaget ett 
stort inkomstbortfall för staten.20 

 
19 Riksrevisionen 2020. 
20 Riksrevisionen 2008. 
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15.8 Ekonomiska konsekvenser för enskilda fysiska 
och juridiska personer 

Brottsligheten har ekonomiska konsekvenser för såväl enskilda som 
juridiska personer. Det var ungefär 23 procent av befolkningen mellan 
16 och 84 år som uppgav att de under 2019 utsattes för någon eller 
några av de brottstyper som i den Nationella trygghetsundersök-
ningen (NTU) benämns som brott mot enskild person. En viss del av 
brottsligheten har uppenbara ekonomiska konsekvenser såsom egen-
domsbrott, vilket 15 procent av hushållen uppgav att de utsatts för 
2019 enligt NTU.21 Studier visar också att brottsligheten får om-
fattande ekonomiska konsekvenser för företagen. Enligt en studie 
som tagits fram för Svenskt Näringsliv uppgår den totala direkta 
kostnaden för de brott som drabbar svenska företag till runt 
42 miljarder kronor årligen.22 Det är handeln som är mest brotts-
utsatt, men även företag inom exempelvis byggbranschen drabbas. 

Mot bakgrund av att det är företag inom handel som är särskilt 
drabbade av brottsligheten bör ett effektivt brottsförebyggande arbete 
kunna bidra till att förbättra flera små företags, såsom butikers, arbets-
förutsättningar, konkurrensförmåga och villkor i övrigt i förhållande 
till större företag. Det kan i sin tur bidra till ökad sysselsättning. 

15.9 Konsekvenser för den kommunala självstyrelsen 

Den kommunala självstyrelsen är en av grundvalarna i det svenska 
styrelseskicket och vilar på en lång tradition av att det lokala tagit 
ansvar och utövat inflytande över egna angelägenheter. Självstyrel-
sen regleras främst i 14 kap. regeringsformen och innebär att det ska 
finnas en självständig och, inom vissa ramar, fri bestämmanderätt för 
kommunerna. Legitimiteten för självstyrelsen grundar sig bland 
annat på dess demokrativärde. Beslutsfattandet sker nära medborgarna 
och de får därigenom goda möjligheter till insyn och deltagande i 
beslutsfattandet samt ges möjligheter att påverka och utkräva ansvar. 
Därutöver motiveras självstyrelsen av dess effektivitetsvärde. Den ger 
större flexibilitet och möjligheter att anpassa offentlig verksamhet 
till lokala behov och till de skiftande förutsättningar som råder i olika 

 
21 Brå (2020a), s. 9. 
22 Svenskt Näringsliv (2020), s. 23. 
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delar av landet, till exempel vad gäller demografi, geografi, närings-
struktur och arbetsmarknadens utformning. 

Enligt 14 kap. 3 § regeringsformen bör en inskränkning i den 
kommunala självstyrelsen prövas mot proportionalitetsprincipen, 
vilket innebär att en inskränkning inte bör gå utöver vad som är nöd-
vändigt med hänsyn till de ändamål som föranlett inskränkningen. 
En utredning ska ta ställning till om de nationella intressen som ska 
tillgodoses väger tyngre än det kommunala självstyrelseintresset och 
om det inte finns något annat, mindre ingripande, sätt att tillgodose 
de aktuella nationella intressena. 

15.9.1 Den kommunala självstyrelsen begränsas 

Utredningen föreslår att en lag införs om ett kommunalt ansvar för 
brottsförebyggande arbete. Även om flera kommuner i dag bedriver 
ett arbete för att förebygga brott har de inget lagstadgat ansvar för 
detta. Utredningens förslag får på så vis en tydlig konsekvens för den 
kommunala självstyrelsen. Kommunerna ges en tydligare roll i sam-
hällets brottsförebyggande arbete och ska bland annat ta fram en 
lägesbild, besluta en åtgärdsplan och inrätta en samordningsfunktion. 

Lagen ställer följaktligen krav på att kommunerna ska utföra vissa 
specifika uppgifter och begränsar därmed kommunernas möjligheter 
att själva utforma sin verksamhet utifrån de behov och intressen som 
de anser finns lokalt. Det innebär en begränsning för fullmäktiges 
handlingsutrymme när det gäller frågor om hur kommunerna ska 
bedriva sitt brottsförebyggande arbete. Däremot är denna begräns-
ning enligt utredningens bedömning marginell och lagen ger kom-
munerna ett förhållandevis stort utrymme för att själva bestämma 
hur det brottsförebyggande arbetet ska organiseras och hur om-
fattande det ska vara. Förslaget innebär inte heller någon tillsyn eller 
domstolskontroll över den kommunala verksamheten. Medborgarna 
ges alltjämt stora möjligheter att utöva inflytande över verksam-
heten och förslaget bedöms sammantaget inte få någon betydande 
påverkan på den lokala demokratin. 
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15.9.2 Kommunernas roll tydliggörs 

En fråga av central betydelse är hur förslaget påverkar uppgifts-
fördelningen mellan stat och kommun. Det brottsförebyggande 
arbetet omfattar ett stort antal olika verksamheter som utförs av 
flera olika aktörer på såväl statlig, regional som kommunal nivå. 
Kommunerna har ansvar för flera av dessa verksamheter, till exempel 
utbildning inom skolväsendet, socialtjänsten och samhällsbygg-
nadsprocessen, men saknar ett lagstadgat ansvar för det specifika 
brottsförebyggande arbetet. I dag är det enbart myndigheter inom 
rättsväsendet som har brottsförebyggande arbete som en del av sitt 
kärnuppdrag. Det gäller i första hand Polismyndigheten som enligt 
polislagen (1984:387) har brottsförebyggande uppgifter som en del av 
sitt huvuduppdrag. Även Kriminalvården, Ekobrottsmyndigheten, 
Säkerhetspolisen och Brå har brottsförebyggande uppgifter som en 
del av sina instruktioner. Därutöver har flera andra myndigheter 
utanför rättsväsendet uppgifter som bidrar till det brottsförebyggande 
arbetet. Förslaget innebär enligt utredningen inte att staten avsäger 
sig eller förskjuter några uppgifter till det kommunala utan att kom-
munerna får en tydligare roll i det brottsförebyggande arbetet. 

15.9.3 Skäl för att inskränka den kommunala självstyrelsen 

Enligt direktivet ska utredningen lämna förslag på hur ett lagstadgat 
kommunalt ansvar för brottsförebyggande arbete bör utformas. Det 
ligger inte i utredningens uppdrag att närmare överväga behovet av 
en sådan lagreglering. I direktivet anges däremot flera skäl för ett 
lagstadgat kommunalt brottsförebyggande ansvar och varför det 
därmed är nödvändigt att inskränka den kommunala självstyrelsen.  

Ett huvudsakligt skäl som där nämns är brottslighetens utveckling 
och i synnerhet förekomsten av en allvarlig gängrelaterad brottslighet. 
Detta har lett till ett ökat dödligt skjutvapenvåld. Brottsligheten med-
för negativa konsekvenser för såväl enskilda som samhället i stort. För 
att det brottsbekämpande arbetet ska bli framgångsrikt måste det 
bedrivas tillsammans med förebyggande insatser. Det förebyggande 
arbetet måste även ske på lokal nivå och här har kommunerna en 
viktig roll bland annat genom att de har ett lagstadgat ansvar för flera 
verksamheter som är av betydelse i det brottsförebyggande arbetet. 
Däremot saknar de ett övergripande ansvar för brottsförebyggande 
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arbete, vilket gör att arbetets omfattning, nivå och organisering i 
landets kommuner varierar. 

Direktivet hänvisar vidare till Brås bedömning att det brottsföre-
byggande arbetet generellt sett är lågt prioriterat och att det finns ett 
stort behov av grundläggande kunskap om brottsförebyggande 
metoder. Genom lagstiftning blir kommunerna skyldiga att arbeta 
brottsförebyggande och det skapas förutsättningar för ett effektivt 
och kunskapsbaserat arbete. På så sätt blir det också säkerställt att 
det i hela landet finns förutsättningar att förebygga brott. Därutöver 
kan avsaknaden av ett kommunalt ansvar enligt direktivet försvåra 
för flera statliga myndigheter vars brottsförebyggande insatser 
behöver samordnas med kommunala åtgärder. Det gäller exempelvis 
Polismyndigheten, Kriminalvården och Statens institutionsstyrelse. 
Med ett lagstiftat kommunalt ansvar kan likvärdiga och mer struk-
turerade arbetssätt etableras i hela landet. 

I direktivet betonas också att riksdagen i ett tillkännagivande har 
angett att kommunerna bör få en uttalad uppgift att arbeta brotts-
förebyggande inom ramen för sina ansvarsområden.23 

15.9.4 Möjliga alternativa lösningar som inte innebär 
en inskränkning av den kommunala självstyrelsen 

Mot bakgrund av att de flesta kommuner redan i dag bedriver ett 
brottsförebyggande arbete kan lagstiftning anses vara en onödigt 
kraftfull åtgärd. Staten har olika styrinstrument till sitt förfogande 
och när det gäller kommunsektorn brukar man tala om regelstyr-
ning, ekonomistyrning, kontrollstyrning, kunskapsstyrning, styr-
ning med mål och inriktningsdokument samt informell styrning. Ett 
alternativ till regelstyrning genom lagstiftning i detta sammanhang 
kan vara styrning med mål och inriktningsdokument. Med sådana 
kan man visa en politisk viljeinriktning eller prioritering och upp-
mana olika samhällsaktörer att bidra i arbetet. En struktur för stöd 
och uppföljning kan upprättas.24 Sådan styrning är vanlig när det 
gäller kommunala och tvärsektoriella verksamheter där det finns 
behov av samverkan. Det gäller exempelvis för folkhälsoarbetet och 
jämställdhetspolitiken. Även inom det brottsförebyggande området 

 
23 Bet. 2017/2018:KU33 punkt 17, rskr. 2017/18:213. 
24 Statskontoret (2019). 
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har staten traditionellt sett styrt med mål och inriktningsdokument, 
såsom Allas vårt ansvar 1996 och Tillsammans mot brott 2017. 

Med mål och inriktningsdokument skulle resultat som i viss mån 
är likvärdiga med den föreslagna lagstiftningen kunna uppnås. Ett 
annat alternativ är att regeringen och kommunsektorn ingår en 
överenskommelse rörande det brottsförebyggande arbetet. En sådan 
överenskommelse skulle kunna innehålla ett åtagande från kom-
munerna om att vidta vissa åtgärder samtidigt som staten genomför 
insatser som bidrar till genomförandet av dessa och det brottsföre-
byggande arbetet överlag. 

Fördelen med styrning genom mål och inriktningsdokument 
eller genom en överenskommelse är givetvis att det inte skulle inne-
bära en inskränkning av den kommunala självstyrelsen, men sådan 
styrning kan också ha andra förtjänster. Exempelvis skulle det inom 
ramen för detta kunna riktas resurser till de kommuner som har 
särskilda behov. Staten skulle inte behöva att i enlighet med finan-
sieringsprincipen åta sig att ekonomiskt kompensera det brotts-
förebyggande arbete som i dag till stor del genomförs på frivillig 
basis. Resurser skulle i stället kunna användas för att stärka arbetet 
genom exempelvis riktade bidrag till kommuner med särskilda 
utmaningar. Genom sådan styrning kan ytterligare hänsyn tas till 
kommunernas olika förutsättningar och arbetssätt. 

Det finns också skäl som talar emot sådana lösningar. Framför 
allt blir styrning genom mål och inriktningsdokument eller genom 
överenskommelser inte långsiktig och det blir svårare att säkerställa 
att det brottsförebyggande arbetet bedrivs effektivt. Det brottsföre-
byggande arbetets organisation och omfattning skulle fortsatt kunna 
skilja sig åt i olika delar av landet. Det skulle göra att förutsättningarna 
för olika statliga myndigheter att samverka med kommunerna inte 
med säkerhet kommer att förbättras. Sammantaget anser därför utred-
ningen att den begränsade inskränkning av den kommunala själv-
styrelsen som det föreslagna ansvaret för brottsförebyggande arbete 
innebär är motiverad. Detta gäller i synnerhet med hänsyn till den 
effektivisering av det brottsförebyggande arbetet, i form av ökad 
effekt på målet minskad brottslighet och ökad trygghet i förhållande 
till de resurser som satsas, som lagstiftningen är tänkt att medföra. 
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15.10 Konsekvenser för jämställdheten mellan kvinnor 
och män 

Utredningen bedömer att förslagen kan ha positiva konsekvenser 
för jämställdheten mellan kvinnor och män. Brottsligheten och dess 
konsekvenser är inte jämställt fördelade. Män är till exempel kraftigt 
överrepresenterade bland gärningspersoner. Av lagföringsstatistiken 
för 2019 framgår att 84 procent av alla personer som lagfördes för 
brott år 2019 var män.25 När det gäller utsatthet för brott visar NTU 
att det finns skillnader mellan olika brottstyper kopplat till kön. Män 
är exempelvis betydligt mer utsatta för våldsbrott medan kvinnor är 
mer utsatta för hot och sexualbrott.26 I trygghetsundersökningen 
beskriver däremot kvinnor att de är mer otrygga och de vidtar också 
mer begränsande åtgärder i sina liv med anledning av oron för brott. 
Det kan exempelvis innebära att man väljer en annan väg eller färd-
sätt på grund av oro för att utsättas för brott. 

Ett förebyggande arbete som leder till minskad brottslighet och 
ökad trygghet kan mot denna bakgrund ha stora konsekvenser för 
jämställdheten. Ökad trygghet kan leda till att kvinnor och män ges 
mer lika förutsättningar att fritt röra sig i det offentliga rummet. 
Minskad brottslighet skulle också kunna leda till att vissa grup-
peringar som upprätthåller destruktiva manliga könsnormer, till 
exempel föreställningar om att manlighet är förknippat med våld och 
dominans, skulle försvagas eller upplösas. Förslagen skulle således 
kunna bidra till att det jämställdhetspolitiska målet att mäns våld 
mot kvinnor ska upphöra kan uppnås. 

15.11 Övriga konsekvenser 

15.11.1 Konsekvenser för möjligheten att nå 
de integrationspolitiska målen 

Utredningen bedömer att förslagen kan få vissa konsekvenser för 
möjligheten att nå de integrationspolitiska målen om lika rättigheter, 
skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell 
bakgrund. Förslagen innebär att förutsättningarna för ett effektivt 
brottsförebyggande arbete stärks, vilket är till gagn för alla oavsett 

 
25 Brå (2020f). s. 5. 
26 Brå (2020a).  
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bakgrund. Däremot finns det vissa tydliga skillnader när det kommer 
till brottslighet mellan personer med svensk och utländsk bakgrund, 
det vill säga personer födda utanför Sverige eller med minst en av 
föräldrarna född utanför Sverige. Personer med utländsk bakgrund 
har allmänt sett fler riskfaktorer för brott än personer med svensk 
bakgrund genom att de till exempel har sämre socioekonomiska 
förutsättningar och i större utsträckning bor i brottsutsatta områden. 
En studie från 2013 visar att risken att misstänkas eller lagföras för 
brott är 1,4–1,6 gånger högre bland män med utländsk bakgrund i 
jämförelse med män med svensk bakgrund. Det är dock endast 
marginella skillnader om socioekonomiska och områdesfaktorer 
vägs in.27 

Ett förebyggande arbete som reducerar vissa riskfaktorer skulle 
följaktligen kunna ha betydelse för personer med utländsk bak-
grund. Personer med utländsk bakgrund utsätts också för vissa brott 
i större utsträckning än personer med svensk bakgrund. Det gäller i 
synnerhet för våldsbrott som misshandel.28 Ett effektivt brottsföre-
byggande arbete skulle sammantaget kunna förbättra förutsätt-
ningarna att nå de integrationspolitiska målen. 

15.11.2 Konsekvenser för barn och unga 

Den 1 januari 2020 trädde lagen (2018:1197) om Förenta nationernas 
konvention om barnets rättigheter i kraft, vilket bland annat innebär 
ett förtydligande av att domstolar och rättstillämpare ska beakta de 
rättigheter som följer av barnkonventionen och att ett mer barn-
rättsbaserat synsätt ska ha genomslag i all offentlig verksamhet.29 
Mot denna bakgrund är det också angeläget att statliga utredningar 
beaktar de eventuella konsekvenser som olika förslag kan ha för barn 
och unga. 

Det är en stor andel av alla barn och unga som blir utsatta för eller 
vittne till brott. Enligt skolundersökningen om brott som genom-
fördes av Brå 2019 uppgav nästan hälften av eleverna i årskurs nio att 
de utsatts för stöld, misshandel, hot, rån eller sexualbrott vid minst ett 
tillfälle under de senaste tolv månaderna.30 I den senaste nationella 

 
27 Brå (2019b). s. 24; Bäckman, O. m.fl. (2020), s91 ff. 
28 a.a. 
29 Prop. 2017/18:186. 
30 Brå (2020b). s. 9. 
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kartläggningen av våld uppgav också 14 procent av eleverna att de 
upplevt att en förälder eller motsvarande utövat psykiskt eller fysiskt 
våld mot en annan förälder.31 Det är oftare barn under sex år som 
befinner sig i våldets direkta närhet.32  

Brottslighet har en stor påverkan på barn och ungas levnads-
villkor. Barn som upplever våld i hemmet löper större risk än andra 
barn att utveckla symtom som ångest, nedstämdhet, posttraumatisk 
stress och andra beteendeproblem. Det är också vanligare att de i en 
vuxenrelation senare i livet upplever eller utsätter andra för våld. Av 
skolundersökningen framgår att bland de elever som uppger att de 
utsatts för brott är det en stor andel som undvikit aktiviteter, platser 
eller personer till följd av oro för att utsättas för brott. Det före-
kommer även att unga håller sig borta från skolan på grund av oro 
för att utsättas för brott, och därmed kan brottsutsatta ungas lev-
nadsvillkor påverkas på lång sikt. Unga som dras in i brottslighet 
tenderar också att utveckla eller fördjupa flera destruktiva beteende 
såsom missbruk av narkotika, alkohol eller frånvaro från skolan, 
vilket ytterligare kan försämra deras levnadsvillkor. 

Sammantaget kan ett arbete som förebygger att barn och unga 
begår eller utsätts för brott ge flera positiva konsekvenser för dem 
själva och för samhället i stort. Det kan också bidra till uppfyllandet 
av den del av målet för barnrättspolitiken som handlar om att barn och 
unga ska respekteras och ges möjlighet till utveckling och trygghet.33 

15.11.3 Andra konsekvenser 

Utöver de konsekvenser som redogjorts för ovan bedöms förslagen 
inte få några effekter på tillgången till offentlig service i olika delar av 
landet, för bostadsbyggandet eller för möjligheten att nå klimatmålen. 
Eftersom lagförslaget inte förutsätter ett informationsutbyte av-
seende uppgifter om enskilda individer får det inte på så sätt konse-
kvenser för den personliga integriteten. Sådana konsekvenser kan 
emellertid inte uteslutas om möjligheterna att utbyta information 
utökas framöver, se även avsnitt 11.3.1 och 12.5.  
 

 
31 Jernbro, C, Janson, S. (2017). s. 25. 
32 Prop. 2020/21:170, s. 10. 
33 Prop. 2002/03:1. 
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16 Ikraftträdande 

Förslag: Den nya lagen ska träda i kraft den 1 januari 2024 i fråga 
om krav på beslut om åtgärdsplan och i övrigt den 1 januari 2023. 

 
Den nya lagen bör träda i kraft så snart som möjligt. Liksom vid de 
flesta typer av reformer bör det emellertid finnas viss tid mellan att 
beslut fattas och att bestämmelserna träder i kraft. Med hänsyn till 
den tid som kan beräknas gå åt för remissförfarandet, beredningen 
inom Regeringskansliet, riksdagsbehandlingen samt förberedelser 
hos olika aktörer bör de nya bestämmelserna kunna träda i kraft den 
1 januari 2023. Denna tidpunkt bör ge utrymme för de olika stegen 
i lagstiftningsprocessen samt tid till förberedelser hos kommuner 
och övriga aktörer som påverkas av förslaget. 

Den föreslagna lagen påverkar kommunernas sätt att arbeta och 
ställer krav på viss organisation. Det är därför angeläget att kom-
munerna får tid på sig att se över sina rutiner och ställa om verksam-
heten. Som redogjorts för tidigare i betänkandet pågår det på flera 
håll i landet ett brottsförebyggande arbete. Vissa kommuner har ett 
väl utvecklat och systematiskt arbetssätt samt en särskild organi-
sation för arbetet som helt eller delvis uppfyller kraven i den före-
slagna lagen. I andra kommuner har arbetet precis påbörjats eller är 
under utveckling. Detta innebär att det kommer att behövas olika 
lång tid för olika kommuner att förbereda sig. Utredningen anser att 
lagen ska börja tillämpas i hela landet samtidigt. Därför bör de kom-
muner som behöver längre tid för förberedelser utgöra utgångs-
punkten för bedömningen av vad som är en lämplig tidpunkt för den 
föreslagna lagens ikraftträdande. Den angivna tidpunkten bör ge 
dessa kommuner rimlig tid på sig att till exempel förbereda in-
rättandet av en samordningsfunktion, rekrytera personal till denna 
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och i övrigt anpassa sin verksamhet och organisation efter den före-
slagna lagens krav. 

Utredningen gör bedömningen att den valda tidpunkten också 
bör ge Brå tid för att genomföra de föreslagna uppdragen om ut-
formningen av ett uppföljningssystem, se avsnitt 11.5, samt om kart-
läggning och analys av kommunernas behov av strategiskt stöd, se 
avsnitt 12.2.1 samt därefter anpassa sitt arbete och sin verksamhet 
utifrån hur dessa uppgifter för myndigheten slutligen kommer att 
utformas. Likaså torde tiden medge utrymme för såväl Brå som läns-
styrelserna att förbereda och genomföra eventuella informations-
insatser och övriga nödvändiga förberedelser med anledning av den 
nya lagen. Utredningens bedömning utgör endast en grov uppskatt-
ning av den tid som rimligen bör ges för den fortsatta beredningen 
av förslagen och förberedelser inför lagens ikraftträdande. En mer 
detaljerad tidsplan över vilka delar av förslagen som faktiskt bör 
genomföras före ikraftträdandet och med vilken ambitionsnivå är 
dock frågor som måste bedömas i samband med ställningstaganden 
till den fortsatta hanteringen av utredningens förslag. 

När det gäller bestämmelsen om krav på beslut om åtgärdsplan 
anser utredningen att denna inte behöver träda ikraft före den 1 januari 
2024. Eftersom beslutet om en åtgärdsplan enligt förslaget förutsätter 
att det finns en lägesbild som underlag för beslutet måste kommu-
nerna ges utrymme att ta fram en sådan lägesbild. Utredningen gör 
bedömningen att ett år från ikraftträdandet i övrigt utgör tillräckligt 
med tid för ett sådant arbete. För de kommuner som kan och vill finns 
inget hinder för att besluta om en åtgärdsplan tidigare än så. 
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17 Författningskommentar 

17.1 Förslaget till lag om kommuners ansvar 
för brottsförebyggande arbete 

Lagens syfte och tillämpningsområde 

1 § 

I denna lag finns bestämmelser om kommuners ansvar för brottsföre-
byggande arbete. 
 
Paragrafen anger lagens tillämpningsområde. Övervägandena finns i 
avsnitt 11.1. 

Bestämmelsen klargör att lagen endast gäller för kommuner. 

2 § 

Kommuner ska bidra till att samhällets samlade brottsförebyggande 
arbete bedrivs på ett effektivt sätt genom att fullgöra de uppgifter som 
följer av denna lag. 
 
Paragrafen ger uttryck för att kommunernas brottsförebyggande 
arbete utgör en del i det samlade brottsförebyggande arbetet som 
bedrivs i samhället. Övervägandena finns främst i avsnitt 10.2 och 11.1. 

Bestämmelsen innebär ett tydliggörande av kommunernas roll i 
samhällets brottsförebyggande arbete i allmänhet och i det lokala 
arbetet i synnerhet. Tydliggörandet består i att kommunerna ska arbeta 
och ta ansvar på ett i lagen närmare angivet sätt vilket ska bidra till att 
samhällets samlade brottsförebyggande arbete bedrivs effektivt. Med 
effektivt arbete avses att de resurser som satsas, i form av tid och 
pengar, ger så stor effekt som möjligt i förhållande till det mål som 
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gäller, i det här fallet att minska brottsligheten och öka människors 
trygghet. 

3 § 

Bestämmelserna i denna lag syftar till att säkerställa att kommuner 
utifrån ett kunskapsbaserat underlag tar ställning till behovet av brotts-
förebyggande åtgärder och skapar förutsättningar för samordning av det 
brottsförebyggande arbetet inom kommunen. 
 
I paragrafen anges det övergripande syftet med lagen. Över-
vägandena finns i avsnitt 11.2 

Av paragrafen framgår att lagen har flera syften. Det handlar dels 
om att säkerställa att kommunerna tar ställning till behovet av brotts-
förebyggande åtgärder utifrån ett kunskapsbaserat underlag, dels att 
kommunerna skapar förutsättningar för samordning av det brotts-
förebyggande arbetet inom kommunen.  

Det centrala för det första syftet är att ställningstagandet görs 
utifrån ett underlag byggt på fakta så att adekvata åtgärder kan planeras 
och vidtas. Ett sådant underlag tas fram inom ramen för ett struk-
turerat och systematiskt arbetssätt, beskriver en problembild utifrån 
såväl kvantitativ som kvalitativ data samt utgår, så långt som möjligt, 
från kunskap om vad som är verkningsfullt när det gäller att förebygga 
brott. 

Det andra syftet tar sikte såväl på behovet av intern samordning 
inom kommunens organisation och mellan dess olika verksamheter 
som med insatser som vidtas eller kan vidtas av andra aktörer inom 
kommunens geografiska område. Med samordning avses att så långt 
möjligt säkerställa att det brottsförebyggande arbetets olika resurser 
tas tillvara och är koordinerade med varandra. 

Lägesbild och åtgärdsplan  

4 § 

Kommuner ska ta fram en lägesbild som beskriver brottsligheten och 
dess konsekvenser inom kommunens geografiska område. Lägesbilden 
ska innehålla 
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1. en kartläggning av brottslighetens art, omfattning och konsekvenser, 
2. en analys av kartläggningens resultat, samt 
3. annan information av betydelse. 

I paragrafen regleras kommuners ansvar att kartlägga den lokala 
brottsligheten och dess konsekvenser, genomföra en analys och 
komplettera resultatet med annan information av betydelse samt 
sammanställa allt i en lägesbild. Övervägandena finns i avsnitt 11.3.1. 

Lägesbilden ska omfatta brottsligheten och dess konsekvenser 
inom kommunens geografiska område. Det innebär att skyldigheten 
begränsas till att avse identifierad brottslighet som förekommer 
inom kommunens gränser. Begränsningen ger uttryck för en lägsta 
nivå eller ram att utgå från. Bestämmelsen utgör inte något undantag 
från den så kallade lokaliseringsprincipen i 2 kap. 1 § kommunal-
lagen (2017:725). Detta hindrar dock inte att lägesbilden omfattar 
brottslighet som är kommunöverskridande under förutsättning att 
denna förekommer även i den egna kommunen.  

Lägesbilden ska utgöra ett underlag för planering och genom-
förande av åtgärder som kan förebygga brott och därmed leda till 
minskad brottslighet. Bestämmelsen innebär inte ett krav på en 
uttömmande och fullständig beskrivning av all brottslighet som 
förekommer inom kommunens gränser. 

I punkten 1 anges att lägesbilden ska innehålla en kartläggning av 
brottslighetens art, omfattning och konsekvenser. Det finns flera 
olika källor för att få fram uppgifter eller information om brottslig-
hetens art och omfattning. Den officiella kriminalstatistiken som tas 
fram av Brå eller statistik som tas fram av andra myndigheter såsom 
Polismyndigheten kan kompletteras med såväl statistik som åter-
finns inom kommunens egen organisation som hos andra myndig-
heter. Brottslighetens konsekvenser kan till exempel handla om 
ekonomiska konsekvenser eller uppgifter om kommuninvånarnas 
upplevelser av trygghet. 

Utöver statistisk och kvantitativa data kan kartläggningen även 
innefatta kvalitativa data eller information från individer, grupper och 
aktörer som har viktiga kunskaper och erfarenheter att förmedla. 

I punkten 2 anges att en analys av kartläggningsresultatet ska 
genomföras. Kravet på analys innebär att bedömningar ska göras av 
varför den brottslighet som identifierats i kartläggningen enligt 
punkten 1 förekommer. Analysen tar därmed framför allt sikte på 
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att identifiera bakomliggande orsaker till och förutsättningar för den 
brottslighet som kartläggningens resultat visar. Den kan även avse 
en närmare bedömning av de konsekvenser som identifierats, till 
exempel vilka ytterligare faktorer som har betydelse för den otrygg-
het som eventuellt konstaterats. En analys kan också innehålla en 
redogörelse för utvecklingen av kommunens brottslighet över tid 
och genom beskrivningar av risker för framtida brottsproblem kan 
även sådana problem som inte utgör brott i straffrättslig mening, till 
exempel ordningsstörningar, inkluderas. 

I punkten 3 anges att lägesbilden även ska innehålla annan infor-
mation av betydelse. Med detta avses att kartläggningen och analy-
sen enligt de första två punkterna ska kompletteras med annan infor-
mation. Det kan handla om allt från allmän information om kom-
munen, dess verksamheter och dess befolkning, till möjligheten att 
tillvarata engagemang och kunskap från särskilda grupper eller aktörer 
i det lokala samhället. Att inventera vilka verksamheter – interna eller 
externa – som kan vara berörda och ha möjlighet att bidra i det brotts-
förebyggande arbetet kan också ingå. Syftet med lägesbilden är av-
görande för vilken information som är av betydelse. Det innebär att 
all information som behövs för att kunna ta ställning till behovet av 
brottsförebyggande åtgärder från kommunens sida bör ingå. 

Arbetet med lägesbilden innebär att kommuner behöver sam-
arbeta med andra aktörer som verkar i kommunen och bestämmelsen 
har därför viss koppling till samordningsansvaret som regleras i 9 §. 

5 § 

Kommuner ska, med lägesbilden enligt 4 § som underlag, besluta om en 
plan för vilka åtgärder som kommunen avser att vidta för att förebygga 
brott. 
 
Paragrafen innehåller en skyldighet för kommuner att besluta om 
en plan för brottsförebyggande åtgärder. Övervägandena finns i 
avsnitt 8.1, 11.2 och 11.3.2. 

Bestämmelsen anger att kommunen med lägesbilden som under-
lag ska besluta om en åtgärdsplan som visar vilka åtgärder kommunen 
avser att vidta för att förebygga de brottsproblem som identifierats. 
Bestämmelsen anger inte hur åtgärdsplanen ska beslutas. Det innebär 
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att åtgärdsplanen ska beslutas på det sätt kommunen bestämmer 
inom de ramar som allmänt gäller för kommunal verksamhet enligt 
kommunallagen. 

6 § 

Kommuner ska minst vartannat år uppdatera lägesbilden enligt 4 § och 
följa upp åtgärdsplanen enligt 5 §. 
 
Paragrafen anger med vilket intervall kommuner ska följa upp sin 
lägesbild och åtgärdsplan enligt 4 och 5 §§. Övervägandena finns i 
avsnitt 11.3.3. 

Bestämmelsen föreskriver att kommuner är skyldiga att minst 
vartannat år uppdatera lägesbilden och genomföra en uppföljning av 
åtgärdsplanen. Bestämmelsen innebär inte något hinder mot att 
uppdatering och uppföljning görs oftare än vartannat år. 

7 § 

Arbetet med lägesbild och åtgärdsplan enligt 4 och 5 §§ bör i den 
utsträckning som det är möjligt och lämpligt integreras med analys- och 
planeringsarbete som sker i enlighet med annan författning. 
 
Paragrafen anger att arbetet bör integreras med annat författnings-
reglerat analys- och planeringsarbete när det är möjligt och lämpligt. 
Övervägandena finns i avsnitt 11.3.2. 

Kommunerna är enligt flera författningar skyldiga att ta fram olika 
typer av analys- och planeringsdokument. Exempel på relevanta för-
fattningar är plan- och bygglagen (2010:900), skollagen (2010:800), 
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, lagen (2006:544) om kom-
muners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap och förordningen (2015:502) om viss 
samverkan om unga och nyanlända. Bestämmelsen innebär att skyl-
digheten att ta fram en lägesbild och besluta en åtgärdsplan enligt 
4 och 5 §§ i lagen bör samordnas med liknande skyldigheter i den 
utsträckning det är möjligt och lämpligt utifrån den enskilda kom-
munens förutsättningar. 
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Kommuners ansvar för samordning 

8 § 

Kommuner ska inom sitt geografiska område ta ett ansvar för sam-
ordningen av det brottsförebyggande arbetet genom att verka för att  

1. skriftliga överenskommelser om samverkan ingås med relevanta 
aktörer, och 

2. strategiska brottsförebyggande frågor hanteras i ett särskilt forum 
(strategiskt råd). 
 
Paragrafen ålägger kommunerna ett visst ansvar för samordningen 
av det brottsförebyggande arbetet inom kommunens gränser. Över-
vägandena finns i avsnitt 11.3.4. 

Bestämmelsen ger uttryck för att kommunen ska vara drivande i 
arbetet med att uppnå samordning genom samverkan inom kom-
munens geografiska område. Ansvaret innebär att kommunerna 
aktivt ska arbeta för en gemensam inriktning för det lokala brotts-
förebyggande arbetet och se till att det finns nödvändiga strukturer 
för samverkan genom att bjuda in och uppmuntra andra aktörer som 
kan bidra att delta i arbetet. Bestämmelsen innebär inte någon 
begränsning av andra aktörers reglerade ansvar och ger inte heller 
kommunen mandat att bestämma över andra aktörer. 

Samordningsansvaret består av två delar. Enligt punkten 1 ska kom-
muner verka för att skriftliga överenskommelser om samverkan ingås 
med relevanta aktörer till exempel statliga myndigheter, regioner, det 
civila samhällets organisationer och aktörer inom näringslivet. Med 
begreppet relevanta tydliggörs att det inte är fråga om att ingå över-
enskommelser med alla tänkbara aktörer som kan vara berörda utan 
det krävs någon form av kvalificering för aktörens relevans. Först 
och främst handlar det om aktörer med vilka samverkan är särskilt 
omfattande eller angelägen. Det kan även vara fråga om aktörer med 
verksamheter inom ett område som är särskilt drabbat av viss brotts-
lighet. Aktörer som har en särskild roll eller uppgift kopplad till viss 
typ av brottslighet eller vissa målgrupper såsom unga på väg in i kri-
minalitet eller personer som vill lämna en kriminell bana utgör 
ytterligare exempel. 

Enligt punkten 2 ska kommunen verka för att strategiska brotts-
förebyggande frågor hanteras i ett forum – ett strategiskt råd. Rådet 
ska utgöra ett forum för dialog mellan de aktörer som är närmast 
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berörda. Brottsligheten och dess konsekvenser samt behovet av 
åtgärder liksom behovet av samordning och samverkan är exempel 
på centrala frågor för den strategiska dialogen. Bestämmelsen tar 
sikte på strategiska frågor men hindrar inte dialog i mer operativa 
frågor. Vid samverkan och dialog i individärenden gäller regleringen 
om sekretess och dataskydd på sedvanligt sätt. 

9 § 

En överenskommelse om samverkan enligt 8 § 1 ska särskilt innehålla 
uppgifter om med vilka syften och inom vilka områden som samverkan 
ska ske. 
 
Paragrafen innehåller en beskrivning av vad en överenskommelse om 
samverkan ska innehålla. Övervägandena finns i avsnitt 11.3.4. 

Bestämmelsen anger att en överenskommelse särskilt ska innehålla 
vissa uppgifter om syftet med samverkan och inom vilka områden den 
ska ske. Bestämmelsen anvisar en miniminivå för innehållet i en över-
enskommelse. Det finns inte något hinder mot att ange andra upp-
gifter som kan vara relevanta att ha med, till exempel om parternas 
roller och mandat eller målsättningar för arbetet. 

10 § 

Ett strategiskt råd enligt 8 § 2 ska ledas av kommunen. Rådet bör bestå av 
representanter för ledningsfunktioner hos de aktörer som ingår i rådet. 
 
Paragrafen reglerar kommuners ledningsansvar för ett strategiskt 
råd. Övervägandena finns i avsnitt 11.3.4. 

Av bestämmelsen framgår att det ankommer på kommunen att 
leda det strategiska rådet. Detta är en del av samordningsansvaret 
enligt 9 §. Andra meningen är en målsättningsbestämmelse och anger 
att kommunen bör sträva efter att övriga aktörer som ingår i det 
strategiska rådet deltar med representanter med ledande befattningar. 
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Samordningsfunktion 

11 § 

I varje kommun ska det finnas en särskild samordningsfunktion för 
brottsförebyggande frågor. 
 
Paragrafen innehåller krav på viss organisation. Övervägandena finns 
i avsnitt 11.3.5. 

Bestämmelsen innebär att varje kommun är skyldig att ha en sär-
skild samordningsfunktion för brottsförebyggande frågor. Regleringen 
anger inte hur funktionen ska bemannas eller hur den i övrigt ska 
utformas. Sådana frågor är upp till varje kommun att bestämma ut-
ifrån behov och förutsättningar i övrigt. Det finns inte något hinder 
mot att kravet på en samordningsfunktion fullgörs genom någon 
form av kommunal samverkan. 

12 § 

Samordningsfunktionen ska särskilt 
1. samordna och stödja genomförandet av kommunens arbete enligt 

denna lag, 
2. utgöra kommunens kontaktpunkt i förhållande till externa aktörer, 

och 
3. bidra till att information om det brottsförebyggande arbetet sprids 

till kommunens invånare och andra som kan ha intresse eller behov av 
den. 

Paragrafen innehåller en beskrivning av vissa arbetsuppgifter för 
samordningsfunktionen. Övervägandena finns i avsnitt 11.3.5. 

I bestämmelsen finns en uppräkning av samordningsfunktionens 
lagstadgade uppgifter. Detta innebär inte något hinder mot att funk-
tionen tillförs ytterligare uppgifter. 

I punkten 1 anges att funktionen ska samordna och stödja genom-
förandet av kommunens arbete enligt lagen. Med detta avses att 
koordinera och hålla samman arbetet med att genomföra lagens krav 
på att ta fram en lägesbild, formulera en åtgärdsplan, följa upp arbetet 
och ta ett ansvar för samordningen av det lokala brottsförebyggande 
arbetet. Uppgiften innebär till exempel att skapa förutsättningar som 
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främjar den interna samordningen mellan kommunens olika verksam-
heter, bidra till kunskapsuppbyggnad och kompetensförsörjning 
internt inom kommunen samt skapa stödjande strukturer såsom att 
ta fram rutiner eller hjälpmedel som underlättar arbetet. 

Enligt punkten 2 ska samordningsfunktionen utgöra kontakt-
punkt för externa aktörer. Bestämmelsen innebär att det ska finnas 
en kontaktväg in och ut från kommunen när det gäller brottsföre-
byggande frågor. 

I punkten 3, anges att samordningsfunktionen särskilt ska bidra 
till spridning av information till såväl kommuninvånare som andra 
aktörer. Med detta avses att berörda ska ges korrekt information om 
brottsligheten i kommunen och det brottsförebyggande arbete som 
bedrivs. 

Kommunledning 

13 § 

Kommunstyrelsen, eller den nämnd som kommunfullmäktige beslutar, 
ansvarar för ledningen av kommunens brottsförebyggande arbete och 
för att kontinuerligt rapportera om det brottsförebyggande arbetet till 
kommunfullmäktige. 

 
Paragrafen anger vem som ansvarar för ledningen av det brottsföre-
byggande arbetet i kommunen. Övervägandena finns i avsnitt 11.3.6. 

Bestämmelsen innebär att det som utgångspunkt bör vara kom-
munstyrelsen som ansvarar för uppgifterna enligt denna lag men att 
fullmäktige enligt 6 kap. 2 § kommunallagen kan bestämma att en 
annan nämnd ska fullgöra ansvaret enligt lagen. 

Av bestämmelsen framgår vidare att fullmäktige ska få regel-
bunden information om brottsproblemen i kommunen och om det 
arbete som bedrivs, till exempel om vilka konkreta aktiviteter som 
planeras och genomförs. 
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Kommittédirektiv 2019:94  

Kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete  

Beslut vid regeringssammanträde den 28 november 2019.  

Sammanfattning  

En särskild utredare ska utreda och lämna förslag om hur kommunerna 
kan få ett lagstadgat ansvar för brottsförebyggande arbete. Brottslig-
heten behöver motverkas med effektiva brottsbekämpande metoder 
och ändamålsenlig lagstiftning. Samhället måste också bedriva ett brett 
och utvecklat förebyggande arbete mot brott och återfall i brottslighet 
och för att förhindra att unga involveras i kriminalitet. Kommunerna 
har en viktig roll i detta arbete och flera centrala brottsförebyggande 
verktyg finns inom den kommunala verksamheten.  

Utredaren ska bl.a.  

• beskriva och analysera verksamheter inom kommunerna som kan 
bidra till det brottsförebyggande arbetet,  

• föreslå hur ett lagstadgat kommunalt ansvar för det brottsföre-
byggande arbetet bör utformas och vilka verksamheter som bör 
omfattas av ett sådant ansvar,  

• lämna förslag som bidrar till att kommunerna på ett effektivt sätt 
kan fullgöra sitt ansvar för det brottsförebyggande arbetet.  

Uppdraget ska redovisas senast den 15 juni 2021. 



Bilaga 1 SOU 2021:49 

276 

Brottslighetens konsekvenser är allvarliga för både samhället 
och enskilda  

Brottsligheten medför negativa konsekvenser för såväl enskilda som 
för samhället i stort. Att drabbas av ett brott kan vara en traumatisk 
upplevelse och att bli utsatt för våld eller bevittna våld kan öka risken 
för olika former av fysisk och psykisk ohälsa, både på kort och på lång 
sikt. Brottsligheten kan även innebära negativa konsekvenser för per-
soner som begår brott, exempelvis i form av sämre hälsa och ökad risk 
för självmord (Unga och brott i Sverige, Socialstyrelsen 2013). Barn 
och unga är en särskilt utsatt grupp, både som brottsoffer och i de 
fall barn eller unga är gärningspersoner.  

Brottsligheten skapar också otrygghet i samhället och kan leda till 
att vissa områden blir mindre attraktiva för boende och för närings-
idkare. Vidare visar forskning att brottslighetens ekonomiska konsek-
venser för enskilda, näringsliv och samhälle är omfattande. En ung 
människa som hamnar i kriminalitet och utanförskap kan kosta sam-
hället tiotals miljoner kronor. Kostnaderna för mäns våld mot kvinnor 
beräknas uppgå till flera miljarder kronor varje år (se t.ex. Nationell 
strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat förtryck, 
[SOU 2015:55]).  

Brottslighetens konsekvenser är inte jämnt fördelade i samhället, 
exempelvis är en mindre andel av befolkningen särskilt utsatt för 
brott. Brottsligheten drabbar även kvinnor och män på olika sätt. 
Exempelvis är kvinnor i högre grad utsatta för sexualbrott och våld i 
nära relationer medan män oftare utsätts för våld i offentliga miljöer. 
Kvinnor är också tydligt mer otrygga än män, samtidigt som män och 
pojkar är kraftigt överrepresenterade bland individer som begår brott. 
En del brott är också vanligare på vissa platser i Sverige. I områden 
som Polismyndigheten betraktar som särskilt utsatta förekommer i 
högre grad öppen narkotikahandel, bilbränder och skjutningar. En-
ligt Brottsförebyggande rådet (Brå) upplevs även ordningsproblem 
som nedskräpning, buskörningar och skadegörelse i högre utsträck-
ning som ett problem i dessa områden (Relationen till rättsväsendet 
i socialt utsatta områden, 2018:6). Sådana omständigheter kan bidra 
till att otryggheten är mer utbredd i vissa områden med socioekono-
miska utmaningar.  

Brottsligheten anpassar sig till förändringar i omvärlden, utvecklas 
och antar nya former. Teknikutveckling och internationalisering möj-
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liggör nya typer av brott och tillvägagångssätt samtidigt som den 
organiserade brottsligheten har gått mot mer avancerade brottsupp-
lägg och en bredare samverkan mellan kriminella aktörer (Rapport 
om allvarlig och organiserad brottslighet, Polismyndigheten 2017). 
De senaste åren har det också skett en ökning av det dödliga skjut-
vapenvåldet. Sådant våld är ofta relaterat till narkotikabrottslighet 
och konflikter i kriminella miljöer (Myndighetsgemensam lägesbild 
om organiserad brottslighet, 2019). Detta våld har också vid ett fler-
tal tillfällen drabbat utomstående som varit på fel plats vid fel tid-
punkt. Under senare år har även antalet individer i våldsbejakande 
extremistiska miljöer i Sverige ökat (Säkerhetspolisens årsbok 2017). 
Därutöver finns det sedan länge omfattande problem med brottslig-
het som exempelvis avser våld i nära relationer och sexuellt våld mot 
kvinnor. Utmaningar relaterade till brott finns i hela samhället, såväl 
i glesbygd och mindre orter som i storstadsområden.  

Behovet av en utredning  

Brottsligheten behöver motverkas med effektiva brottsbekämpande 
metoder och ändamålsenlig lagstiftning. Samhället måste också bedriva 
ett brett och utvecklat förebyggande arbete mot brott och återfall i 
brottslighet och för att förhindra att unga involveras i kriminalitet. 
Forskning visar även att polisiära insatser blir mer effektiva när de 
kombineras med insatser av social karaktär. Mycket finns därför att 
vinna på att arbeta brottsförebyggande, såväl när det gäller lidande och 
skadeverkningar för brottsutsatta som i fråga om resurser för samhället.  

Det brottsförebyggande arbetet på nationell och regional nivå har 
stärkts de senaste åren. Ett nytt nationellt brottsförebyggande pro-
gram – Tillsammans mot brott (skr. 2016/17:126) – har presenterats 
med det övergripande syftet att skapa förutsättningar för ett struk-
turerat och långsiktigt brottsförebyggande arbete i hela samhället. Det 
brottsförebyggande perspektivet har också betonats i exempelvis 
regeringens långsiktiga strategi för att minska och motverka segre-
gation (Ku2018/01462/D), den nationella strategin mot terrorism 
(skr. 2014/15:146), den nationella strategin för att förebygga och 
bekämpa mäns våld mot kvinnor (skr 2016/17:10) och regeringens 
samlade strategi för alkohol-, narkotika, dopings- och tobakspolitiken 
(skr 2015/16:86), den s.k. ANDT-strategin. Vidare har Brås ansvar 
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för nationellt stöd och samordning förstärkts och länsstyrelserna har 
fått i uppdrag att stödja och bidra till regional samordning av brotts-
förebyggande arbete i länen. Vid Brå har även ett center (CVE) inrät-
tats för att stödja det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extre-
mism. Såväl Polismyndigheten som Kriminalvården bedriver också 
arbete med att utveckla de brottsförebyggande och återfallsföre-
byggande verksamheterna.  

Det har emellertid återkommande framhållits att det finns behov 
av att fortsätta vidareutveckla det brottsförebyggande arbetet. Brå 
bedömer att detta arbete generellt sett är lågt prioriterat och att det 
finns ett stort behov av grundläggande kunskap om brottsförebyg-
gande metoder (Förstärkt stöd till – och samordning av – det lokala 
brottsförebyggande arbetet 2015, Det brottsförebyggande arbetet i 
Sverige – nuläge och utvecklingsbehov 2018). Enligt Brå medför också 
avsaknaden av en lagstadgad skyldighet för kommunerna att arbeta 
brottsförebyggande på vissa håll stora svårigheter att få gehör för 
sådant arbete, och i praktiken kan det saknas förutsättningar för ett 
effektivt och kunskapsbaserat arbete. Enligt Brå kan en väg framåt vara 
att genom lagstiftning göra kommunerna skyldiga att arbeta brotts-
förebyggande (Det brottsförebyggande arbetet i Sverige – nuläge och 
utvecklingsbehov 2018 och 2019).  

Kommunerna utgör tillsammans med Polismyndigheten kärnan i 
det lokala brottsförebyggande arbetet och det är viktigt att detta 
arbete bedrivs långsiktigt, effektivt och kunskapsbaserat. Kommu-
nerna har ett lagstadgat ansvar för verksamheter som bidrar med vik-
tiga och nödvändiga insatser i det brottsförebyggande arbetet. Det 
finns dock inget övergripande kommunalt ansvar för brottsföre-
byggande arbete och det brottsförebyggande arbetets omfattning, 
nivå och organisering i landets kommuner varierar. Detta förhållande 
påverkar även förutsättningarna för andra aktörer som bedriver före-
byggande arbete, exempelvis Polismyndigheten, Kriminalvården och 
Statens institutionsstyrelse vars insatser ofta behöver samordnas med 
kommunala åtgärder. Detsamma gäller det civila samhällets organisa-
tioner och näringslivet som också är viktiga samverkansaktörer i det 
brottsförebyggande arbetet.  

Riksdagen har i ett tillkännagivande till regeringen ställt sig bakom 
det som konstitutionsutskottet anfört om kommunernas roll i det 
brottsförebyggande arbetet. Enligt tillkännagivandet bör lagen förtyd-
ligas så att kommunerna får en uttalad uppgift att arbeta brottsföre-
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byggande inom ramen för sina ansvarsområden (bet. 2017/2018:KU33 
punkt 17, rskr. 2017/18:213). Enligt regeringen ska det finnas förut-
sättningar i hela landet att förebygga brott och bryta en kriminell 
bana. De satsningar som gjorts på brottsförebyggande arbete natio-
nellt behöver följas upp med åtgärder på lokal nivå. Kommunerna 
bidrar med viktiga och nödvändiga insatser i det brottsförebyggande 
arbetet. Mot bakgrund av detta är det angeläget att utreda hur ett 
lagstadgat brottsförebyggande ansvar för kommunerna bör utformas.  

Uppdraget  

Kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete behöver utredas  

Kommunerna har en central roll i det lokala brottsförebyggande 
arbetet. Många kommuner bedriver också ett ambitiöst och engagerat 
arbete utifrån den lokala lägesbilden och i samverkan med polis och 
andra aktörer i lokalsamhället. Inom de kommunala verksamheterna 
finns ett flertal verktyg som kan bidra till ett effektivt och kunskaps-
baserat lokalt brottsförebyggande arbete.  

En av de viktigaste aktörerna är socialtjänsten som bl.a. ska verka 
för att förhindra att barn och unga far illa, verka för att barn och 
unga växer upp under trygga och goda förhållanden och ge råd, stöd 
och annat bistånd till familjer, enskilda och andra grupper som 
behöver det. Socialtjänsten har även i uppdrag att på olika sätt arbeta 
uppsökande och erbjuda grupper och enskilda sin hjälp. Att tidigt få 
kännedom om individer som löper risk för att utveckla allvarlig kri-
minalitet är en viktig del i det brottsförebyggande arbetet. Social-
tjänsten ska även verka för att den som utsatts för brott och dennes 
närstående får stöd och hjälp, medverka i samhällsplaneringen och 
sörja för att personer med missbruk och beroende får den hjälp och 
vård de behöver. Socialtjänstens arbete mot missbruk och beroende 
är en viktig del i det brottsförebyggande arbetet, bl.a. mot bakgrund 
av kopplingen mellan våldsbrott och missbruksproblematik. Andra 
exempel på insatser som bidrar till det brottsförebyggande arbetet är 
föräldraskapsstöd, hembesöksprogram för förstagångsföräldrar, stöd 
och hjälp till barn som bevittnar våld eller andra övergrepp, stöd till 
personer som utsätts för hedersrelaterat våld samt insatser till indi-
vider för att de ska lämna kriminella grupperingar eller våldsbejakande 
extremistiska miljöer.  
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Skolväsendet bidrar också med viktiga insatser för det brottsföre-
byggande arbetet. En trygg skolgång och att gå ut skolan med goda 
kunskaper är en stark skyddsfaktor och kan indirekt minska risken 
för kriminalitet och utanförskap. Att dras in i eller utsättas för kri-
minalitet kan vara tecken på att barn far illa. Skolpersonal har en skyl-
dighet att anmäla misstankar om oro till socialnämnden. Detta kan 
bidra till att tidigt upptäcka barn och unga som far illa. Skolväsendets 
arbete att motverka kränkande behandling, arbetet med normer kring 
våld och maskulinitet och undervisning om brottslighet och dess kon-
sekvenser kan också verka brottsförebyggande.  

Även inom flera andra kommunala verksamheter kan insatser få 
brottsförebyggande effekter. Kommunerna ansvarar t.ex. för sam-
hällsplanering och att med riktlinjer planera för bostadsförsörjning i 
kommunen. Risken för brott kan minska genom att ett brottsföre-
byggande perspektiv beaktas vid planering, utformning och under-
håll av exempelvis bostadsområden, parker och torg. Kommunerna 
kan också förebygga och upptäcka ekonomisk brottslighet och andra 
missförhållanden genom tillsynen av alkohol, tobak och livsmedel 
och genom väl utarbetade rutiner och kontroller vid inköp av varor 
och tjänster. Därutöver kan kommunerna inom ramen för sin verk-
samhet även bidra med insatser för jämlika livsvillkor, social hållbarhet 
och integration samt inom ANDT-området, vilket på längre sikt kan 
ha betydelse för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet. 

Polismyndigheten utgör tillsammans med kommunerna grunden 
i det lokala brottsförebyggande arbetet och har bl.a. i uppgift att före-
bygga, förhindra och upptäcka brottslighet. Polismyndigheten har i 
flera år utvecklat sitt brottsförebyggande arbete, bl.a. i syfte att i högre 
utsträckning anpassa verksamheten till den lokala lägesbilden och göra 
polisarbetet mer problemorienterat. Enligt regeringen är det viktigt 
att Polismyndigheten fortsätter detta utvecklingsarbete. Avsikten 
med att utreda kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete är 
inte att förändra Polismyndighetens brottsförebyggande uppdrag.  

Samarbetet mellan kommun och polis i det brottsförebyggande 
arbetet är i regel formaliserat genom samverkansöverenskommelser 
och s.k. medborgarlöften. Denna samverkan är central för det lokala 
arbetet. Sedan 2015 finns också särskilda kommunpoliser och områ-
despoliser med uppdrag att samverka med kommunen och andra 
aktörer i lokalsamhället. För kommunerna har kommunpoliserna 
kommit att bli en tydlig kontaktyta mot Polismyndigheten. Kommu-
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nerna och Polismyndigheten samarbetar även inom ramen för andra 
samverkansformer, exempelvis sociala insatsgrupper och SSPF – 
skola, socialtjänst, polis och fritid.  

Utöver kommun och polis bidrar ett flertal andra aktörer till det 
lokala brottsförebyggande arbetet, bl.a. Kriminalvården och Statens 
institutionsstyrelse genom olika typer av behandlingsprogram och 
andra återfallsförebyggande insatser. Ekobrottsmyndigheten, Skatte-
verket och Tullverket är viktiga aktörer i det förebyggande arbetet 
mot ekonomisk brottslighet och landstingen bidrar genom verksam-
heter inom hälso- och sjukvården, bl.a. med insatser mot psykisk 
ohälsa, och i förekommande fall som huvudman för kollektivtrafi-
ken. Det civila samhällets organisationer kan också bidra med viktiga 
insatser inom ramen för exempelvis idrottsföreningar, kulturföre-
ningar och trossamfund. Näringslivet kan bidra både genom plats-
specifika åtgärder mot brott och med jobb eller praktikplatser för 
unga. Enskilda individer kan delta i arbetet genom medverkan i exem-
pelvis nattvandringar och grannsamverkan. Ordningsvakter och trygg-
hetsvärdar kan också på olika sätt bidra till det brottsförebyggande 
och trygghetsskapande arbetet.  

För samtliga dessa aktörer är kommunen en viktig samverkans-
partner, och kommunerna behöver därför vara en tydlig motpart i 
det lokala brottsförebyggande arbetet. I vissa kommuner finns funk-
tioner som särskilt avser brottsförebyggande arbete medan sådana 
befattningar helt saknas i andra. Ofta ingår det brottsförebyggande 
arbetet i ett bredare ansvar för säkerhet, krisberedskap eller folk-
hälsa. Enligt Brå (Det brottsförebyggande arbetet i Sverige – nuläge 
och utvecklingsbehov 2018) ansvarar drygt nio av tio lokala samord-
nare för i genomsnitt tre andra arbetsområden utöver de brottsföre-
byggande frågorna. Detta kan försvåra för kommunerna att uppträda 
som samarbetspart i det brottsförebyggande arbetet.  

Kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete och vilka verk-
samheter som ett sådant ansvar bör omfatta behöver därför utredas. 
Det är angeläget att utredaren analyserar kommunens ansvar för brotts-
förebyggande arbete på såväl strategisk nivå som för enskilda insatser 
som kan bidra till detta arbete. Ett kommunalt ansvar för brottsföre-
byggande arbete kan utformas på olika sätt, exempelvis genom en 
särskild lag eller genom förändringar i befintlig lagstiftning. Det 
behöver analyseras vilka konsekvenser som valet av reglering kan få 
för såväl kommunernas brottsförebyggande arbete som det lokala 
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brottsförebyggande arbetet i stort. Det finns också skäl att överväga 
om viss verksamhet bör bedrivas i alla kommuner för att det brotts-
förebyggande arbetet i hela landet ska uppnå en viss nivå. Samtidigt 
måste kommunernas arbete även fortsättningsvis kunna vara flexi-
belt och anpassas till lokala förhållanden.  

Utredaren ska därför  

• beskriva och analysera verksamheter inom kommunerna som kan 
bidra till det brottsförebyggande arbetet,  

• föreslå hur ett lagstadgat kommunalt ansvar för det brottsföre-
byggande arbetet bör utformas och vilka verksamheter som bör 
omfattas av ett sådant ansvar,  

• analysera vilka konsekvenser ett kommunalt brottsförebyggande 
ansvar skulle innebära för kommunerna och för deras respektive 
verksamheter,  

• lämna nödvändiga författningsförslag.  

Kommunernas ansvar i relation till andra aktörer 
i det brottsförebyggande arbetet  

Mot bakgrund av att ett flertal aktörer bidrar i det lokala brottsföre-
byggande arbetet är det också angeläget att analysera vilken roll kom-
munerna bör ha i förhållande till andra offentliga och privata aktörer. 
Det handlar exempelvis om hur ett kommunalt brottsförebyggande 
ansvar förhåller sig till privata aktörer på välfärdsområdet, t.ex. skol-
verksamheter som drivs av enskilda huvudmän. I detta sammanhang 
bör även samverkan i det lokala brottsförebyggande arbetet analy-
seras, inte minst samverkan mellan socialtjänsten, skolverksamheten 
och Polismyndigheten.  

Utredaren ska därför  

• utreda hur ett kommunalt lagstadgat ansvar för brottsförebyg-
gande arbete förhåller sig till andra aktörer som bidrar i det brotts-
förebyggande arbetet,  

• utreda och analysera kommunernas roll vad gäller samordning av 
det lokala brottsförebyggande arbetet i sin helhet.  
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Andra förslag som kan bidra till utvecklingen av det lokala 
brottsförebyggande arbetet  

Det är angeläget att ett reglerat kommunalt ansvar för brottsföre-
byggande arbete får genomslag i hela landet. Utredaren ska därför 
lämna förslag som bedöms bidra till att lagstiftningen kan tillämpas 
på ett effektivt sätt. Sådana förslag kan handla om utbildning och väg-
ledning eller andra insatser som bidrar till kommunernas kompetens 
inom det brottsförebyggande området, ökar användningen av bästa 
tillgängliga kunskap eller bidrar till att erfarenheter och ny kunskap 
tillgodogörs i metod- och verksamhetsutveckling. Andra områden 
kan vara utvecklat informationsutbyte, uppföljning av det brotts-
förebyggande arbetet, utvecklad lokal samverkan eller samarbete 
mellan kommuner vid kommunöverskridande seriebrottslighet eller 
placeringar av individer med skyddsbehov.  

Utredaren ska därför  

• lämna förslag som bidrar till att kommunerna på ett effektivt sätt 
kan fullgöra sitt ansvar för det brottsförebyggande arbetet,  

• vid behov lämna andra förslag som kan stimulera utvecklingen av 
ett långsiktigt, effektivt och kunskapsbaserat lokalt brottsföre-
byggande arbete.  

Konsekvensbeskrivningar  

Utredaren ska redovisa förslagens konsekvenser i enlighet med 
bestämmelserna i kommittéförordningen (1998:1474). I detta ingår 
bl.a. att redovisa konsekvenser för brottsligheten och det brottsföre-
byggande arbetet, samhällsekonomiska konsekvenser, konsekvenser 
för jämställdheten mellan män och kvinnor och eventuella konsek-
venser för det kommunala självstyret. Om något av förslagen i betän-
kandet påverkar det kommunala självstyret, ska också de avvägningar 
som lett fram till förslagen särskilt redovisas. De förslag som lämnas 
ska därutöver analyseras utifrån individens intresse av skydd för den 
personliga integriteten.  

Samhällsekonomiska konsekvenser ska beaktas löpande under 
utredningstiden. Om förslagen kan förväntas leda till kostnadsök-
ningar för det allmänna, ska utredaren föreslå hur dessa ska finan-
sieras. I redovisningen av ekonomiska konsekvenser ska beaktas att 
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kommunerna redan genomför vissa brottsförebyggande insatser inom 
befintlig verksamhet. Åtgärder som inte genomförs till följd av nu-
varande lagstiftning utgör dock en ambitionshöjning, vilket måste 
beaktas enligt finansieringsprincipen. Utredaren ska också beakta de 
positiva samhällsekonomiska effekter som ett brottsförebyggande 
arbete kan medföra.  

Kontakter och redovisning av uppdraget  

Uppdraget ska genomföras i samverkan med Polismyndigheten, Brå, 
Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Kriminalvården, Skolverket, 
länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och Landsting. Kunskap och 
synpunkter ska också inhämtas från Boverket, Ekobrottsmyndigheten, 
Skatteverket, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, 
Barnombudsmannen och representanter för det civila samhällets 
organisationer. Uppdraget ska genomföras i nära dialog med kom-
munerna, och för att få ett fördjupat kunskapsunderlag ska utredaren 
särskilt inhämta synpunkter och erfarenheter från företrädare för ett 
antal kommuner. Synpunkter och kunskap ska även inhämtas från andra 
aktörer som bedöms vara relevanta för uppdragets genomförande.  

Utredaren ska ta del av och beakta kunskap på området samt göra 
de internationella jämförelser som bedöms vara relevanta. Utredaren 
ska även vid behov föreslå hur förslag som lämnas i betänkandet kan 
utvärderas.  

Det är av stor vikt att ett samhällsekonomiskt perspektiv anläggs 
redan vid utformningen av förslagen. Viktiga ställningstaganden ska 
beskrivas liksom eventuella alternativa lösningar som övervägts samt 
motiveringar till varför dessa inte tagits vidare.  

Brottsligheten påverkar kvinnor och män och flickor och pojkar 
på olika sätt. Utredaren ska därför genomgående ha ett barnrätts-, 
ungdoms- och jämställdhetsperspektiv i de förslag som utformas 
och de analyser som genomförs. Statistik som utredaren redovisar 
ska vara köns- och åldersuppdelad. Om förslag som lämnas i betän-
kandet inte bedöms ha betydelse för jämställdheten mellan kvinnor 
och män, ska detta redovisas och motiveras.  

Inom ramen för uppdraget ska utredaren verka för ökad med-
vetenhet och kunskap om brottsförebyggande arbete hos kommu-
ner och andra aktörer. Detta ska ske i nära samverkan med Brå och 
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länsstyrelserna. Utredaren ska utgå ifrån regeringens brottsföre-
byggande program – Tillsammans mot brott.  

Utredaren ska beakta vad som framkommit av tidigare utred-
ningar på området, exempelvis Tillsammans mot brott – prioriterade 
områden (Ju 2017:L) och Att bryta ett våldsamt beteende – åter-
fallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld 
(SOU 2018:37). Utredaren ska också förhålla sig till och samverka 
med pågående utredningar och uppdrag av betydelse för uppdraget, 
exempelvis utredningen Framtidens socialtjänst (S 2017:03), upp-
draget till Brå om informationsdelning i arbetet för att förebygga 
brott (Ju2019/03304/KRIM) och Kommunutredningen (Fi 2017:02). 

Utredaren är oförhindrad att ta upp närliggande frågor som har 
samband med de frågeställningar som ska utredas, under förutsätt-
ning att uppdraget ändå bedöms kunna redovisas i tid.  

Utredaren ska regelbundet informera Regeringskansliet (Justitie-
departementet) om sitt arbete.  

Uppdraget ska redovisas senast den 15 juni 2021.  
 

(Justitiedepartementet) 
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Utredningens externa kontakter 

Kommunsektorn  

Alvesta kommun 

Aneby kommun 

Arboga kommun 

Botkyrka kommun 

Bräcke kommun 

Dorotea kommun 

Falkenbergs kommun 

Gislaveds kommun 

Gnosjö kommun 

Göteborgs stad, Angered 

Hallstahammar kommun 

Halmstads kommun 

Hylte kommun 

Härjedalens kommun 

Jönköpings kommun 

Kinda kommun 

Krokoms kommun 

Kungsbacka kommun 

Köpings kommun 
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Laholms kommun 

Linköpings kommun 

Lycksele kommun  

Malmö stad 

Malå kommun 

Mullsjö kommun 

Nacka kommun 

Nordmaling kommun 

Norrtälje kommun 

Norsjö kommun 

Nässjö kommun 

Ragunda kommun 

Robertsfors kommun 

Sala kommun 

Sandvikens kommun 

Skellefteå kommun 

Skinnskattebergs kommun 

Sorsele kommun 

Stockholms stad 

Storuman kommun 

Strömsunds kommun 

Sundsvalls kommun 

Surahammars kommun 

Sävsjö kommun 

Södertälje kommun 

Tranås kommun 

Umeå kommun 
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Uppsala kommun 

Vaggeryds kommun 

Vetlanda kommun 

Vindeln kommun 

Västerås kommun 

Ydre kommun 

Åsele kommun 

Östersunds kommun 

Kommuner i Gävleborgs län (skriftlig inlaga) 

Kommuner i Värmlands län (skriftlig inlaga) 

Kommuner i Uppsala län (skriftlig inlaga) 

Statliga myndigheter 

Barnombudsmannen (referensgrupp) 

Boverket (expertgrupp) 

Brottsförebyggande rådet (expertgrupp) 

Brottsoffermyndigheten (referensgrupp) 

Delegationen mot segregation (referensgrupp) 

Ekobrottsmyndigheten (referensgrupp) 

Folkhälsomyndigheten (referensgrupp) 

Jämställdhetsmyndigheten (referensgrupp) 

Kriminalvården (expertgrupp) 

Länsstyrelsen Dalarna (expertgrupp) 

Länsstyrelsen Skåne (expertgrupp) 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (referensgrupp) 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (referens-
grupp) 
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Polismyndigheten (expertgrupp) 

Skatteverket (referensgrupp) 

Skolverket (expertgrupp) 

Socialstyrelsen (expertgrupp) 

Statens institutionsstyrelse (expertgrupp) 

Statskontoret 

Organisationer och nätverk 

Brottsförebyggande rådets nätverk för regionala samordnare 

Brottsofferjouren Sverige (referensgrupp) 

En annan sida av Sverige (referensgrupp) 

Fastighetsägarna (referensgrupp) 

Fryshuset (referensgrupp) 

Gårdstensbostäder, Göteborg 

Idéburna skolors riksförbund (referensgrupp) 

Kommuninvest 

Mentor Sverige (referensgrupp) 

MTR Nordic Group (referensgrupp) 

Nationella rådet för järnvägs- och kollektivtrafikskydd (referens-
grupp) 

Nätverket för kommundirektörer, länsråd och regiondirektör i 
Sörmland  

Nationellt nätverk för ANDTS-samordnare, Länsstyrelsen Västra 
Götalands län 

Nätverk för brottsförebyggande samordnare vid länsstyrelserna 

Riksidrottsförbundet (referensgrupp) 

SKRs arbetsutskott  

SKRs beredningsgrupp för samhällsbyggnad 
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SKRs beredningsgrupp för socialpolitik och individomsorg 

SKRs nätverk för kommunalt brottsförebyggande (NKB) 

SKRs nätverk för samhällsbyggnadschefer 

SKRs nätverk för skolchefer 

SKRs nätverk för socialchefer 

SmåKom 

Stiftelsen Tryggare Sverige (referensgrupp) 

Stöldskyddsföreningen (referensgrupp) 

Svensk Försäkring (referensgrupp) 

Sveriges Allmännytta (referensgrupp) 

Svenskt Näringsliv (referensgrupp) 

Friskolornas riksförbund, Kriminellas Revansch I Samhället (KRIS), 
Kvinnors Byggforum, Svensk Handel och SäkerhetsBranschen har 
också bjudits in att delta i utredningens referensgrupp.  

Forskare 

Henrik Andershed, professor i psykologi och kriminologi, Örebro 
universitet. 

Lina Berglund-Snodgrass, forskare och universitetslektor i fysisk 
planering, Blekinge tekniska högskola. 

Vania Ceccato, professor i urban säkerhet vid Avdelningen för 
urbana och regionala studier, Kungliga Tekniska högskolan. 

Per-Olof Hallin, professor i kulturgeografi, Malmö universitet. 

Anders Hanberger, professor vid Centrum för utvärderingsforskning, 
inst. för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet. 

Jerzy Sarnecki, professor i allmän kriminologi, Stockholms universitet. 

Susanne Strand, docent i kriminologi, Örebro universitet. 

Marie Torstensson Levander, professor i hälsa och samhälle med 
inriktning mot kriminologi, Malmö universitet. 
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Michael Landzelius, docent vid Centrum för urban trygghet och 
samhällssäkerhet, Göteborgs universitet 

Charlotta Thodelius, universitetslektor vid Centrum för urban trygg-
het och samhällssäkerhet, Göteborgs universitet 

Gissur Erlingsson, professor vid Institutet för kultur och samhälle, 
Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet
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Enkätundersökning 

Utdrag ur Undersökningsrapport: Undersökning genomförd med webb-
enkät inom utredningen om kommunernas brottsförebyggande ansvar 
(Ju 2019:14). 

Sammanfattning 

Sweco har genomfört en statistisk undersökning med hjälp av en 
webbenkät på uppdrag av Regeringskansliets utredning, om kommu-
nernas brottsförebyggande ansvar (JU 2019:14). Uppdraget syftade 
främst till att via enkäten belysa frågan om ett lagstadgat kommunalt 
ansvar för brottsförebyggande arbete ur ett beslutsfattarperspektiv. 

 
Målpopulationen för undersökningen var kommunstyrelsens ord-
förande (KSO) i Sveriges alla kommuner. Det genomfördes en total-
undersökning. Insamlingen fullföljdes mellan den 9 september 2020 
till och med den 7 oktober 2020. Först skickade utredningen ut ett för-
brev för att påannonsera undersökningen sen skickades mejl ut med en 
unik länk till enkäten. Av 290 kommuners KSO svarade 62 procent, 
alltså 179 stycken. De svarande kommunerna var representativt för-
delade utifrån SKRs kommungruppsindelning på högsta nivå med tre 
kommungrupper. 

 
En klar övervägande andel, 97 procent av KSO i kommunerna ansåg 
att de vidtar brottsförebyggande åtgärder i sin kommun. Av kom-
munerna var det 88 procent som hade en särskild organisation för det 
brottsförebyggande arbetet. Lite drygt sex av tio KSO svarade att de 
inte gör skillnad på en åtgärd om den har ett brottsförebyggande eller 
trygghetsskapande syfte. 
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På en femgradig skala var det 65 procent som svarade en fyra eller en 
femma, där en femma var att de bedömde att det brottsförebyggande 
arbetet var i allra högsta grad prioriterat i kommunen. Nästan alla 
KSO, 98 procent, svarade att kommunen har en etablerad extern sam-
verkan kring brottsförebyggande frågor. Bland de som svarade att de 
inte tycker att den externa samverkan är tillräcklig lyftes brist på 
poliser, brist på resurser och svårigheter att få till samverkan mellan 
parterna som huvudorsaker. 

 
Det stöd som främst lyftes fram som skulle kunna hjälpa kommunen 
i att utveckla sitt brottsförebyggande arbete var resurser i allmän 
mening. Samverkan både internt och extern samt kunskap om verk-
ningsfulla åtgärder var också stöd som KSO bedömde skulle kunna 
utveckla kommunens brottsförebyggande arbete. 

 
En stor andel av de svarande KSO deltar i beslut om vilka specifika 
brottsförebyggande åtgärder som deras kommun ska vidta, 87 procent 
svarade att de deltar i besluten om vilka brottsförebyggande åtgärder 
som kommunen ska genomföra. På en femgradig skala var det 
59 procent som upplevde att de har i allra högsta grad eller strax lägre 
grad tillgång till fakta som behövs för att besluta om brottsföre-
byggande arbete i kommunen. 

 
Många KSO hade övriga synpunkter eller medskick till utredningens 
arbete. De kunde grovt kategoriseras i ämnesområden som tog upp, 
polisen, resurser, ska det vara en kommunal fråga, samverkan samt 
regler, lagar och sekretess. 
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2.8 Enkäten 

OM KOMMUNENS BROTTSFÖREBYGGANDE ARBETE 

Med brottsförebyggande arbete avses oftast åtgärder för att påverka 
människors benägenhet att begå brott eller begränsa tillfällena att 
begå brott. Vidtar ni sådana åtgärder i din kommun?  

 

Ja  ☐ 

Nej  ☐ 

Vet inte ☐ 
 

 
Har ni i din kommun en särskild organisation till exempel en sam-
ordningsfunktion för det brottsförebyggande arbetet? 

 

Ja  ☐ 

Nej  ☐ 

Vet inte ☐ 
 

 
Det finns inga enhetliga definitioner av begreppen brottsföre-
byggande och trygghetsskapande arbete. Gör ni skillnad på om en 
åtgärd har ett brottsförebyggande eller trygghetsskapande syfte? 
 

Ja  ☐ 

Nej  ☐ 

Vet inte ☐ 
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OM PRIORITET 

I vilken utsträckning anser du att din kommun prioriterar brotts-
förebyggande arbete? 

 
1 Inte alls 
prioriterat 2 3 4 

5 I allra högsta grad 
prioriterat 

Kan inte 
bedömma 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

OM SAMVERKAN 

Har ni i din kommun en etablerad extern samverkan (till exempel 
med Polisen, näringslivet, föreningslivet) kring brottsförebyggande 
frågor? 

 

Ja  ☐ 

Nej  ☐ 

Vet inte ☐ 

OM SAMVERKAN 

Utveckla gärna vilka utmaningar eller problem som finns angående 
extern samverkan kring brottsförebyggande frågor. 
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OM SAMVERKAN 

Anser du att den externa samverkan är tillräcklig? 
 

Ja  ☐ 

Nej  ☐ 

Vet inte ☐ 

OM SAMVERKAN 

Utveckla gärna varför du tycker att den externa samverkan inte är 
tillräcklig. 
 

 
 
 
 

 

OM STÖD 

Vilket/vilka stöd bedömer du skulle hjälpa din kommun att utveckla 
ert brottsförebyggande arbete? 

 
Fler svarsalternativ kan väljas. 

 
Arbetsmetoder (sätt att arbeta med brotts-
förebyggande frågor) 

☐ 

Statistik och data ☐ 
IT-verktyg ☐ 
Kunskap om verkningsfulla åtgärder ☐ 
Kompetensutveckling (t.ex. utbildningar, 
kurser eller andra former av kunskapsför-
medling) 

☐ 

Utvärdering (t.ex. av arbetssätt, vidtagna åt-
gärder eller organisation) Samverkan (intern 
och extern) 

☐ 
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Samverkan (intern och extern) ☐ 
Kommunikation  ☐ 
Resurser  ☐ 
Annat stöd – ange gärna vad: ☐ 

 

OM DIN ROLL I KOMMUNENS BROTTSFÖREBYGGANDE 
ARBETE 

Deltar du i ett lokalt brottsförebyggande råd eller annat strategiskt 
råd där brottsförebyggande frågor behandlas? 

 

Ja  ☐ 

Nej  ☐ 
 

Deltar du i beslut om vilka specifika brottsförebyggande åtgärder 
som din kommun ska vidta? 

 

Ja  ☐ 

Nej  ☐ 
 
 

I vilken grad upplever du att du har tillgång till fakta som behövs för 
att besluta om brottsförebyggande arbete i din kommun? 

 
1 Inte alls 
prioriterat 2 3 4 

5 I allra högsta grad 
prioriterat 

Kan inte 
bedömma 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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OM DIN ROLL I KOMMUNENS BROTTSFÖREBYGGANDE 
ARBETE 

Kommentera/exemplifiera gärna vilken typ av fakta du upplever att 
du saknar. 

 
 
 
 
 
 

ÖVRIGT 

Har du några övriga synpunkter eller medskick till utredningens 
arbete, skriv dem gärna här. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Tack för din värdefulla medverkan! 



Statens offentliga utredningar 2021
Kronologisk förteckning

 

 1. Säker och kostnadseffektiv it-drift  
– rättsliga förutsättningar för  
utkontraktering. I.

 2. Krav på kunskaper i svenska och  
samhällskunskap för svenskt  
medborgarskap. Ju.

 3. Skolbibliotek för bildning och  
utbildning. U.

 4. Informationsöverföring inom vård 
och omsorg. S.

 5. Ett förbättrat system för arbetskrafts-
invandring. Ju.

 6. God och nära vård. Rätt stöd till 
psykisk hälsa. S.

 7. Förstärkt skydd för väljarna vid röst-
mottagningen. Ju.

 8. När behovet får styra  
– ett tandvårdssystem för en mer jäm-
lik tandhälsa. Vol. 1 & Vol. 2, bilagor 
+ Sammanfattning (häfte). S.

 9. Vem kan man lita på? Enkel och  
ändamålsenlig användning av 
betrodda tjänster i den offentliga 
förvaltningen. I.

 10. Radiologiska skador – skadestånd, 
säkerheter, skadereglering. M.

 11. Bättre möjligheter för elever att nå 
kunskapskraven – aktivt stöd- och 
elevhälsoarbete samt stärkt utbildning 
för elever med intellektuell funktions-
nedsättning. U.

 12. Andra chans för krisande företag  
– En ny lag om företagsrekonstruktion. 
Ju.

 13. En teknikneutral grundlags-
bestämmelse för regeringsbeslut. Ju.

 14. Boende på (o)lika villkor  
– merkostnader i bostad med särskild 
service för vuxna enligt LSS. S.

 15. Föreningsfrihet och terrorist-
organisationer. Ju.

 16. En väl fungerande ordning för val 
och beslutsfattande i kommuner 
och regioner. Fi.

 17. Ett moderniserat konsumentskydd. Fi.

 18. Bolags rörlighet över gränserna. 
Volym 1 & 2. Ju.

 19. En stärkt försörjningsberedskap för 
hälso- och sjukvården. Del 1 och 2. S.

 20. Ecris-TCN – ett mer effektivt utbyte 
av brottmålsdomar mot tredjelands-
medborgare. Ju.

 21. En klimatanpassad miljöbalk för 
samtiden och framtiden. M.

 22. Hårdare regler för nya nikotin- 
produkter. S.

 23. Stärkt planering för en hållbar  
utveckling. Fi.

 24. Äga avfall 
– en del av den cirkulära ekonomin. M.

 25. Struktur för ökad motståndskraft. Ju.

 26. Använd det som fungerar. M.

 27. Ett förbud mot rasistiska  
organisationer. Ju.

 28. Immunitet för utställningsföremål. Ku.

 29. Ökade möjligheter att förhindra  
illegal handel via post. I.

 30. Kampen om tiden 
– mer tid till lärande. U.

 31. Kontroller på väg. I.

 32. Papper, poddar och ... 
Pliktmateriallagstiftning för ett  
tryggat källmaterial. U.

 33. En tioårig grundskola. Införandet  
av en ny årskurs 1 i grundskolan, 
grundsärskolan, specialskolan och 
sameskolan. U.

 34. Börja med barnen! En sammanhållen 
god och nära vård för barn och unga. S.

 35. En stärkt rättsprocess och en ökad 
lagföring. Ju.



 36. Gode män och förvaltare – en över-
syn. Ju.

 37. Stärkt rätt till personlig assistans. 
Ökad rättssäkerhet för barn, fler 
grundläggande behov och tryggare 
sjukvårdande insatser. S.

 38. En ny lag om ordningsvakter m.m. Ju.

 39. Ombuds tillgång till vård- och  
omsorgsuppgifter och förenklad  
behörighetskontroll inom vården. S. 

 40. Mervärdesskatt vid inhyrd personal 
för vård och social omsorg. Fi.

 41. VAB för vårdåtgärder i skolan. S.

 42. Stärkta åtgärder mot penningtvätt  
och finansiering av terrorism. Fi.

 43. Ett förstärkt skydd mot sexuella 
kränkningar. Ju.

 44. Tillgänglighetsdirektivet. S.

 45. En EU-anpassad djurläkemedels- 
lagstiftning. Del 1 och 2. N.

 46. Snabbare lagföring  
– ett snabbförfarande i brottmål. Ju.

 47. Ett nytt regelverk för bygglov. 
Del 1 och 2. Fi.

 48. I en värld som ställer om.  
Sverige utan fossila drivmedel 2040. 
M.

 49. Kommuner mot brott. Ju.



Statens offentliga utredningar 2021
Systematisk förteckning

 

Finansdepartementet

En väl fungerande ordning för val och 
 beslutsfattande i kommuner och 
 regioner. [16]

Ett moderniserat konsumentskydd. [17]

Stärkt planering för en hållbar utveckling. 
[23]

Mervärdesskatt vid inhyrd personal för 
vård och social omsorg. [40]

Stärkta åtgärder mot penningtvätt  
och finansiering av terrorism. [42]

Ett nytt regelverk för bygglov. Del 1 och 2. 
[47]

Infrastrukturdepartementet

Säker och kostnadseffektiv it-drift  
rättsliga förutsättningar för  
utkontraktering. [1]

Vem kan man lita på? Enkel och ändamåls-
enlig användning av betrodda tjänster 
i den offentliga förvaltningen. [9]

Ökade möjligheter att förhindra illegal 
handel via post. [29]

Kontroller på väg. [31]

Justitiedepartementet

Krav på kunskaper i svenska och  
samhällskunskap för svenskt  
medborgarskap. [2]

Ett förbättrat system för arbetskrafts-
invandring. [5]

Förstärkt skydd för väljarna vid röst- 
mottagningen. [7]

Andra chans för krisande företag  
– En ny lag om företagsrekonstruktion. 
[12]

En teknikneutral grundlags bestämmelse 
för regeringsbeslut. [13]

Föreningsfrihet och terroristorganisationer.  
[15]

Bolags rörlighet över gränserna. 
Volym 1 & 2. [18]

Ecris-TCN – ett mer effektivt utbyte av 
brottmålsdomar mot tredjelandsmed-
borgare. [20]

Struktur för ökad motståndskraft. [25]

Ett förbud mot rasistiska organisationer.  
[27]

En stärkt rättsprocess och en ökad lag-
föring. [35]

Gode män och förvaltare – en översyn. 
[36]

En ny lag om ordningsvakter m.m. [38]

Ett förstärkt skydd mot sexuella  
kränkningar. [43]

Snabbare lagföring  
– ett snabbförfarande i brottmål. [46]

Kommuner mot brott. [49]

Kulturdepartementet

Immunitet för utställningsföremål. [28]

Miljödepartementet

Radiologiska skador – skadestånd,  
säkerheter, skadereglering. [10]

En klimatanpassad miljöbalk för samtiden 
och framtiden. [21]

Äga avfall 
– en del av den cirkulära ekonomin. [24]

Använd det som fungerar. [26]

I en värld som ställer om.  
Sverige utan fossila drivmedel 2040. 
[48]

Näringsdepartementet

En EU-anpassad djurläkemedels- 
lagstiftning. Del 1 och 2. [45]



Socialdepartementet

Informationsöverföring inom vård och 
omsorg. [4]

God och nära vård. Rätt stöd till psykisk 
hälsa. [6]

När behovet får styra  
– ett tandvårdssystem för en mer jäm-
lik tandhälsa. Vol. 1 & Vol. 2, bilagor 
+ Sammanfattning (häfte). [8]

Boende på (o)lika villkor – merkostnader  
i bostad med särskild service för vuxna 
enligt LSS. [14]

En stärkt försörjningsberedskap för hälso- 
och sjukvården. Del 1 och 2. [19]

Hårdare regler för nya nikotinprodukter. 
[22]

Börja med barnen! En sammanhållen god 
och nära vård för barn och unga. [34]

Stärkt rätt till personlig assistans.  
Ökad rättssäkerhet för barn, fler  
grundläggande behov och tryggare 
sjukvårdande insatser. [37]

Ombuds tillgång till vård- och  
omsorgsuppgifter och förenklad  
behörighetskontroll inom vården. [39]

VAB för vårdåtgärder i skolan. [41]

Tillgänglighetsdirektivet. [44]

Utbildningsdepartementet

Skolbibliotek för bildning och utbildning. 
[3]

Bättre möjligheter för elever att nå 
kunskapskraven – aktivt stöd- och 
elevhälsoarbete samt stärkt utbildning 
för elever med intellektuell funktions-
nedsättning. [11]

Kampen om tiden 
– mer tid till lärande. [30]

Papper, poddar och ... 
Pliktmateriallagstiftning för ett  
tryggat källmaterial. [32]

En tioårig grundskola. Införandet  
av en ny årskurs 1 i grundskolan, 
grundsärskolan, specialskolan och 
sameskolan. [33]



103 33 Stockholm Växel 08-405 10 00 www.regeringen.se

ISBN 978-91-525-0133-7 ISSN 0375-250X

K
om

m
uner m

ot brott
S

O
U

 2
0

2
1

:4
9

O
m

sl
ag

: E
la

nd
er

s 
Sv

er
ig

e 
A

B
B

ild
: A

gn
et

a 
S 

Ö
be

rg



  

  

1 

 

Regeringens proposition 

2021/22:219 
 

Ordning och reda på avfallet Prop. 

2021/22:219 
 

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. 

 

Stockholm den 7 april 2022 

 

Magdalena Andersson 

 Annika Strandhäll 

 (Miljödepartementet) 

Propositionens huvudsakliga innehåll 

I propositionen föreslås nya bestämmelser för hur säkerheter vid 

utvinningsverksamheter ska ställas. Förslagen innebär ett förbättrat 

genomförande av EU:s utvinningsavfallsdirektiv. 

Det lämnas även förslag som syftar till att förbättra avfallshanteringen. 

Det föreslås ett nytt bemyndigande som ger möjlighet att meddela före-

skrifter om att den verksamhetsutövare som bedriver eller avser att bedriva 

en miljöfarlig verksamhet som omfattas av anmälningsplikt ska ställa 

säkerhet för kostnaderna för de återställningsåtgärder som kan komma att 

behövas med anledning av verksamheten. Det föreslås även att straff ska 

kunna utdömas när någon överlämnar avfall till någon som inte har gjort 

de anmälningar eller har de tillstånd som krävs för avfallshanteringen. 

Det föreslås också vissa lagändringar som behövs för att genomföra nya 

bestämmelser i EU:s reviderade avfallsdirektiv. I syfte att skapa förutsätt-

ningar för att producenterna ska kunna ansvara för insamling av förpack-

ningsavfall från verksamheter föreslås att föreskrifter ska kunna meddelas 

om att en producentansvarsorganisation ska hantera mer avfall än vad som 

motsvarar organisationens marknadsandel. Om det har skett ska övriga 

producentansvarsorganisationer vara skyldiga att betala skälig ersättning 

till den ansvariga organisationen. Det föreslås också att det ska kunna 

meddelas föreskrifter om att de intäkter som en producentansvarsorganisa-

tion för förpackningar har endast får användas för verksamhet som har 

samband med organisationens skyldigheter eller för att göra en utbetalning 

till de producenter som har anlitat organisationen. 

Lagändringarna föreslås i de delar som gäller utvinningsverksamheter 

träda i kraft den 1 juli 2023 och i övrigt den 1 januari 2023. 
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Regeringens förslag: 

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i miljöbalken. 
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2 Förslag till lag om ändring i miljöbalken 

Härigenom föreskrivs1 i fråga om miljöbalken2 

dels att nuvarande 26 kap. 13 a § ska betecknas 26 kap. 13 b §, 

dels att 9 kap. 6 e §, 15 kap. 15, 21, 22 och 35 §§, 16 kap. 3 §, 19 kap. 

5 §, 21 kap. 1 §, 22 kap. 1 och 1 d §§, 24 kap. 5 §, 26 kap. 2 §, 27 kap. 5 § 

och 29 kap. 9 § ska ha följande lydelse, 

dels att rubriken närmast före 26 kap. 13 a § ska sättas närmast före 

26 kap. 13 b §, 

dels att det ska införas åtta nya paragrafer, 15 kap. 16 b och 36 a–

36 c §§, 22 kap. 1 f, 13 a och 25 h §§ och 26 kap. 13 a §, och närmast före 

15 kap. 36 a § en ny rubrik av följande lydelse. 

 

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

9 kap. 

6 e §3 

Tillstånd till täkt får ges endast om 

det för uppfyllandet av de villkor 

som ska gälla för tillståndet ställs 

säkerhet enligt 16 kap. 3 §. Staten, 

kommuner, regioner och kommu-

nalförbund behöver dock inte ställa 

säkerhet. 

Tillstånd till täkt får ges endast om 

tillståndet förenas med en skyldig-

het att ställa säkerhet enligt 16 kap. 

3 § för uppfyllandet av de villkor 

som ska gälla för tillståndet. Staten, 

kommuner, regioner och kommu-

nalförbund behöver dock inte ställa 

säkerhet. 

 Kravet på säkerhet gäller inte de 

delar av verksamheten som om-

fattas av kravet i 15 kap. 36 a § på 

säkerhet vid utvinningsverksamhet. 

15 kap. 

15 §4 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela 

föreskrifter om 

1. skyldighet för producenter att tillhandahålla eller anlita en producent-

ansvarsorganisation, 

 

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/21/EG av den 15 mars 2006 om hantering 

av avfall från utvinningsindustrin och om ändring av direktiv 2004/35/EG, i lydelsen enligt 

Europarlamentets och rådets förordning (EG) 596/2009 samt Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa 

direktiv, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/851. 
2 Senaste lydelse av 

26 kap. 13 a § 2019:496 

rubriken närmast före 26 kap. 13 a § 2019:496. 
3 Senaste lydelse 2019:842. 
4 Senaste lydelse 2021:881. 
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produktens producent inte tillhandahåller eller har anlitat en producent-

ansvarsorganisation, 

3. tillstånd, godkännande eller anmälan för yrkesmässig drift av en 

producentansvarsorganisation, 

4. kriterier för hur ersättning som 

en producentansvarsorganisation 

tar ut från producenterna ska 

bestämmas, och 

4. kriterier för hur ersättning som 

en producentansvarsorganisation 

tar ut från producenterna ska 

bestämmas, 

5. att de intäkter som en produ-

centansvarsorganisation för för-

packningar har får användas 

endast för verksamhet som har 

samband med organisationens 

skyldigheter enligt 6 och 7 eller för 

att göra en utbetalning till de 

producenter som har anlitat 

organisationen, 

5. skyldighet för en producent-

ansvarsorganisation att fullgöra 

sådana skyldigheter som kan 

föreskrivas för producenter enligt 

12 och 13 §§. 

6. skyldighet för en producent-

ansvarsorganisation att fullgöra 

sådana skyldigheter som kan 

föreskrivas för producenter enligt 

12 och 13 §§, och 

7. skyldighet för en producent-

ansvarsorganisation att hantera 

mer avfall än vad som motsvarar 

organisationens marknadsandel, 

under förutsättning att hanteringen 

avser avfall som producentansvars-

organisationen har rätt att få 

ersättning för. 
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 16 b § 

 Om flera producentansvarsorga-

nisationer för förpackningar har 

godkänts, men endast en av organi-

sationerna ska ansvara för insam-

ling av förpackningsavfall från 

verksamheter och för information 

om avfallshanteringen, ska de 

övriga producentansvarsorganisa-

tionerna betala skälig ersättning 

till den ansvariga organisationen 

för dess kostnader. Ersättningens 

storlek ska beräknas utifrån den 

ersättningsskyldiga organisation-

ens marknadsandel. 

Den myndighet som regeringen 

bestämmer får besluta hur stor en 

producentansvarsorganisations 

marknadsandel ska anses vara. 

 

21 §5 

Regeringen eller den myndighet 

som regeringen bestämmer får 

meddela föreskrifter om undantag 

från kommunens ansvar enligt 20 

och 20 a §§ i fråga om avfall som 

ska samlas in eller behandlas av en 

producent eller en producent-

ansvarsorganisation enligt före-

skrifter som har meddelats med 

stöd av 12 eller 15 §. 

Regeringen eller den myndighet 

som regeringen bestämmer får 

meddela föreskrifter om 

1. undantag från kommunens 

ansvar enligt 20 och 20 a §§ i fråga 

om avfall som ska samlas in eller 

behandlas av en producent eller en 

producentansvarsorganisation enligt 

föreskrifter som har meddelats med 

stöd av 12 eller 15 §, och 

2. skyldigheter för kommuner att 

vidta de åtgärder som krävs för att 

avfallshanteringen ska fungera när 

ansvaret för hanteringen är upp-

delat mellan kommunen och produ-

center eller producentansvars-

organisationer. 

 

5 Senaste lydelse 2021:881. 
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Regeringen eller den myndighet 

eller kommun som regeringen 

bestämmer får meddela föreskrifter 

om att kommunen ska ansvara för 

att annat avfall än sådant som avses 

i 20 § behandlas och transporteras 

från den fastighet där avfallet finns. 

Föreskrifterna får endast avse 

avfall som av hälso- eller miljöskäl 

behöver hanteras av kommunen. 

Regeringen eller den myndighet 

eller kommun som regeringen 

bestämmer får meddela föreskrifter 

om att kommunen ska ansvara för 

att annat avfall än sådant som avses 

i 20 § behandlas och transporteras 

från den fastighet där avfallet finns. 

 Föreskrifterna får avse endast 

1. avfall som av hälso- eller 

miljöskäl behöver hanteras av 

kommunen, eller 

 2. avfall som omfattas av produ-

centansvar och som av samord-

ningsskäl bör hanteras tillsammans 

med sådant avfall som kommunen 

ansvarar för enligt 20 § eller enligt 

föreskrifter som har meddelats med 

stöd av 1. 

35 §7 

Ett tillstånd till en verksamhet som 

omfattar deponering av avfall får 

ges endast om verksamhetsutövar-

en för fullgörandet av de skyldig-

heter som gäller för deponerings-

verksamheten ställer säkerhet 

enligt 16 kap. 3 § eller vidtar någon 

annan lämplig åtgärd för sådant 

säkerställande. 

Ett tillstånd till en verksamhet som 

omfattar deponering av avfall får 

ges endast om tillståndet förenas 

med en skyldighet att ställa säker-

het enligt 16 kap. 3 § för fullgöran-

det av de skyldigheter som gäller 

för verksamheten eller om verksam-

hetsutövaren vidtar någon annan 

lämplig åtgärd för sådant säker-

ställande. 

 Kravet på säkerhet gäller inte de 

delar av verksamheten som om-

fattas av kravet i 36 a § på säkerhet 

vid utvinningsverksamhet. 

 

 Säkerhet vid 

utvinningsverksamhet 

 36 a § 

 Tillstånd enligt balken eller enligt 

föreskrifter som har meddelats med 

stöd av balken till en verksamhet 

 

6 Senaste lydelse 2020:601. 
7 Senaste lydelse 2016:782. 
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som omfattas av krav på en avfalls-

hanteringsplan för utvinningsavfall 

får ges endast om tillståndet för-

enas med en skyldighet att ställa 

säkerhet för fullgörandet av de 

skyldigheter som gäller för verk-

samheten. 

Tillståndsmyndigheten får medge 

att säkerheten ställs efter hand 

enligt en plan som innebär att 

säkerheten vid varje tidpunkt till-

godoser det aktuella behovet. 

 

 36 b § 

 En säkerhet enligt 36 a § ska god-

tas av tillståndsmyndigheten om 

den, ensam eller tillsammans med 

andra säkerheter, visas vara 

betryggande för sitt ändamål. 

 

 36 c § 

 Regeringen eller den myndighet 

som regeringen bestämmer får 

meddela föreskrifter om säkerhet 

enligt 36 a och 36 b §§. Sådana 

föreskrifter får avse 

1. hur säkerhetens storlek ska 

beräknas och vad underlaget för 

beräkningen av säkerhetens storlek 

ska innehålla, och 

2. när och hur en säkerhet får tas 

i anspråk. 

Regeringen eller den myndighet 

som regeringen bestämmer får 

också meddela ytterligare före-

skrifter om vad som krävs för att en 

säkerhet ska kunna godtas enligt 

36 b §. 

16 kap. 

3 §8 

Tillstånd, godkännande eller dis-

pens enligt balken eller enligt 

föreskrifter meddelade med stöd av 

balken, får för sin giltighet göras 

beroende av att den som avser att 

Tillstånd, godkännande eller dis-

pens enligt balken eller enligt 

föreskrifter meddelade med stöd av 

balken, får för sin giltighet göras 

beroende av att den som avser att 

 

8 Senaste lydelse 2019:842. 
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säkerhet för kostnaderna för det 

avhjälpande av en miljöskada och 

de andra återställningsåtgärder som 

verksamheten kan föranleda. 

Staten, kommuner, regioner och 

kommunalförbund behöver dock 

inte ställa säkerhet. Den som är 

skyldig att betala avgift eller ställa 

säkerhet enligt lagen (2006:647) 

om finansiella åtgärder för 

hanteringen av restprodukter från 

kärnteknisk verksamhet behöver 

inte ställa säkerhet för åtgärder 

som omfattas av sådana avgifter 

och säkerheter. 

bedriva verksamheten ställer 

säkerhet för kostnaderna för det 

avhjälpande av en miljöskada och 

de andra återställningsåtgärder som 

kan komma att behövas med 

anledning av verksamheten. 

 

 Staten, kommuner, regioner och 

kommunalförbund behöver dock 

inte ställa säkerhet. Den som är 

skyldig att betala avgift eller ställa 

säkerhet enligt lagen (2006:647) 

om finansiella åtgärder för 

hanteringen av restprodukter från 

kärnteknisk verksamhet behöver 

inte ställa säkerhet för åtgärder 

som omfattas av sådana avgifter 

och säkerheter. 

En säkerhet ska godtas om den 

visas vara betryggande för sitt 

ändamål. Säkerheten kan ställas 

efter hand enligt en plan som vid 

varje tid tillgodoser det aktuella 

behovet av säkerhet. 

En säkerhet ska godtas av 

prövningsmyndigheten om den, 

ensam eller tillsammans med andra 

säkerheter, visas vara betryggande 

för sitt ändamål. Säkerheten kan 

ställas efter hand enligt en plan som 

innebär att säkerheten vid varje 

tidpunkt tillgodoser det aktuella 

behovet. 

Säkerheten ska prövas av 

tillståndsmyndigheten. 

 

 

19 kap. 

5 §9 

I ett ärende som prövas av länsstyrelsen eller en kommunal nämnd ska 

styrelsen eller nämnden tillämpa bestämmelserna 

1. i 22 kap. 1, 1 d och 1 e §§ om 

ansökans form och innehåll, 

1. i 22 kap. 1 och 1 d–1 f §§ om 

ansökans form och innehåll, 

2. i 22 kap. 2 § om en ansökans ingivande och brister i den, 

 

9 Senaste lydelse 2018:1407. 
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3. i 22 kap. 2 a § om prövningar som avses i 24 kap. 3, 5, 8, 9 och 13 §§, 

4. i 22 kap. 3 § om kungörelses innehåll, 

5. i 22 kap. 6 § om talerätt, 

6. i 22 kap. 9 § om rätt att företräda fastighet, 

7. i 22 kap. 12 och 13 §§ om sakkunniga och om att inhämta yttrande, 

8. i 3 kap. 4 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar om  

undersökning på platsen, 

9. i 22 kap. 25 § första stycket 1–

3 och 5–11, andra stycket sista 

meningen och tredje stycket samt 

25 a–25 c, 25 f och 25 g §§ om till-

ståndsdoms innehåll, 

9. i 22 kap. 25 § första stycket 1–

3 och 5–11, andra stycket sista 

meningen och tredje stycket samt 

25 a–25 c och 25 f–25 h §§ om en 

tillståndsdoms innehåll, 

10. i 22 kap. 26 § om särskild dom, 

11. i 22 kap. 27 § första stycket, andra stycket andra meningen samt 

tredje stycket första meningen om uppskjutna frågor och provisoriska 

föreskrifter, 

12. i 22 kap. 28 § första stycket första meningen om verkställighetsför-

ordnande, och 

13. i 23 kap. 3 § när det gäller särskilt överklagande i frågor om sak-

kunniga som avses i 22 kap. 12 §. 

21 kap. 

1 §10 

Mark och miljödomstol prövar som 

första instans mål om 

Mark- och miljödomstol prövar 

som första instans mål om 

1. miljöfarlig verksamhet som är ansökningsmål enligt 1 a § första 

stycket, 

2. vattenverksamhet och vattenanläggningar enligt 11 kap. samt lagen 

(1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet, utom 

verksamheter som avser markavvattning vilka ska prövas av länsstyrelsen 

och säkerhetsklassificering av dammar, 

3. markavvattningar som enligt lagen med särskilda bestämmelser om 

vattenverksamhet har överlämnats från länsstyrelsen eller anmälts av en 

lantmäterimyndighet, 

4. ersättning för skada och intrång enligt 28 kap. 2–5 §§, 

5. ersättning och inlösen vid ingripande av det allmänna enligt denna 

balk och vid vattenverksamhet, om inte annat har särskilt föreskrivits, 

6. ersättning för miljöskador och inlösen enligt 32 kap., talan om förbud 

eller försiktighetsmått enligt 32 kap. 12 § samt grupptalan enligt 32 kap. 13 §, 

7. fördelning av solidariskt ansvar mellan flera enligt 10 kap. 6  och 

7 §§ på talan av någon av de solidariskt ansvariga, 

8. utdömande av vite enligt ett föreläggande som har förenats med vite 

med stöd av balken, efter särskild ansökan av den myndighet som har 

beslutat vitesföreläggandet eller, om vitesföreläggandet har beslutats i 

förfarandet, med tillämpning av 6 § andra stycket lagen (1985:206) om 

viten, 

9. kostnadsansvar för fastighetsägare enligt 10 kap. 9 §, 
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Prop. 2021/22:219 10. fördelning av kostnader för gemensamt utnyttjande av information 

enligt det som följer av artiklarna 27.6 och 30.3 i Europaparlamentets och 

rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om 

registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier 

(Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av 

direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) 793/93 

och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 

76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 

93/105/EG och 2000/21/EG, 

11. fördelning av kostnader för 

utbyte av information enligt det 

som följer av artikel 62.6 i Europa-

parlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 1107/2009 av den 

21 oktober 2009 om utsläppande av 

växtskyddsmedel på marknaden 

och om upphävande av rådets 

direktiv 79/117/EEG och 

91/414/EEG, och 

11. fördelning av kostnader för 

utbyte av information enligt det 

som följer av artikel 62.6 i Europa-

parlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 1107/2009 av den 

21 oktober 2009 om utsläppande av 

växtskyddsmedel på marknaden 

och om upphävande av rådets 

direktiv 79/117/EEG och 

91/414/EEG, 

12. fördelning av kostnader för 

gemensamt utnyttjande av informa-

tion enligt det som följer av artikel 

63.3 i Europaparlamentets och 

rådets förordning (EU) nr 528/2012 

av den 22 maj 2012 om tillhanda-

hållande på marknaden och 

användning av biocidprodukter. 

12. fördelning av kostnader för 

gemensamt utnyttjande av informa-

tion enligt det som följer av artikel 

63.3 i Europaparlamentets och 

rådets förordning (EU) nr 528/2012 

av den 22 maj 2012 om tillhanda-

hållande på marknaden och 

användning av biocidprodukter, 

och 

 13. ersättningsansvar enligt 

15 kap. 16 b § första stycket för 

godkända producentansvarsorga-

nisationer för förpackningar.  

Mark- och miljödomstol prövar, om inte annat är föreskrivet, efter över-

klagande enligt 19 kap. 1 § tredje stycket, länsstyrelsens och andra statliga 

myndigheters beslut enligt denna balk eller föreskrifter som har meddelats 

med stöd av balken samt enligt lagen med särskilda bestämmelser om 

vattenverksamhet. Att mark- och miljödomstol efter överklagande prövar 

Kronofogdemyndighetens beslut om handräckning framgår av 26 kap. 

17 § andra stycket. 

22 kap. 

1 §11 

En ansökan i ett ansökningsmål ska vara skriftlig. Den ska innehålla 

1. ritningar och tekniska beskrivningar med uppgifter om förhållandena 

på platsen, om produktionsmängd eller liknande, om användningen av 

råvaror, andra insatsvaror och ämnen och om energianvändning, 
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2. uppgifter om utsläppskällor, om arten och mängden av alla förutse-

bara utsläpp och om förslag till de åtgärder som kan behövas dels för att 

förebygga uppkomsten av avfall, dels för att förbereda för återanvändning, 

materialåtervinning och annan återvinning av det avfall som anläggningen 

ger upphov till, 

3. en miljökonsekvensbeskrivning när det krävs enligt 6 kap., 

4. förslag till skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått samt de övriga 

uppgifter som behövs för att bedöma hur de allmänna hänsynsreglerna i 

2 kap. följs,  

5. förslag till övervakning och kontroll av verksamheten, 

6. det handlingsprogram och den säkerhetsrapport som krävs enligt 

lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av 

allvarliga kemikalieolyckor, om den verksamhet eller åtgärd som målet 

avser omfattas av den lagen, 

7. en statusrapport när det krävs 

enligt föreskrifter som har 

meddelats med stöd av 10 kap. 21 § 

första stycket 5, och 

7. en statusrapport när det krävs 

enligt föreskrifter som har 

meddelats med stöd av 10 kap. 21 § 

första stycket 5, 

 8. en avfallshanteringsplan för 

utvinningsavfall när en sådan krävs 

enligt föreskrifter som har med-

delats med stöd av 15 kap. 40 §, 

och 

8. en icke-teknisk sammanfatt-

ning av de uppgifter som anges i 1–7. 

9. en icke-teknisk sammanfatt-

ning av de uppgifter som anges i 1–8. 

1 d §12 

En ansökan om omprövning eller om tillstånd att ändra en verksamhet ska 

innehålla en redogörelse för alla tillståndsbestämmelser och villkor som 

gäller för verksamheten enligt tidigare tillstånd. 

Om ansökan avser ett ändrings-

tillstånd enligt 16 kap. 2 a §, ska 

ansökan också innehålla de upp-

gifter som behövs för att bedöma 

om ett sådant ändringstillstånd är 

lämpligt. 

Om ansökan avser ett ändrings-

tillstånd enligt 16 kap. 2 a §, ska 

ansökan också innehålla 

1. de uppgifter som behövs för att 

bedöma om ett sådant ändrings-

tillstånd är lämpligt, och 

2. en avfallshanteringsplan för 

utvinningsavfall när en sådan krävs 

enligt föreskrifter som har med-

delats med stöd av 15 kap. 40 §. 
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Prop. 2021/22:219  1 f § 

 En ansökan om tillstånd till en 

verksamhet som omfattas av krav 

på säkerhet enligt 9 kap. 6 e § eller 

15 kap. 35, 36 a eller 37 § ska inne-

hålla en beräkning av vilket belopp 

säkerheten bör uppgå till och ett 

underlag för denna beräkning. 

 

 13 a § 

 I mål om tillstånd till gruvdrift eller 

gruvanläggning för brytning, prov-

brytning, bearbetning eller anrik-

ning där en säkerhet ska ställas 

enligt 15 kap. 36 a § ska mark- och 

miljödomstolen hämta in ett yttran-

de från Riksgäldskontoret i fråga 

om beräkningen av storleken på 

säkerheten. 

Före prövningen av om säker-

heten ska godtas enligt 15 kap. 

36 b § ska ett yttrande i fråga om 

godtagandet hämtas in från Riks-

gäldskontoret. 

 

 25 h § 

 En dom som omfattar tillstånd att 

driva verksamhet som omfattas av 

krav på en avfallshanteringsplan 

för utvinningsavfall ska dessutom 

alltid innehålla 

1. villkor om det belopp som 

säkerheten enligt 15 kap. 36 a § 

ska uppgå till, 

2. villkor om att den säkerhet som 

ska ställas enligt 15 kap. 36 a § ska 

godtas innan den verksamhet som 

omfattas av krav på en avfalls-

hanteringsplan för utvinningsavfall 

påbörjas och att säkerheten där-

efter fortlöpande ska vara betrygg-

ande, och 

3. de villkor som behövs för att 

minimera verksamhetens påver-

kan på omgivningen vid oförut-

sedda avbrott i verksamheten. 
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24 kap. 

5 §13 

I fråga om miljöfarlig verksamhet eller vattenverksamhet får tillstånds-

myndigheten ompröva tillstånd när det gäller en bestämmelse om tillåten 

produktionsmängd eller annan liknande bestämmelse om verksamhetens 

omfattning, samt ändra eller upphäva villkor eller andra bestämmelser 

eller meddela nya sådana 

1. när, från det tillståndsbeslutet fick laga kraft, det förflutit tio år eller 

den kortare tid som, på grund av vad som följer av Sveriges medlemskap 

i Europeiska unionen, föreskrivs av regeringen eller den myndighet som 

regeringen bestämmer, 

2. om verksamheten med någon betydelse medverkar till att en miljö-

kvalitetsnorm inte följs, 

3. om den som har sökt tillståndet har vilselett tillståndsmyndigheten 

genom att lämna oriktiga uppgifter eller låta bli att lämna uppgifter av 

betydelse för tillståndet eller villkoren, 

4. när tillståndet eller villkor som gäller för verksamheten inte har följts, 

5. om det genom verksamheten uppkommit en olägenhet av någon 

betydelse som inte förutsågs när verksamheten tilläts, 

6. om förhållandena i omgivningen har ändrats väsentligt, 

7. om en från hälso- eller miljösynpunkt väsentlig förbättring kan upp-

nås med användning av någon ny process- eller reningsteknik, 

8. om användandet av någon ny teknik för mätning eller uppskattning av 

förorening eller annan störning skulle medföra väsentligt bättre förut-

sättningar för att kontrollera verksamheten, 

9. om verksamheten helt eller till väsentlig del är förlagd inom ett 

område där förbud råder enligt en föreskrift eller ett beslut som har 

meddelats med stöd av 9 kap. 4 §, 

10. för att förbättra en anläggnings säkerhet, 

11. om det visar sig att anordningar som har vidtagits eller villkor som 

har meddelats till skydd för fisket med stöd av 11 kap. 8 § eller enligt 

6 kap. 5 § lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverk-

samhet är mindre ändamålsenliga, eller 

12. om det kan antas att en säker-

het som ställts enligt 9 kap. 6 e §, 

15 kap. 35 eller 37 § eller 16 kap. 

3 § inte längre är tillräcklig eller är 

större än vad som behövs. 

12. om det kan antas att en säker-

het som ställts enligt 9 kap. 6 e §, 

15 kap. 35, 36 a eller 37 § eller 

16 kap. 3 § inte längre är tillräcklig 

eller är större än vad som behövs. 

I fall som avses i första stycket 5 får tillståndsmyndigheten också besluta 

om andra åtgärder som behövs för att förebygga eller minska olägenheter 

för framtiden. 
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Prop. 2021/22:219 26 kap. 

2 §14 

Tillsynsmyndigheten ska anmäla 

överträdelser av bestämmelser i 

balken eller i föreskrifter som har 

meddelats med stöd av balken till 

Polismyndigheten eller Åklagar-

myndigheten, om det finns miss-

tanke om brott. 

Tillsynsmyndigheten ska skynd-

samt anmäla överträdelser av 

bestämmelser i balken eller i före-

skrifter som har meddelats med 

stöd av balken till Polismyndig-

heten eller Åklagarmyndigheten, 

om det finns anledning att anta att 

ett brott har begåtts. 

Om tillsynsmyndigheten finner att villkoren i ett tillstånd till en 

miljöfarlig verksamhet eller vattenverksamhet inte är tillräckliga och det 

finns förutsättningar enligt 24 kap. 5, 7, 8 eller 9 §, ska myndigheten 

ansöka om prövning eller ta upp frågan om att ändra eller upphäva villkor 

utan någon särskild framställning om detta enligt det som sägs i 

24 kap. 11 §. 

 

13 a § 

 Regeringen får meddela föreskrift-

er om att den verksamhetsutövare 

som bedriver eller avser att bedriva 

en miljöfarlig verksamhet som om-

fattas av anmälningsplikt ska ställa 

säkerhet för kostnaderna för det 

avhjälpande av en miljöskada och 

de andra återställningsåtgärder 

som kan komma att behövas med 

anledning av verksamheten. 

Föreskrifterna får inte avse stat-

en, kommuner, regioner eller kom-

munalförbund. 

27 kap. 

5 §15 

En avgift som avses i 4 § första stycket ska vara årlig eller på annat sätt 

periodisk. Om avgiften avser insamling, transport och behandling vid 

enstaka tillfällen, får kommunen besluta att avgiften ska betalas särskilt 

för varje tillfälle. 

Den avgift som avses i 4 § första 

stycket 1 ska bestämmas till högst 

det belopp som behövs för att täcka 

nödvändiga kostnader för den 

infrastruktur som behövs för 

avfallshantering samt nödvändiga 

planerings-, kapital- och drifts-

Den avgift som avses i 4 § första 

stycket 1 ska bestämmas till högst 

det belopp som behövs för att täcka 

nödvändiga kostnader för den 

infrastruktur som behövs för 

avfallshantering samt nödvändiga 

planerings-, kapital- och drifts-
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kostnader för renhållningen. Från 

dessa kostnader ska kostnaderna 

för användning av anläggningar 

eller utrustning för andra ändamål 

än renhållning räknas av. Avgiften 

får tas ut på ett sådant sätt att 

återanvändning, återvinning eller 

annan miljöanpassad avfalls-

hantering främjas. 

kostnader för renhållningen. Från 

dessa kostnader ska kostnaderna 

för användning av anläggningar 

eller utrustning för andra ändamål 

än renhållning räknas av. Även 

ersättning för avfallshantering som 

producenter eller producent-

ansvarsorganisationer betalar 

enligt föreskrifter som har med-

delats med stöd av denna balk ska 

räknas av. Avgiften får tas ut på ett 

sådant sätt att återanvändning, åter-

vinning eller annan miljöanpassad 

avfallshantering främjas. 

Avtalar kommunen med någon annan att utföra renhållningen, får 

avtalet läggas till grund för beräkning av avgiften, om kostnaden 

därigenom inte blir väsentligt högre än om kommunen själv utför 

renhållningen. 

29 kap. 

9 §16 

Till böter döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet 

1. bryter mot bestämmelsen i artikel 6.3 i förordning (EG) nr 338/97 om 

skyldighet att i en ansökan lämna uppgift om tidigare beslut om avslag, 

2. bryter mot en föreskrift eller ett beslut i ett enskilt fall om tomgångs-

körning eller gatumusik som regeringen eller, efter regeringens bemyn-

digande, en myndighet har meddelat med stöd av 9 kap. 12 §, 

3. bryter mot en föreskrift om skötsel av jordbruksmark som regeringen 

eller, efter regeringens bemyndigande, en myndighet har meddelat med 

stöd av 12 kap. 8 §, 

4. bryter mot en föreskrift om hantering av gödsel som regeringen eller, 

efter regeringens bemyndigande, en myndighet har meddelat med stöd av 

12 kap. 10 §, 

5. vid en sådan odling av genetiskt modifierade organismer som 

omfattas av ett tillstånd enligt 13 kap. 12 § bryter mot en föreskrift om 

försiktighetsmått som regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, 

en myndighet har meddelat med stöd av 13 kap. 11 §, 

6. bryter mot en föreskrift om märkning av genetiskt modifierade 

organismer som regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en 

myndighet har meddelat med stöd av 13 kap. 18 §, 

7. bryter mot en bestämmelse om spårbarhet eller märkning enligt artikel 

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1 eller 5.2 i Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1830/2003 av den 22 september 2003 om spårbarhet 

och märkning av genetiskt modifierade organismer och spårbarhet av 

livsmedel och foderprodukter som är framställda av genetiskt modifierade 

organismer och om ändring av direktiv 2001/18/EG, 
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Prop. 2021/22:219 8. bryter mot en bestämmelse om information, identifiering, dokumen-

tation eller anmälan enligt artikel 6, 12 eller 13 i Europaparlamentets och 

rådets förordning (EG) nr 1946/2003 av den 15 juli 2003 om gränsöver-

skridande förflyttning av genetiskt modifierade organismer, 

9. på marknaden släpper ut en kosmetisk produkt som inte uppfyller 

kraven om märkning enligt artikel 19.1 eller 19.2 i förordning (EG) nr 

1223/2009, eller på marknaden tillhandahåller en kosmetisk produkt som 

inte uppfyller kraven om märkning enligt artikel 19.1 a, e eller g i samma 

förordning, 

10. bryter mot skyldigheten att lämna information enligt artikel 9 i 

förordning (EG) nr 648/2004, 

11. bryter mot en bestämmelse om information eller dokumentation 

enligt artikel 32, 34 eller 36 i förordning (EG) nr 1907/2006, 

12. i fråga om ett växtskyddsmedel som är godkänt i ett annat land i 

Europeiska unionen men som inte är godkänt i Sverige bryter mot artikel 

52 i förordning (EG) nr 1107/2009 genom att föra in medlet till Sverige, 

släppa ut det på marknaden eller använda det utan att medlet omfattas av 

ett sådant parallellhandelstillstånd som krävs enligt artikeln, 

13. i fråga om en biocidprodukt som är godkänd i ett annat land i 

Europeiska unionen men som inte är godkänd i Sverige tillhandahåller 

produkten eller använder den utan att produkten omfattas av ett sådant 

parallellhandelstillstånd som avses i artikel 53 i förordning (EU) nr 

528/2012, 

14. bryter mot bestämmelsen i 15 kap. 24 § första stycket eller en 

föreskrift som regeringen har meddelat med stöd av 15 kap. 39 § genom 

att yrkesmässigt eller annars i stor omfattning transportera avfall, eller 

15. bryter mot en föreskrift som 

regeringen har meddelat med stöd 

av 15 kap. 30 § genom att för trans-

port lämna avfall till den som inte 

har det tillstånd som krävs för en 

sådan transport. 

15. bryter mot en föreskrift som 

regeringen har meddelat med stöd 

av 15 kap. 30 § genom att lämna 

avfall till någon som inte har gjort 

de anmälningar eller har de 

tillstånd som krävs för avfalls-

hanteringen. 

Ansvar ska inte dömas ut enligt denna paragraf, om ansvar för gärningen 

kan dömas ut enligt 1 §. 

                       

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2023 i fråga om 9 kap. 6 e §, 15 kap. 

35 och 36 a–36 c §§, 16 kap. 3 §, 19 kap. 5 §, 22 kap. 1, 1 d, 1 f, 13 a och 

25 h §§ och 24 kap. 5 § och i övrigt den 1 januari 2023. 

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för mål eller ärenden om tillstånd 

som har inletts i mark- och miljödomstol eller hos länsstyrelsens miljö-

prövningsdelegation före ikraftträdandet. 
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3 Ärendet och dess beredning 

Riksrevisionen har granskat det nuvarande systemet med säkerheter för 

gruvverksamheter (RiR 2015:20). I enlighet med rekommendationer i 

granskningen tillsatte regeringen en särskild utredare som i juni 2018 

redovisade betänkandet Statens gruvliga risker (SOU 2018:59). Med 

utgångspunkt i förslagen i betänkandet har Miljödepartementet därefter 

tagit fram promemorian Säkerheter vid hantering av utvinningsavfall. En 

sammanfattning av promemorian, i den del som avser lagförslagen, finns 

i bilaga 1. Promemorians lagförslag finns i bilaga 2. Promemorian har 

remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 3. 

Remissvaren finns tillgängliga i Miljödepartementet (M2021/02019). 

Under hösten 2020 påbörjade Miljödepartementet diskussioner med 

flera kommuner om författningsändringar som borde göras för att ge till-

synsmyndigheter större möjligheter att ingripa mot bristande avfalls-

hantering (M2020/01615). Det resulterade i att Miljödepartementet tog 

fram promemorian Ordning och reda på avfallet. En sammanfattning av 

promemorian, i den del som avser lagförslagen, finns i bilaga 4. 

Promemorians lagförslag finns i bilaga 5. Promemorian har remiss-

behandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 6. 

Remissvaren finns tillgängliga i Miljödepartementet (M2021/00207). 

Naturvårdsverket kom den 15 juni 2020 in med en skrivelse till 

regeringen om att se över förordningen (2018:1462) om producentansvar 

för förpackningar (M2020/00911). Därefter påbörjades en utredning inom 

Miljödepartementet, vilken resulterade i promemorian En förbättrad 

förpackningsinsamling – nya roller för kommuner och producenter. En 

sammanfattning av promemorian, i den del som avser lagförslagen, finns 

i bilaga 7. Promemorians lagförslag finns i bilaga 8. Promemorian har 

remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 9. 

Remissvaren finns tillgängliga i Miljödepartementet (M2021/02118). 

I propositionen behandlas lagförslagen i promemoriorna. 

Lagrådet 

Regeringen beslutade den 3 mars 2022 att hämta in Lagrådets yttrande 

över de lagförslag som finns i bilaga 10. Lagrådets yttrande finns i 

bilaga 11. Regeringen följer i allt väsentligt Lagrådets förslag. Lagrådets 

synpunkter behandlas i avsnitt 4.5, 4.7, 8.3 och 8.5, och i författnings-

kommentaren. 

I förhållande till lagrådsremissen föreslås ett senare datum för ikraft-

trädandet av vissa bestämmelser. Ändringen är författningstekniskt och 

även i övrigt av sådan beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna 

betydelse. Regeringen har därför inte inhämtat Lagrådets yttrande över det 

förslaget. I förhållande till lagrådsremissen har även vissa språkliga och 

redaktionella ändringar gjorts. 
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Prop. 2021/22:219 4 Säkerheter vid hantering av 

utvinningsavfall 

4.1 Utgångspunkter för den svenska 

avfallshanteringen och utvinningsindustrin 

Enligt det övergripande målet för miljöpolitiken i Sverige ska vi till nästa 

generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, 

utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. 

Ett övergripande mål för svensk avfallshantering har slagits fast inom 

ramen för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Enligt preciseringen för 

avfall ska avfallshanteringen vara effektiv för samhället, enkel att använda 

för konsumenterna och att avfallet förebyggs samtidigt som resurserna i 

det avfall som uppstår tas till vara i så hög grad som möjligt samt att 

avfallets påverkan på och risker för hälsa och miljö minimeras. Avfalls-

politiken syftar således till att omhänderta avfallet på ett långsiktigt håll-

bart sätt så att miljöpåverkan kan minimeras och avfallet kan utnyttjas som 

en resurs. I regeringens strategi för cirkulär ekonomi fastslås visionen om 

ett samhälle där resurser används effektivt i giftfria cirkulära flöden och 

ersätter jungfruliga material (M2020/01133). 

Den svenska mineralstrategin är en bas för regeringens mineralpolitik 

(N2013/00972). Visionen i strategin säger att genom ett långsiktigt håll-

bart användande av landets mineralresurser, i samklang med miljö-, natur- 

och kulturvärden, skapas tillväxt i hela landet samt att Sverige förstärker 

sin position som EU:s ledande gruv- och mineralnation. Sverige är ett av 

Europas viktigaste gruvländer. Tillsammans med stål- och metallverken 

utgör gruvnäringen en stor del av den svenska exportindustrin. En aktiv 

mineral- och gruvnäring innebär oundvikligen uppkomst av stora mängder 

utvinningsavfall. Avfallet tar lokalt betydande markarealer i anspråk under 

lång tid och kan, om det hanteras felaktigt, leda till negativ miljöpåverkan. 

Det är önskvärt att förebygga uppkomsten av avfall, att utnyttja det avfall 

som uppkommer på ett resurseffektivt sätt och att se till att risken för 

negativ miljöpåverkan från avfallet kan minimeras. 

4.2 Reglering om utvinningsavfall 

På EU-nivå regleras verksamheter som hanterar utvinningsavfall i Europa-

parlamentets och rådets direktiv 2006/21/EG av den 15 mars 2006 om 

hantering av avfall från utvinningsindustrin och om ändring av direktiv 

2004/35/EG (utvinningsavfallsdirektivet) tillsammans med sex beslut från 

Europeiska kommissionen (kommissionen). 

Utvinningsavfallsdirektivet har genomförts i svensk rätt genom 

bestämmelser i förordningen (2013:319) om utvinningsavfall (utvinnings-

avfallsförordningen). Förordningen ska tillämpas på hanteringen av 

utvinningsavfall oavsett om avfallet kommer från täkt- eller gruvverksam-

het eller från prospektering. 

Utvinningsavfall utgör avfall enligt 15 kap. 1 § miljöbalken och om-

fattas av miljöbalkens bestämmelser om avfall. Däremot är avfallsförord-
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ningen (2020:614) inte tillämplig på utvinningsavfall, vilket framgår av 

avfallsförordningen (1 kap. 15 § 4). För utvinningsavfall gäller i stället 

bestämmelserna i utvinningsavfallsförordningen. 

Utvinningsavfallsförordningen innehåller bestämmelser om försiktig-

hetsmått för att förebygga eller i möjligaste mån begränsa skadliga effekter 

på människors hälsa och miljön som kan uppkomma till följd av hantering 

av avfall från utvinningsindustrin. Med utvinningsindustri avses industri 

som utvinner ämnen och material genom att bryta eller på annat sätt ta dem 

från jordskorpan eller som bearbetar eller på annat sätt hanterar utvunnet 

material (1 § utvinningsavfallsförordningen). Till utvinningsindustrin hör 

gruvverksamhet, täktverksamhet och kalkbränning. Industrin omfattar 

såväl utvinning av en förekomst som bearbetning av det utvunna 

materialet, men även systematiskt sökande efter en fyndighet. Smältning 

eller andra uppvärmningsprocesser än kalkbränning och metallurgiska 

processer omfattas inte av begreppet utvinningsindustri. I denna 

proposition används uttrycket utvinningsverksamhet synonymt med 

uttrycket utvinningsindustri. 

En central del för hur utvinningsavfallsförordningen är avsedd att 

fungera, är bestämmelserna om avfallshanteringsplanen. Den som i sin 

verksamhet ger upphov till eller hanterar utvinningsavfall ska vidta 

avfallsförebyggande åtgärder, främja den återvinning av avfallet som är 

lämplig från miljösynpunkt och bortskaffa avfallet på ett sätt som är säkert 

för människors hälsa och miljön på kort och lång sikt (22 §). Avfalls-

hanteringsplanen är en plan för hur man i verksamheten ska genomföra 

detta. Den som driver en verksamhet som ger upphov till utvinningsavfall 

eller driver en utvinningsavfallsanläggning ska därför ha en avfalls-

hanteringsplan (23 §). 

I utvinningsavfallsförordningen finns detaljerade bestämmelser om vad 

avfallshanteringsplanen ska innehålla. Planen ska bl.a. innehålla en 

beskrivning av verksamheten, en redogörelse för hur man förebygger eller 

minskar avfallets skadlighet, uppgifter om mängden utvinningsavfall och 

en beskrivning av åtgärder som syftar till att undvika föroreningar samt 

hur avfallet ska hanteras. 

4.3 Bestämmelser om säkerhet 

Principen om att förorenaren betalar 

Kravet på att ställa säkerhet ska ses mot bakgrund av principen om att 

förorenaren ska betala; en princip som är väl etablerad i både EU-rätten 

och i internationella miljökonventioner. Principen kommer också till 

uttryck som en av de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. 8 § miljöbalken. 

Huvudregeln är att verksamhetsutövaren ska bära kostnaderna för de 

förebyggande och avhjälpande åtgärder som behöver vidtas med 

anledning av en verksamhet. Detta inkluderar kostnaderna för avfalls-

hantering samt att stänga, återställa och följa upp verksamheten. 

Säkerheter i samband med miljöfarlig verksamhet syftar till att skydda 

samhället, dvs. skattebetalarna, från att behöva stå kostnaden för efter-

behandling i situationer där den ansvariga verksamhetsutövaren har 

försatts i konkurs eller av någon anledning inte kan fullfölja sina skyldig-
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Prop. 2021/22:219 heter. I sådana situationer ska en ställd säkerhet kunna tas i anspråk 

(prop. 2006/07:95 s. 104). Om det inte finns någon ansvarig verksamhets-

utövare eller om de ställda säkerheterna inte är tillräckliga, kan det 

allmänna tvingas bekosta nödvändiga åtgärder för att stänga, återställa och 

följa upp verksamheten. Staten har också ett ansvar att vidta sådana 

åtgärder för statlig mark. 

Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 

19 november 2008 om avfall och upphävande av vissa direktiv (avfalls-

direktivet) ska kostnaderna för avfallshanteringen som huvudregel, i 

enlighet med principen om att förorenaren betalar, belasta den ursprung-

liga avfallsproducenten eller den nuvarande eller de tidigare avfalls-

innehavarna (artikel 14.1). 

Bestämmelserna i miljöbalken 

Enligt miljöbalken får tillstånd, godkännande eller dispens enligt balken 

eller enligt föreskrifter meddelade med stöd av balken för sin giltighet 

göras beroende av att den som avser att driva verksamheten ställer säkerhet 

för kostnaderna för det avhjälpande av en miljöskada och de andra 

återställningsåtgärder som verksamheten kan föranleda (16 kap. 3 §). 

Bestämmelsen ger alltså en möjlighet att ställa krav på säkerhet men 

uttrycker inte något krav på att en sådan ska ställas. 

Det finns en möjlighet för tillsynsmyndigheten att besluta att förelägga 

en verksamhetsutövare att ansöka om tillstånd om verksamheten medför 

risk för betydande föroreningar eller andra betydande olägenheter för 

människors hälsa eller miljön (9 kap. 6 a § miljöbalken). Denna möjlighet 

utnyttjas dock endast i begränsad omfattning. 

I förarbetena till miljöbalken framhålls att det finns starka skäl att 

meddela villkor om säkerhet om den aktuella verksamheten kan förutses 

avslutas inom viss tid och det kan finnas ett efterbehandlingsbehov. Det 

kan också finnas skäl att meddela villkor om säkerhet för fall då det kan 

ställas krav på en verksamhet att fortlöpande låta frakta bort avfall 

(prop. 1997/98:45 del 2 s. 205). 

För täktverksamhet finns ett krav på att ställa säkerhet enligt 9 kap. 6 e § 

miljöbalken. Enligt bestämmelsen får tillstånd till täkt ges endast om det 

för uppfyllande av de villkor som ska gälla för tillståndet ställs säkerhet 

enligt 16 kap. 3 §. Av förarbetena till miljöbalken framgår att säkerheten 

ska utgöra garanti för att de åtgärder utförs som föreskrivs i täkttillståndet 

för att begränsa eller motverka skadan på miljön, samt att säkerhetens 

storlek ska motsvara de kostnader som uppkommer om åtgärderna måste 

utföras genom det allmännas försorg (prop. 1997/98:45 s. 148). 

För verksamhet som omfattar deponering av avfall finns ett krav på att 

ställa säkerhet i 15 kap. 35 § miljöbalken. Enligt bestämmelsen får ett 

tillstånd till en verksamhet som omfattar deponering av avfall endast ges 

om verksamhetsutövaren för fullgörandet av de skyldigheter som gäller 

för deponeringsverksamheten ställer säkerhet enligt 16 kap. 3 § miljö-

balken eller vidtar någon annan lämplig åtgärd för sådant säkerställande. 

Av 15 kap. 5 a § miljöbalken framgår att med deponi avses i balken en 

upplagsplats för avfall som finns på eller i jorden. Av andra stycket i denna 

paragraf framgår att som deponi räknas inte en plats där avfall lastas om 
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för att förbereda det för vidare transport till en annan plats där det ska 

behandlas. Som deponi betraktas inte heller en plats där avfall lagras innan 

det återvinns, om lagringen sker under en kortare period än tre år, och inte 

heller en plats där avfall lagras innan det bortskaffas, om lagringen sker 

under en kortare period än ett år. 

Av 22 kap. 25 § första stycket 11 miljöbalken framgår att en dom som 

innebär att tillstånd ges i förekommande fall ska innehålla bestämmelser 

om de villkor som behövs med avseende på avhjälpande av miljöskada och 

ställande av säkerhet. 

Enligt utvinningsavfallsdirektivet ska säkerheten fastställas så att alla 

skyldigheter enligt det tillstånd som utfärdats i enlighet med direktivet har 

uppfyllts, inbegripet bestämmelser om åtgärder efter stängning 

(artikel 14.1). Säkerheten ska också fastställas så att det alltid finns till-

räckliga medel tillgängliga för att rehabilitera det område som har 

påverkats av avfallsanläggningen, i enlighet med vad som beskrivs i 

avfallshanteringsplanen. 

Av Gruvavfall – Ekonomiska risker för staten, Riksrevisionen 2015:20 

(granskningsrapporten) framgår att de utbetalade beslutade statliga 

bidragen för efterbehandling av nedlagda gruvor för perioden 2007–2018 

uppgår till totalt cirka 250 miljoner kronor (s. 58). I Statens gruvliga risker 

konstateras att ställda säkerheter för de fyra exempel på företag som 

försatts i konkurs i gruvindustrin sedan 2012 inte på långa vägar räcker för 

att täcka efterbehandlingskostnaderna (s. 85–89). 

En prövning i två steg 

Processen att ställa säkerhet i samband med att tillstånd meddelas 

involverar flera moment och avgörs i två steg. I rättsfallet NJA 2011 s. 296 

redogörs för vilka frågor som avgörs i vilket skede av denna tvåstegs-

process, nämligen 

1.  om tillståndshavaren ska ställa säkerhet, 

2.  säkerhetens storlek, 

3.  om säkerheten kan ställas efter hand (successivt) enligt plan, 

4.  vilken form av säkerhet som ska ställas, och 

5.  om säkerheten är betryggande. 

Frågorna enligt 1–3 utgör det första steget av processen och tas upp i 

samband med tillståndsprövningen. Dessa frågor regleras av tillstånds-

myndigheten i villkor om ställande av säkerhet. Frågorna enligt 4 och 5, 

dvs. vilken form av säkerhet som ska ställas och den sammanhängande 

frågan om säkerheten är betryggande, utgör det andra steget i processen. 

Dessa frågor avgörs av tillståndsmyndigheten i ett separat ärende först när 

tillståndshavaren genom tillståndsvillkoren fått klart för sig hur stor 

säkerheten ska vara och när den ska ställas. 
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Prop. 2021/22:219 4.4 En ny bestämmelse om säkerhet för 

utvinningsverksamhet i miljöbalken 

Regeringens förslag: Tillståndsmyndigheten ska endast få ge tillstånd 

enligt balken eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 

balken till en verksamhet som omfattas av krav på en avfallshanterings-

plan för utvinningsavfall om tillståndet förenas med en skyldighet att 

ställa säkerhet för fullgörandet av de skyldigheter som gäller för 

verksamheten. 

Ett tillstånd att driva en sådan verksamhet ska alltid innehålla villkor 

om att den säkerhet som ska ställas för verksamheten ska godtas innan 

verksamheten påbörjas. 

Förslaget i promemorian Säkerheter vid hantering av utvinnings-

avfall stämmer delvis överens med regeringens. I promemorians förslag 

framgår det inte av författningstexten att det är ett tillstånd enligt balken 

eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken som avses. 

Promemorians förslag innebär vidare att tillståndets giltighet ska göras 

beroende av att verksamhetsutövaren ställer säkerhet i stället för att 

tillståndet ska förenas med en skyldighet att ställa säkerhet och att 

säkerheten ska godtas innan verksamheten påbörjas. 

Remissinstanserna: En majoritet av remissinstanserna tillstyrker 

förslaget eller har inget att invända mot det. 

Riksgäldskontoret anser att systemet bör utformas på ett sätt som mer 

efterliknar finansieringssystemet för kärnavfall och att säkerheten bör 

omfatta samtliga kostnader för efterbehandling, inte bara kostnaderna för 

hantering av utvinningsavfall. Alla frågor om prövning och beslut om 

säkerhetens storlek och form bör samlas till Riksgäldskontoret. Riksgälds-

kontoret påpekar vidare att den målsättning som anges i promemorian, att 

förslagen syftar till att ”minimera” risken för att staten ska bekosta 

nödvändiga åtgärder, är långtgående och att det skulle innebära stora 

säkerheter och kostnader för verksamhetsutövaren. 

Svemin påpekar att olika uppfattningar kan finnas när det gäller frågan 

om en täkt omfattas av kravet på en avfallshanteringsplan. Detta kan 

innebära en processrisk. För att minska risken för oklara gränsdragningar 

om vad säkerheten får tas i anspråk för bör det anges att verksamhets-

utövaren ska ställa säkerhet ”för kostnaderna för det avhjälpande av miljö-

skada och de andra återställningsåtgärder som verksamheten kan 

föranleda”. Svemin avstyrker förslaget om godtagbar säkerhet som förut-

sättning för ianspråktagande av tillstånd. En tillfällig säkerhet bör kunna 

ställas i avvaktan på prövning av säkerhetens form. Tillstånd bör kunna 

förenas med verkställighetsförordnande. Svemin avstyrker förslaget om 

att införa en särskild separat säkerhet för hantering av utvinningsavfall för 

täktverksamheter utan dessa bör även fortsatt omfattas av redan befintlig 

säkerhet för efterbehandling. Det kan inte anses tids- eller kostnads-

effektivt att införa ett separat system för säkerheter för utvinningsavfall för 

täktverksamheter. Svemin framhåller vidare vikten av att säkerhetens 

storlek hålls på en rimlig nivå. Det kan inte vara statens avsikt att öka 

verksamhetsutövarens initiala kostnader på ett sådant sätt att det inte är 

möjligt att starta upp verksamheten eller att öka risken för att verksamhets-
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utövaren tvingas i konkurs. Förslaget kan medföra en ökad risk för 

överförsäkring i strävan att uppnå betryggande säkerheter. 

Även SBMI konstaterar att de flesta bergtäkter inte producerar något 

utvinningsavfall och påpekar att det inte finns någon tydlig praxis om i 

vilken utsträckning avfall från täkter är utvinningsavfall. SBMI erinrar 

även om att täktverksamheter redan omfattas av en säkerhet och anser att 

eventuella merkostnader bör kunna omfattas av den säkerheten. 

Luossavaara-Kiirunavaara AB (LKAB) påpekar att bestämmelsens 

tillämpningsområde behöver förtydligas. LKAB anser vidare att det 

faktum att det inte finns någon begränsning av handläggningstiden för 

prövningen av säkerheten kommer att medföra stora osäkerheter om när 

tillståndet kan tas i anspråk. Riskerna med detta behöver begränsas genom 

tydliga ramar för en tillfällig säkerhet uppgående till ett lägre belopp, så 

att påbörjandet av en verksamhet inte görs beroende av att myndigheten 

har godtagit säkerhetens form. En sådan lösning skulle också kunna 

användas i avvaktan på beslut om att en föreslagen säkerhet godtas. I annat 

fall skulle ett verkställighetsförordnande inte ha någon funktion för 

berörda verksamheter. LKAB anser att det bör förtydligas vad säkerheten 

får tas i anspråk för och att det bör omfatta det som framgår av 16 kap. 3 § 

miljöbalken. 

Länsstyrelsen Västerbotten anser att det behöver förtydligas att säkerhet 

ska ställas för samtliga delar av verksamheten enligt den nya bestämmel-

sen. Länsstyrelsen avstyrker förslaget i den del det avser andra verksam-

heter än gruvdrift eller gruvanläggning. Den föreslagna utformningen bör 

ändras och utformas med utgångspunkt i vad som anges i 16 kap. 3 § 

miljöbalken. 

Boliden Group (Boliden) anser att regeln inte bör formuleras som att 

tillståndet för sin giltighet ska göras beroende av att verksamhetsutövaren 

ställer säkerhet. Det bör vara tillräckligt att ange att tillståndet ska 

föreskriva en skyldighet för tillståndshavaren att ställa säkerhet. Det måste 

vara möjligt att ta ett tillstånd i anspråk även om säkerheten inte har hunnit 

bli godkänd. 

Zinkgruvan Mining AB (Zinkgruvan) anser att det inte är tillräckligt 

tydligt om förslagen avser de delar av gruvverksamheten som i huvudsak 

utgörs av deponering av sand och sidoberg. Bolaget avstyrker förslaget om 

godtagbar säkerhet som förutsättning för ianspråktagande av tillstånd. Det 

är inte lämpligt att verksamhetsutövare tvingas avvakta ytterligare en 

prövning innan tillståndet kan tas i anspråk. En tillfällig säkerhet bör kunna 

ställas i avvaktan på prövning av säkerhetens form. 

Boliden och Zinkgruvan framhåller att det måste accepteras att det inte 

går att eliminera varje risk och att överförsäkring är kostsamt. 

Naturvårdsverket anser att det bör förtydligas i bestämmelserna att den 

ställda säkerheten ska ha prövats och bedömts godtagbar innan tillståndet 

får tas i anspråk. 

Statens fastighetsverk framhåller att det ur fastighetsägarens perspektiv 

är viktigt att gränsdragningen för vad som ingår i kostnader för stängning, 

återställning och uppföljning är tydlig. Säkerheten bör omfatta även under-

håll av anläggningsdelar som inte utgör utvinningsavfall men som är en 

förutsättning för återställning och uppföljning. 
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Prop. 2021/22:219 Skälen för regeringens förslag 

En ny bestämmelse om säkerhet vid utvinningsverksamhet 

I utvinningsavfallsdirektivet anges att en finansiell säkerhet ska säkerställa 

att alla skyldigheter enligt det tillstånd som utfärdats i enlighet med 

direktivet uppfylls, inbegripet bestämmelser om åtgärder efter stängning 

(artikel 14.1 a). Åtgärderna efter stängning innefattar t.ex. återställning 

och uppföljning. Det framgår vidare att en säkerhet ska ställas innan en 

verksamhet som omfattar uppsamling eller deponering av utvinningsavfall 

i en avfallsanläggning inleds (artikel 14). En ansökan om tillstånd till en 

avfallsanläggning ska bl.a. innehålla en avfallshanteringsplan och lämp-

liga arrangemang för den finansiella säkerheten (artikel 7). 

Enligt miljöbalken får tillstånd kopplas till krav på ställande av säkerhet 

för avhjälpande av miljöskada eller andra återställningsåtgärder (16 kap. 

3 § första stycket). Bestämmelsen gäller för alla tillstånd, godkännanden 

eller dispenser enligt balken eller enligt föreskrifter som är meddelade med 

stöd av balken. Bestämmelsen om säkerhet är fakultativ, dvs. domstolen 

avgör om säkerhet ska ställas eller inte. För de verksamheter som omfattar 

deponering av avfall gäller dock ett krav på att ställa säkerhet (15 kap. 35 § 

miljöbalken). 

Utvinning, brytning och bearbetning av malm och mineral samt avfalls-

hantering är miljöfarlig verksamhet. Innan en sådan kan starta krävs 

tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för brytning, anrikning och uppförande 

av avfallsanläggningar. Att bedriva dessa verksamheter innebär också 

oftast att tillstånd krävs för vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken, 

t.ex. för bortledande av grundvatten och för uppförande av dammar. Redan 

i dag kan säkerheten för en gruva således säkerställa olika delar av verk-

samheten. En del av säkerheten kan avse deponeringen och vara ställd med 

stöd av den obligatoriska bestämmelsen och en del av säkerheten kan avse 

övrig verksamhet och ha ställts med stöd av den fakultativa bestämmelsen. 

Även tillståndspliktiga täkter omfattas av ett krav på säkerhet (9 kap. 

6 e § miljöbalken). Bestämmelsen syftar till att säkerställa att mark-

området kan efterbehandlas på ett acceptabelt sätt (prop. 2004/05:129 

s. 77). Bestämmelsen om täkter innehåller dock inga närmare krav på hur 

säkerheten ska beräknas eller vad som ska uppnås vid en efterbehandling. 

Enligt utvinningsavfallsdirektivet ska en finansiell säkerhet krävas för 

alla skyldigheter enligt tillstånd som utfärdats i enlighet med direktivet. 

Vid en jämförelse mellan miljöbalkens bestämmelser om säkerhet och 

utvinningsavfallsdirektivets bestämmelser framgår att miljöbalkens 

bestämmelser inte är tillräckliga. Det har även konstaterats i Riksrevision-

ens granskningsrapport och Statens gruvliga risker att de säkerheter som 

ställs i dag inte är tillräckliga för att täcka efterbehandlingskostnaderna. 

Det bör därför införas en ny bestämmelse om krav på ställande av säkerhet, 

som bör vara obligatorisk. För att bestämmelsen ska uppfylla direktivets 

krav bör den omfatta de verksamheter som omfattas av krav på en avfalls-

hanteringsplan för utvinningsavfall. 

Riksgäldskontoret anser att systemet bör utformas på ett sätt som mer 

efterliknar finansieringssystemet för kärnavfall. Ett sådant förslag 

lämnades i betänkandet Statens gruvliga risker. Förslaget har remitterats 

och har därefter arbetats om i promemorian. 
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Riksdagen beslutade redan i början av 1980-talet om en särskild 

finansiering av kostnaderna för att i framtiden på ett säkert sätt ta hand om 

det använda kärnbränslet och för att avveckla och riva kärnkraftsreaktorer-

na. Dessa bestämmelser finns i lagen (2006:647) om finansiering av 

kärntekniska restprodukter. Bestämmelser om säkerhet för utvinnings-

verksamhet finns i miljöbalken. Regeringen bedömer att det är mer ända-

målsenligt att göra förbättringar inom ramen för det befintliga systemet än 

att föreslå en helt ny ordning och en ny lag för dessa säkerheter. 

Riksgäldskontoret anser att alla frågor om prövning och beslut om 

säkerhetens storlek och form bör samlas till en myndighet och att det, i 

likhet med vad som gäller kärnavfallsfinansieringen, bör vara Riksgälds-

kontoret som får det ansvaret. I den nuvarande ordningen avgörs prövning-

en av säkerheter i samband med tillstånd i två steg. Det första steget avgörs 

av tillståndsmyndigheten och regleras i villkor i tillståndet. Bedömningen 

av hur stor säkerheten bör vara är nära förknippad med övriga villkor för 

verksamheten. Regeringen konstaterar att det för bedömningen av 

säkerhetens storlek ofta finns yttrande från t.ex. tillsynsmyndigheten och 

Naturvårdsverket. Beräkningen berör ett flertal faktorer som handlar om 

t.ex. hur avhjälpande och stängning bör ske, vilka övervakningsåtgärder 

som är lämpliga och under hur lång tid det finns behov av sådana åtgärder. 

Dessa faktorer är tekniska och naturvetenskapliga. Efter bedömningen av 

vilka åtgärder som behövs med anledning av stängning så behöver frågan 

om säkerhetens storlek bedömas. Denna fråga regleras genom villkor och 

omfattas av domens eller tillståndets rättskraft. Det innebär en trygghet för 

verksamhetsutövaren att domen eller beslutet gäller mot alla såvitt avser 

de frågor som har prövats i domen (jfr 24 kap. 1 § miljöbalken). 

Regeringen bedömer att en förändring av detta som innebär att säkerhetens 

storlek inte skulle omfattas av rättskraft skulle vara mycket ingripande. 

Regeringen anser mot denna bakgrund att bedömningen av säkerhetens 

storlek även i fortsättningen bör göras av tillståndsmyndigheten. Till-

ståndsmyndigheten behöver dock ett så bra underlag som möjligt för sin 

bedömning av frågan. I avsnitt 4.11 föreslås att tillståndsmyndigheten i 

vissa fall ska hämta in ett yttrande från Riksgäldskontoret i fråga om 

beräkningen av säkerhetens storlek. 

Vilka verksamheter bör omfattas av den nya bestämmelsen? 

I promemorian föreslås att den nya bestämmelsen om krav på säkerhet för 

utvinningsverksamhet ska tillämpas vid ansökan om tillstånd till en verk-

samhet som omfattas av krav på en avfallshanteringsplan för utvinnings-

avfall. 

I miljöbalken finns bestämmelser om att regeringen får meddela före-

skrifter om tillståndsplikt för miljöfarliga verksamheter (9 kap. 6 §). 

Sådana föreskrifter har meddelats i miljöprövningsförordningen (2013:251). 

I 4 kap. finns bestämmelser om tillståndsplikt för utvinning, brytning och 

bearbetning av torv, olja, gas, kol, malm, mineral, berg, naturgrus och 

annat. 

Den som driver en verksamhet som ger upphov till utvinningsavfall eller 

driver en utvinningsavfallsanläggning ska ha en avfallshanteringsplan 

(23 § utvinningsavfallsförordningen). Utvinningsavfall är sådant avfall 

som uppkommer som en direkt följd av prospektering, utvinning eller 
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bearbetning av materialet har avslutats (4 § utvinningsavfallsförord-

ningen). Vad som utgör avfall följer av bestämmelserna i 15 kap. 1 § 

miljöbalken. För att träffas av kravet på en avfallshanteringsplan för 

utvinningsavfall måste verksamheten omfattas av utvinningsavfalls-

förordningens tillämpningsområde. Hanteringen av utvinningsavfallet ska 

t.ex. vara yrkesmässig och inte omfattas av något av de undantag som finns 

i förordningen (14–21 §§). 

SBMI framhåller att de flesta bergtäkter inte producerar något 

utvinningsavfall och att det inte finns någon tydlig praxis angående i 

vilken utsträckning avfall från täkter är utvinningsavfall. Svemin fram-

håller att olika uppfattningar kan finnas angående frågan om verksamheten 

omfattas av kravet på att ha en avfallshanteringsplan och att detta är en 

processrisk. Regeringen vill framhålla att syftet med utvinningsavfalls-

direktivet är att förebygga eller i möjligaste mån begränsa skadlig inverkan 

på miljön och därav följande hot mot människors hälsa som kan upp-

komma till följd av hanteringen av avfall från utvinningsverksamheten. 

För att klargöra om bestämmelserna om utvinningsavfall är tillämpliga 

måste det redan i dag avgöras om en verksamhet ger upphov till 

utvinningsavfall. De förslag som nu lämnas ändrar inte regleringen av vad 

som är utvinningsavfall. Regeringen bedömer dock att förslagen kan bidra 

till att frågan om vad som är utvinningsavfall klargörs i praxis. 

Omfattningen av den avfallshanteringsplan som ska upprättas och stor-

leken på den säkerhet som ska ställas enligt de nya bestämmelserna 

kommer att vara beroende av mängden och karakteriseringen av det 

uppkomna utvinningsavfallet. Karakteriseringen av utvinningsavfallet ger 

information om kemiska, mineralogiska och fysikaliska egenskaper på 

kort och på lång sikt (30–36 §§ utvinningsavfallsförordningen). I de fall 

mängderna är små eller karakteriseringen av utvinningsavfallet leder till 

att avfallet är enkelt att hantera bör regelverket inte innebära några alltför 

betungande förpliktelser. 

LKAB invänder att det är oklart om bestämmelsen omfattar tillstånds-

pliktig undersökningsverksamhet eller prospektering. Regeringen menar 

att regleringen enbart bör träffa verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

miljöbalkssystemet, vilket bör förtydligas i förhållande till promemorians 

förslag. 

Svemin, Länsstyrelsen Västerbotten och SBMI anser inte att det bör 

införas en särskild separat säkerhet för hantering av utvinningsavfall för 

täktverksamheter. Länsstyrelsen Västerbotten anser att en skillnad mellan 

täkter och andra miljöfarliga verksamheter är omotiverad. Regeringen vill 

framhålla att det huvudsakliga skälet att bestämmelsen om obligatorisk 

säkerhet för täkter infördes var att säkerställa att området skulle efter-

behandlas på ett acceptabelt sätt. Det regleras dock inte närmare vilka 

åtgärder en sådan säkerhet ska ställas för och hur säkerheten ska beräknas. 

Av utvinningsavfallsdirektivet framgår att innan en verksamhet som 

omfattar uppsamling eller deponering av utvinningsavfall inleds ska den 

behöriga myndigheten kräva en finansiell säkerhet som uppfyller de krav 

som anges i direktivet (artikel 14). Säkerheten ska omfatta alla skyldig-

heter enligt det tillstånd som utfärdats i enlighet med direktivet, inbegripet 

åtgärder efter stängning och säkerställa att det alltid finns tillräckliga 

medel för att rehabilitera det område som påverkats av avfallsanlägg-
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ningen, i enlighet med vad som beskrivs i avfallshanteringsplanen. Vidare 

anges i direktivet hur säkerheten ska beräknas. Regeringen anser inte att 

den befintliga bestämmelsen om säkerhet för täkter motsvarar direktivets 

krav. För att genomföra detta krav bedömer regeringen att den nya 

bestämmelsen behöver omfatta samtliga verksamheter som omfattas av 

krav på en avfallshanteringsplan. För mer om förhållandet mellan den nu 

föreslagna bestämmelsen och bestämmelserna om säkerhet för täkter och 

deponering av avfall, se avsnitt 4.5. 

Sammanfattningsvis bedömer regeringen att det är lämpligt att kravet på 

säkerhet uttryckligen gäller de verksamheter som omfattas av tillstånds-

plikt enligt balken eller föreskrifter som meddelats med stöd av balken och 

som omfattas av krav på att ha en avfallshanteringsplan. Därigenom säker-

ställs att kravet på säkerhet inte träffar fler eller andra verksamheter än de 

som omfattas av utvinningsavfallsdirektivet. 

När bör verksamheten få påbörjas? 

I promemorian föreslås att ett tillstånd till en verksamhet som omfattas av 

krav på en avfallshanteringsplan för utvinningsavfall för sin giltighet ska 

göras beroende av att verksamhetsutövaren ställer säkerhet. Enligt utvin-

ningsavfallsdirektivet ska den behöriga myndigheten kräva en finansiell 

säkerhet eller motsvarande i enlighet med förfaranden som ska fastställas 

av medlemsstaterna, så att det alltid finns tillräckliga medel tillgängliga 

för att rehabilitera det område som påverkats av avfallsanläggningen. I 

utvinningsavfallsdirektivet framgår att säkerheten ska ställas innan 

verksamheten inleds (artikel 14). 

Boliden och Svemin anser att det bör vara tillräckligt att tillståndet ska 

föreskriva en skyldighet för tillståndshavaren att ställa säkerhet och menar 

att det måste vara möjligt att ta ett tillstånd i anspråk även om säkerheten 

inte har hunnit bli godkänd. Även LKAB och Zinkgruvan anser att 

påbörjandet av verksamheten inte bör göras beroende av att säkerhetens 

form ska ha godtagits. LKAB påpekar att promemorians förslag innebär 

att verkställighetsförordnanden i praktiken sätts ur spel för berörda 

verksamheter. 

Regeringen anser att de delar av verksamheten som omfattas av krav på 

en avfallshanteringsplan inte bör få påbörjas innan säkerheten har 

godtagits och delar Naturvårdsverkets bedömning att detta bör förtydligas. 

Det bör därför införas en bestämmelse om att ett tillstånd till en verksam-

het som omfattas av krav på en sådan plan alltid ska innehålla ett villkor 

om att säkerheten enligt den föreslagna bestämmelsen ska godtas innan 

verksamheten påbörjas. Regeringen har dock förståelse för den oro som 

vissa remissinstanser, bl.a. Svemin och LKAB, ger uttryck för om att 

regleringen hindrar en verksamhetsutövare från att påbörja verksamheten. 

Regeringen anser därför att det bör förtydligas att det endast är den del av 

verksamheten som omfattas av krav på en avfallshanteringsplan som inte 

får påbörjas. Ett tillstånd kan nämligen omfatta både verksamhet som 

omfattas av krav på en avfallshanteringsplan för utvinningsavfall och 

verksamhet som inte omfattas av ett sådant krav. Regeringen bedömer att 

den nya bestämmelsen endast bör tillämpas på de delar av verksamheten 

som omfattas av kravet på avfallshanteringsplan. För den övriga verksam-

heten bestämmer tillståndsmyndigheten om en säkerhet ska ställas enligt 
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verksamheten bör det finnas möjlighet att bedöma om det är lämpligt att 

meddela ett verkställighetsförordnande som ger möjlighet att påbörja 

verksamheten. Detta bör klargöras genom att kravet på säkerhet enligt den 

nya bestämmelsen inte knyts till tillståndets giltighet. I stället bör det anges 

att ett tillstånd endast får ges om tillståndet förenas med en skyldighet att 

ställa säkerhet. Det bör även vara ett krav att en dom som omfattar tillstånd 

att driva verksamhet som omfattas av krav på en avfallshanteringsplan 

förenas med villkor om att säkerheten ska godtas innan den verksamhet 

som omfattas av krav på en avfallshanteringsplan för utvinningsavfall 

påbörjas. 

Svemin framhåller att en tillfällig säkerhet bör kunna ställas i avvaktan 

på prövningen av säkerhetens form. LKAB anser att det bör vara möjligt 

att deponera en viss mindre summa eller tillfällig säkerhet i avvaktan på 

att säkerheten i sin helhet ska godkännas. Regeringen bedömer att det inte 

är förenligt med utvinningsavfallsdirektivet att deponera en mindre 

summa i avvaktan på att säkerheten ska godkännas, om tillståndsmyndig-

heten inte i tillståndsvillkoren har beslutat om en successiv säkerhet (se 

vidare i avsnitt 4.6). En verksamhetsutövare som vill kunna påbörja 

verksamheten har dock möjlighet att först ställa en säkerhet som är enkel 

att bedöma, för att senare byta ut den mot en mer komplicerad säkerhet. 

Vilka åtgärder ska säkerheten finansiera? 

I utvinningsavfallsdirektivet anges att säkerheten ska säkerställa att alla 

skyldigheter enligt det tillstånd som utfärdats i enlighet med direktivet 

uppfylls, inbegripet bestämmelser om åtgärder efter stängning 

(artikel 14.1 a). Det anges vidare att säkerheten ska täcka avfallsanlägg-

ningens sannolika miljöpåverkan med beaktande av om det är fråga om en 

riskanläggning eller inte samt avfallets egenskaper och markens framtida 

användning (artikel 14.2 b). 

Av utvinningsavfallsförordningen framgår att verksamhetsutövaren i 

samband med stängning ska återställa det område som har påverkats till 

tillfredsställande skick respektive se till att underhålla, övervaka och 

kontrollera att anläggningen uppfyller vissa grundläggande funktioner 

efter stängning (71 och 74 §§). Säkerheten ska alltså täcka alla åtgärder 

som krävs för stängning av verksamheten, återställning av området där 

verksamheten har drivits samt uppföljning av den stängda verksamheten. 

Det är inte möjligt att specificera samtliga konkreta åtgärder som kan 

komma i fråga. Åtgärderna beror bl.a. på vad tillståndet innehåller, hur 

verksamheten avses att drivas samt förutsättningarna på den plats som 

verksamheten ska drivas på. 

Riksgäldskontoret anser att säkerheten bör omfatta samtliga kostnader 

för efterbehandlingen och inte bara kostnaderna för hantering av 

utvinningsavfall. Flera remissinstanser, bl.a. LKAB, menar att det är 

otydligt vad säkerheten ska täcka och anser att detta bör beskrivas på 

samma sätt som i 16 kap. 3 § miljöbalken, dvs. att säkerheten ska avse 

”kostnaderna för det avhjälpande av en miljöskada och de andra 

återställningsåtgärder som verksamheten kan föranleda”. 

Avfallshanteringsplanen innefattar åtgärder utöver hanteringen av 

utvinningsavfall. Avfallshanteringsplanen ska bl.a. innehålla en redo-
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görelse för hur verksamheten kommer att följa vissa bestämmelser i 

utvinningsavfallsförordningen (24 §). Det gäller t.ex. skyldigheten för den 

som driver eller stänger en utvinningsavfallsanläggning att se till att 

anläggningen i samband med stängning återställs till ett tillfredsställande 

skick (71 § utvinningsavfallsförordningen). Även övervakningsåtgärder 

och de merkostnader som en oplanerad eller tidigarelagd stängning av en 

utvinningsavfallsanläggning kan medföra ska redovisas (jfr 64 och 74 §§ 

utvinningsavfallsförordningen). Eftersom kravet i utvinningsavfalls-

direktivet innebär att en säkerhet för de delar av en verksamhet som 

omfattas av krav på en avfallshanteringsplan behöver vara obligatorisk och 

omfatta kostnaden för vissa utpekade åtgärder så bedömer regeringen att 

kravet på sådan säkerhet bör regleras i en särskild bestämmelse. 

Regeringen vill framhålla att för de delar av verksamheten som inte 

omfattas av krav på avfallshanteringsplan för utvinningsavfall eller övriga 

särskilda krav på säkerhet i miljöbalken finns det möjlighet att ställa krav 

på säkerhet enligt 16 kap. 3 § miljöbalken. Det saknas anledning att reglera 

utvinningsverksamheter strängare än övriga miljöfarliga verksamheter i de 

delar som inte regleras av utvinningsavfallsdirektivet. Regeringen anser 

därför inte att säkerhet för en gruvverksamhet bör ställas enligt samma 

bestämmelse för samtliga delar av verksamheten. 

Omfattningen av säkerheten bör, liksom föreslås i promemorian, anges 

vara fullgörandet av de skyldigheter som gäller för verksamheten. Detta 

innefattar de skyldigheter som gäller enligt balken och utvinningsavfalls-

förordningen och de tillståndsvillkor som har meddelats för den verksam-

het som omfattas av kravet på en avfallshanteringsplan. Regeringen 

bedömer därför att den lydelse av vad en säkerhet ska omfatta som finns i 

16 kap. 3 § miljöbalken inte kan användas i den nya bestämmelsen. 

Statens fastighetsverk anser att kostnaden för underhåll av anläggnings-

delar som inte utgör utvinningsavfall, men som är en förutsättning för att 

återställning, uppföljning och övervakning kan ske, bör ingå i säkerheten. 

Regeringen anser att den utformning av bestämmelsen som föreslås 

innebär att de anläggningsdelar som är nödvändiga för att utföra de över-

vakningsåtgärder som ingår i ansvaret enligt utvinningsavfallsdirektivet 

omfattas. 

Syftet med säkerheterna och konfidensnivå 

I förarbetena till den allmänna bestämmelsen om säkerheter i 16 kap. 3 § 

miljöbalken anges följande (prop. 2006/07:95 s. 135): 

Eftersom huvudsyftet med kraven på att ställa säkerheter är att skydda 

samhället från risken att behöva svara för kostnader för efterbehandling 

bör säkerheten uppnå detta syfte. En säkerhet bör därutöver inte vara 

större än vad som behövs och inte heller administrativt kostsam. En 

utgångspunkt bör även vara att säkerheten bör tillåta att så mycket 

kapital som möjligt är kvar hos verksamhetsutövare. Det är visserligen 

svårt att finna säkerheter som inte är kostsamma för verksamhets-

utövaren och samtidigt erbjuder full säkerhet för samhället. Ambitionen 

bör därför vara att till en rimlig kostnad för verksamhetsutövaren 

minimera risken för att samhället får bära avhjälpandekostnaden. 
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om konfidensnivå, dvs. till vilken procentsats det är sannolikt att efter-

behandlingskostnaderna ska täcka det totala efterbehandlingsbehovet. 

Utredningen föreslår att det bör framgå att säkerheterna ska bestämmas så 

att de med betryggande sannolikhet kan finansiera de skyldigheter för 

efterbehandling som en verksamhetsutövare har, även om denna inte kan 

eller vill finansiera sina skyldigheter i enlighet med verksamhetsutövarens 

tillstånd enligt miljöbalken. Det föreslås vidare att konfidensgraden ska 

slås fast i förordning. Säkerheten bör enligt utredningen fastställas till ett 

belopp som med 75 procents sannolikhet täcker kostnaderna för efter-

behandling enligt efterbehandlingsplanen (se s. 123, 124 och 132). 

Riksgäldskontoret ifrågasätter det syfte med bestämmelserna om 

säkerhetens storlek som beskrivs i den remitterade promemorian och anser 

att det inte är möjligt att minimera risken för att staten ska få stå för 

kostnaderna, men att det är möjligt att begränsa denna risk. Svemin vill 

erinra om att förslaget kan medföra en ökad risk för överförsäkring i 

strävan att uppnå betryggande säkerheter. Boliden och Zinkgruvan 

framhåller att det måste accepteras att det inte går att eliminera varje risk 

och att överförsäkring är kostsamt. Regeringen anser att den nya 

bestämmelsen inte bör syfta till att eliminera risken för att samhället får 

svara för de kostnader som säkerheten ska täcka. Risken kan inte heller 

minimeras, eftersom det måste göras en avvägning mellan verksamhets-

utövarens intresse att uppnå rimlig kostnad för ställande av säkerhet och 

statens intresse att undvika de kostnader som kan uppstå. Syftet med 

förslaget är i stället att väsentligt begränsa statens risk såsom utvecklats i 

Statens gruvliga risker. I avsnitt 4.8 föreslås att regeringen eller den 

myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om hur 

säkerhetens storlek ska beräknas. Med stöd av bemyndigandet kan det 

meddelas föreskrifter om bl.a. konfidensnivå. I avsnitt 4.10 redogörs för 

andra faktorer och kostnader rörande beräkningen av säkerhetens storlek. 

4.5 Bestämmelser om säkerhet för täkter och för 

deponering av avfall 

Regeringens förslag: De nuvarande bestämmelserna om säkerhet för 

täkter och säkerhet för deponering av avfall ska inte vara tillämpliga för 

de delar av verksamheten som omfattas av den nya bestämmelsen om 

säkerhet vid utvinningsverksamhet. 

Bestämmelsen om skyldighet att ställa säkerhet i samband med 

tillstånd till täkt ska förtydligas så att det anges att tillstånd får ges 

endast om tillståndet förenas med en skyldighet att ställa säkerhet. Även 

bestämmelsen om skyldighet att ställa säkerhet i samband med tillstånd 

till en verksamhet som omfattar deponering av avfall ska förtydligas så 

att det anges att tillståndet får ges endast om det förenas med en skyldig-

het att ställa säkerhet eller om verksamhetsutövaren vidtar någon annan 

lämplig åtgärd för sådant säkerställande. 
 

Promemorian Säkerheter vid hantering av utvinningsavfall inne-

håller inte något motsvarande förslag. 
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Remissinstanserna tar inte upp förhållandet mellan den bestämmelse 

som föreslås och bestämmelserna om säkerhet för täkt- respektive deponi-

verksamhet. Som framgår i avsnitt 4.4 anser dock några remissinstanser 

att den nya bestämmelsen inte bör omfatta täktverksamhet. 

Skälen för regeringens förslag: I miljöbalken finns, förutom 16 kap. 

3 §, särskilda bestämmelser om säkerhet som kan vara relevanta för 

utvinningsverksamheter. För täktverksamheter finns ett obligatoriskt krav 

på säkerhet i 9 kap. 6 e § och för deponering av avfall finns ett obliga-

toriskt krav i 15 kap. 35 §. 

Skälet till att det finns en skyldighet att ställa säkerhet i samband med 

tillstånd till täkt är behovet av skydd för naturmiljön. Täkterna kan orsaka 

omfattande och förfulande sår i landskapet och naturmiljön och det är 

viktigt med krav på säkerhet så att markområdet kan efterbehandlas på ett 

acceptabelt sätt (prop. 2004/05:129 s. 77). 

Enligt rådets direktiv 1999/31/EG av den 26 april 1999 om deponering 

av avfall (deponidirektivet) ska medlemsstater vidta åtgärder för att den 

behöriga myndigheten inte ska utfärda tillstånd för deponering om inte 

sökanden har vidtagit lämpliga åtgärder i form av en säkerhet eller någon 

motsvarighet för att säkerställa iakttagande av de skyldigheter (inbegripet 

efterbehandlingsåtgärder) som åligger sökanden (artikel 8). Bestämmelsen 

om obligatorisk säkerhet för deponier har införts för att uppfylla deponi-

direktivets krav (se prop. 2001/02:65 s. 66). 

Det nuvarande kravet på säkerhet för täkter bör inte gälla de delar av 

täktverksamheten som omfattas av den nya bestämmelse om säkerhet vid 

utvinningsverksamhet som föreslås i denna proposition. Detta bör framgå 

genom en särskild bestämmelse. 

På motsvarande sätt bör det obligatoriska kravet på säkerheter för 

tillstånd till en verksamhet som omfattar deponering av avfall inte gälla de 

delar av verksamheten som omfattas av kravet i den nu föreslagna 

bestämmelsen om säkerhet vid utvinningsverksamhet. 

Skillnaden jämfört med nuvarande regelverk blir alltså att en verksam-

hetsutövare, för de delar av en täkt- respektive deponiverksamhet som 

omfattas av krav på en avfallshanteringsplan för utvinningsavfall, fortsätt-

ningsvis kommer att ställa säkerhet enligt den nya bestämmelsen om 

säkerhet vid utvinningsverksamhet. 

För de delar av en gruvverksamhet som inte omfattas av krav på en 

avfallshanteringsplan kvarstår alltså möjligheten att ställa krav på säkerhet 

enligt 16 kap. 3 § miljöbalken. 

I den nuvarande bestämmelsen om säkerhet för täkter anges att tillstånd 

till täkt får ges endast om det för uppfyllandet av de villkor som ska gälla 

för tillståndet ställs säkerhet enligt 16 kap. 3 §. Staten, kommuner, 

regioner och kommunalförbund behöver dock inte ställa säkerhet. Enligt 

bestämmelsen om säkerhet för en verksamhet som omfattar deponering av 

avfall får tillstånd ges endast om verksamhetsutövaren för fullgörandet av 

de skyldigheter som gäller för deponeringsverksamheten ställer säkerhet 

enligt 16 kap. 3 § eller vidtar någon annan lämplig åtgärd för sådant 

säkerställande. Lagrådet framhåller i sitt yttrande att regleringen har blivit 

felaktig genom utveckling i praxis, eftersom ställande av säkerhet numera 

sker i ett senare led (jfr NJA 2011 s. 296) och anser att bestämmelserna 

bör rättas till. Regeringen anser i likhet med Lagrådet att bestämmelserna 

bör ändras så att de inte ger sken av att säkerheten ställs i samband med att 
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anges i bestämmelserna att tillstånd får ges endast om tillståndet förenas 

med en skyldighet att ställa säkerhet eller om verksamhetsutövaren vid 

tillstånd till en verksamhet som omfattar deponering av avfall vidtar någon 

annan lämplig åtgärd för säkerställandet. 

4.6 Successiv säkerhet 

Regeringens förslag: Tillståndsmyndigheten ska få medge att en 

säkerhet vid utvinningsverksamhet ställs efter hand enligt en plan som 

innebär att säkerheten vid varje tidpunkt tillgodoser det aktuella 

behovet. 
 

Förslaget i promemorian Säkerheter vid hantering av utvinnings-

avfall stämmer i allt väsentligt överens med regeringens. Språkliga 

ändringar har gjorts. 

Remissinstanserna: En majoritet av remissinstanserna tillstyrker 

förslaget eller har inget att invända mot det. 

Svemin och Zinkgruvan anser att det bör förtydligas i förslaget att en 

successiv avsättning av säkerheter ska möjliggöras och bör vara norm i det 

fall verksamhetsutövaren inte begär annat. 

Skälen för regeringens förslag: Enligt utvinningsavfallsdirektivet ska 

säkerhetens storlek regelbundet anpassas till den rehabiliteringsverksam-

het som behöver genomföras på det område som påverkats av avfalls-

anläggningen, såsom beskrivs i den avfallshanteringsplan som utarbetats i 

enlighet med artikel 5 och som krävs för det tillstånd som föreskrivs i 

artikel 7 (artikel 14.3). Det innebär att det måste finnas bestämmelser som 

säkerställer att säkerheten vid varje tidpunkt är tillräckligt stor och som ger 

en möjlighet att anpassa säkerhetens storlek över tid. Liksom enligt den 

allmänna bestämmelsen om säkerhet i 16 kap. 3 § miljöbalken bör det 

därför vara möjligt att ställa en säkerhet successivt. 

Enligt 16 kap. 3 § miljöbalken kan en säkerhet ställas efter hand enligt 

en plan som vid varje tid tillgodoser det aktuella behovet av säkerhet. I 

förarbetena framgår att så bör kunna ske när förhållandena medger det 

(prop. 2006/07:95 s. 112). Som anges i avsnitt 4.4 ska säkerheten täcka 

flertalet kostnader som i regel uppkommer vid ett senare tillfälle under en 

utvinningsverksamhets verksamhetstid. När en plan för en successiv 

säkerhet utarbetas för en utvinningsverksamhet behöver hänsyn tas till de 

kostnader som säkerheten ska täcka, och även delar av de eventuella 

framtida kostnaderna måste då anses ingå i ”det aktuella behovet”. Det 

saknar betydelse huruvida avhjälpandeåtgärderna, återställnings- och 

stängningsåtgärderna samt övervakningsåtgärder har påbörjats vid tid-

punkten då säkerheten ställs. 

När det gäller önskemålet från Svemin och Zinkgruvan att utgångs-

punkten bör vara att säkerheter avsätts successivt, konstaterar regeringen 

att gällande rätt i fråga om successiva säkerheter innebär att detta bör 

kunna bli aktuellt om tillståndsmyndigheten har bedömt att det är lämpligt 

och har föreskrivit det i ett villkor. Det bör framgå i bestämmelsen att 

frågan om successiv säkerhet prövas av tillståndsmyndigheten. Kan 

verksamhetsutövaren visa att ett successivt säkerställande är tillräckligt 
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utifrån behovet vid varje tidpunkt bör detta vara möjligt. Utvinnings-

avfallsdirektivet tillåter dock inte att framtida kostnader helt skjuts på 

framtiden. Det bör beaktas att för stora delar av en utvinningsverksamhet 

är det olämpligt att ställa en successiv säkerhet. Tillståndsmyndigheten bör 

dock även för utvinningsverksamheter bedöma om en successiv säkerhet 

är lämplig och tillräcklig för att uppfylla de förpliktelser som följer av 

balken och de föreskrifter som meddelats med stöd av balken. En 

verksamhetsutövare kan vidare ansöka om ändring av villkor i tillstånd för 

att anpassa säkerhetens storlek till eventuella uppdateringar eller 

förändringar av avfallshanteringsplanen t.ex. om återställandeåtgärder 

sker löpande i verksamheten (16, 22 och 24 kap. miljöbalken, angående 

ändring och omprövning se vidare avsnitt 4.14). 

4.7 Bedömningen av om en säkerhet kan godtas 

Regeringens förslag: En säkerhet för utvinningsverksamhet ska godtas 

av tillståndsmyndigheten om den, ensam eller tillsammans med andra 

säkerheter, visas vara betryggande för sitt ändamål. 

Motsvarande tillägg som innebär att kravet på betryggande säkerhet 

kan uppfyllas genom att kombinera olika typer av säkerheter ska även 

göras i den allmänna bestämmelsen i miljöbalken om säkerhet vid 

tillstånd, godkännande eller dispens. 

Förslaget i promemorian Säkerheter vid hantering av utvinnings-

avfall stämmer delvis överens med regeringens. Enligt promemorians för-

slag ska säkerheten prövas av den myndighet som regeringen bestämmer 

om säkerheten avser tillstånd till gruvdrift eller gruvanläggning. 

Promemorian innehåller inget förslag till ändring av den allmänna 

bestämmelsen om säkerhet vid tillstånd, godkännande eller dispens. 

Remissinstanserna: En majoritet av remissinstanserna tillstyrker 

förslaget eller har inget att invända mot det. 

Riksgäldskontoret anser att alla frågor om prövning och beslut om 

säkerhetens storlek och form bör samlas till en myndighet för att skapa en 

effektiv beslutsprocess. Riksgäldskontoret bedömer att myndigheten är 

bäst lämpad att anförtros denna uppgift. Riksgäldskontoret ser problem 

med att alla säkerheter ska kunna godtas under förutsättning att de är 

betryggande för sitt ändamål och menar att en sådan bestämmelse i 

miljöbalken innebär att det på föreskriftsnivå inte kan bestämmas att 

endast vissa typer av säkerheter kan godtas. För att undvika att ordet 

betryggande feltolkas föreslår Riksgäldskontoret att det förtydligas att 

prövning av en säkerhets form innebär prövning av en säkerhets godtag-

barhet (bedömning av kreditvärdighet) och ianspråktagande (juridiska och 

avtalsmässiga bedömningar). Riksgäldskontoret anser också att det av 

regleringen bör framgå till vem säkerheten ska ställas. 

Länsstyrelsen Västerbotten framhåller att olika förfaranden för olika 

typer av miljöfarliga verksamheter som tillståndsmyndigheten har att 

pröva riskerar att leda till oklarheter, vilket inte är bra ur effektivitets-

hänseende. 
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ningstiden för prövningen av säkerheten så kommer det att medföra stora 

osäkerheter om när tillståndet kan tas i anspråk. 

Skälen för regeringens förslag 

Tillståndsmyndigheten bör pröva säkerhetens form 

Som beskrivs i avsnitt 4.3 innefattar processen om att ställa säkerhet i 

samband med tillstånd flera moment som avgörs i två steg. I det första 

steget avgörs om säkerhet ska ställas, säkerhetens storlek och om 

säkerheten kan ställas efter hand. I det andra steget avgörs vilken form av 

säkerhet som ska ställas och om säkerheten är betryggande. 

Det framgår av Statens gruvliga risker att ställda säkerheter för 

nuvarande gruvverksamheter uppgår till 2,6 miljarder kronor men att 

säkerheterna skulle behöva uppgå till 6,3 miljarder kronor om de ska 

bestämmas på en betryggande nivå. De höga beloppen gör att det finns 

skäl för en noggrann prövning även av säkerheternas form. 

I promemorian föreslås att bedömningen av säkerhetens form när det 

gäller gruvdrift och gruvanläggning ska göras av Riksgäldskontoret. 

Prövningen av en säkerhets form innebär, som Riksgäldskontoret anger, 

prövning av en säkerhets godtagbarhet (bedömning av kreditvärdighet) 

och ianspråktagande (juridiska och avtalsmässiga bedömningar). 

Riksgäldskontoret och Länsstyrelsen Västerbotten anser att alla frågor 

om prövning av säkerhetens storlek och form bör samlas till en myndighet 

för att skapa en effektiv beslutsprocess. Regeringen delar bedömningen att 

det finns fördelar med att prövningen av storlek och form görs av samma 

myndighet. Som utvecklas i avsnitt 4.4 anser regeringen, till skillnad från 

Riksgäldskontoret, att säkerhetens storlek även i fortsättningen bör 

bestämmas av tillståndsmyndigheten. Därför bör även prövningen av 

säkerhetens form göras av tillståndsmyndigheten. Kompetens för 

ekonomisk analys bör i stället i vissa mål tillföras prövningen genom att 

mark- och miljödomstolen hämtar in yttrande från Riksgäldskontoret, både 

vid prövningen av hur stor säkerheten ska vara och vid prövningen av 

säkerhetens form (se avsnitt 4.11). 

Även säkerhetens form ska således alltjämt prövas av tillstånds-

myndigheten enligt den tvåstegsprocess som beskrivs ovan (se även 

avsnitt 4.3). 

LKAB påpekar att det inte finns någon begränsning av handlägg-

ningstiden och att det kan medföra stora osäkerheter om när tillståndet kan 

tas i anspråk. Förslaget är nu att prövningen även i fortsättningen ska göras 

av tillståndsmyndigheten. Regeringen anser inte att det finns skäl att 

begränsa handläggningstiden för prövningen. Handläggningstiden 

kommer sannolikt, liksom i dag, att bero på bedömningens komplexitet 

och kan förväntas vara längre för vissa former av säkerhet. 

Krav på att säkerheten ska vara betryggande 

Det bör införas ett generellt krav som innebär att en säkerhet ska godtas 

om den är betryggande för sitt ändamål. Eftersom säkerhet kan behöva 

ställas för stora belopp, vilket inte sällan är fallet vid gruvverksamhet, kan 

det finnas behov av att ställa flera olika typer av säkerheter. Det bör därför 
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framgå att kravet på betryggande säkerhet kan uppfyllas genom att 

kombinera olika typer av säkerheter. 

Lagrådet anser att den formulering som föreslås i avsnitt 2.6 om 

successiv säkerhet också bör föras in i den allmänna bestämmelsen i 

miljöbalken om säkerhet vid tillstånd, godkännande eller dispens (16 kap. 

3 §). Regeringen instämmer i detta, och menar att det även bör göras andra 

redaktionella ändringar i den bestämmelsen så att den överensstämmer 

med de bestämmelser som föreslås i denna proposition. I 16 kap. 3 § anges 

att en säkerhet ska godtas om den visas vara betryggande för sitt ändamål. 

Bestämmelsen bör därför ändras så att det framgår att kravet på 

betryggande säkerhet kan uppfyllas genom att kombinera olika typer av 

säkerheter. 

Frågan om godtagbara former av säkerhet har behandlats utförligt i 

propositionen Ett utvidgat miljöansvar (prop. 2006/07:95 s. 107–109), 

som gällde ändringar i den allmänna bestämmelsen om säkerhet i 16 kap. 

3 § miljöbalken. Regeringen bedömde då att alla gängse former av säker-

heter på den finansiella marknaden kunde godtas under förutsättning att 

sökanden kan visa att den erbjudna säkerheten är tillräcklig och godtagbar 

för sitt ändamål. Ett skäl till att inte begränsa möjliga former av säkerhet 

var att ge utrymme för en större grad av flexibilitet. Regeringen bedömer 

att möjliga former av säkerheter inte bör begränsas i lagbestämmelsen utan 

att denna enbart bör ställa krav på att säkerheten ska vara betryggande. I 

avsnitt 4.8 föreslås att det ska införas ett bemyndigande som gör det 

möjligt att införa ytterligare föreskrifter om vad som krävs för att en 

säkerhet enligt den nya bestämmelsen ska kunna godtas. Med den 

utformning av bemyndigandet som föreslås ges utrymme att meddela 

föreskrifter som begränsar möjligheten att ställa säkerheter av viss form. 

Riksgäldskontoret anser även att det bör införas en bestämmelse om till 

vem en säkerhet ska ställas. Regeringen anser att detta bör övervägas i det 

fortsatta arbetet med förordningsändringar. 

Riksgäldskontoret framhåller att ordet betryggande vanligtvis används 

som ett samlingsbegrepp för att beskriva en säkerhets storlek och form och 

föreslår att uttrycket byts ut. Regeringen anser att den prövning av säker-

heten som ska göras enligt bestämmelsen avser en bedömning av kredit-

värdighet och av att säkerheten är möjlig att ta i anspråk. För att säkerheten 

ska kunna godtas måste det också kunna konstateras att storleken på 

säkerheten motsvarar det belopp som bestämts i villkor i tillståndet. Den 

myndighet som prövar om säkerheten ska godtas kan alltså inte godta en 

säkerhet som avser ett lägre belopp än det som har fastställts i tillståndet. 

Regeringen anser att det är en fördel att inte avvika alltför mycket från det 

språkbruk som används i 16 kap. 3 § miljöbalken och att det inte kan anses 

finnas en risk för missförstånd i detta avseende. 

4.8 Bemyndigande om att meddela föreskrifter om 

säkerheter för utvinningsverksamhet 

Regeringens förslag: Regeringen eller den myndighet som regeringen 

bestämmer ska få meddela föreskrifter om säkerheter för utvinnings-

verksamheter, i fråga om 
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ningen av säkerhetens storlek ska innehålla, och 

2. när och hur en säkerhet får tas i anspråk. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska också 

få meddela ytterligare föreskrifter om vad som krävs för att en säkerhet 

ska kunna godtas. 
 

Förslaget i promemorian Säkerheter vid hantering av utvinnings-

avfall stämmer i allt väsentligt överens med regeringens. Enligt 

promemorians förslag får föreskrifter meddelas om vad som krävs för att 

en säkerhet ska kunna godtas. 

Remissinstanserna: En majoritet av remissinstanserna tillstyrker 

förslaget eller har inget att invända mot det. 

Riksgäldskontoret anser att antalet möjliga former av säkerheter bör 

begränsas. Det skulle leda till en ändamålsenlig hantering av statens 

ekonomiska risk, en effektiv beslutsprocess och minska risken för rättsliga 

tvister. Det bör därför framgå i miljöbalken att regeringen eller den 

myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva om vilka säkerheter 

som kan godtas. 

Skälen för regeringens förslag: För att komma till rätta med de brister 

i systemet för ställande av säkerheter som har pekats på i gransknings-

rapporten och i Statens gruvliga risker krävs ytterligare reglering både vad 

avser säkerhetens storlek och form men även kring frågor om ianspråk-

tagande av säkerhet. Sådana mer detaljerade bestämmelser meddelas 

lämpligen på förordnings- eller föreskriftsnivå. Regeringen bedömer att 

det finns behov av föreskrifter om hur säkerhetens storlek ska beräknas, 

vad underlaget för beräkningen av säkerhetens storlek ska innehålla, vad 

som krävs för att en säkerhet ska kunna godtas och när och hur en säkerhet 

får tas i anspråk. Ett bemyndigande bör därför införas som möjliggör en 

sådan reglering. Bestämmelser om t.ex. till vem en säkerhet ska ställas kan 

meddelas i form av verkställighetsföreskrifter. 

Riksgäldskontoret bedömer att promemorians förslag inte gör det 

möjligt att i föreskrifter på lägre nivå än lag ställa krav på säkerheternas 

form. Med förtydligandet att bemyndigandet även omfattar ”ytterligare” 

föreskrifter om vad som krävs för att en säkerhet ska kunna godtas 

bedömer regeringen att det är möjligt att meddela föreskrifter som 

begränsar säkerheternas form (se även avsnitt 4.7). 

4.9 Avfallshanteringsplanen ska ingå i en ansökan 

om tillstånd 

Regeringens förslag: En avfallshanteringsplan för utvinningsavfall ska 

ingå i en ansökan om tillstånd till en verksamhet som omfattas av krav 

på att ha en sådan avfallshanteringsplan. 

Förslaget i promemorian Säkerheter vid hantering av utvinnings-

avfall stämmer överens med regeringens. 
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Remissinstanserna: En majoritet av remissinstanserna tillstyrker 

förslaget eller har inget att invända mot det. 

Svemin ställer sig positivt till att en avfallshanteringsplan ska biläggas 

en ansökan om tillstånd men avstyrker att avfallshanteringsplanen ska 

utgöra en processförutsättning och, om så är avsett med förslaget, att den 

därmed ska godkännas på samma sätt som miljökonsekvensbeskrivningen. 

Svemin framhåller att det kan bli en bedömningsfråga om vissa täkter 

omfattas av krav på avfallsplan och det kan bli en osäkerhet i processen. 

SBMI avstyrker förslaget i den del som avser att avfallshanteringsplanen 

ska utgöra en processförutsättning. Eftersom rättsläget är oklart så finns en 

betydande risk att ansökan avvisas och en rättsosäkerhet i samband med 

prövning av täkttillståndsansökan. 

Zinkgruvan avstyrker att avfallshanteringsplanen ska utgöra en process-

förutsättning eftersom det finns uppenbara risker att avfallshanterings-

planen då kommer att bli mer statisk och inte utgöra ett dynamiskt 

planeringsverktyg. Det kan även bli en tvistefråga huruvida vissa täktverk-

samheter omfattas av kravet på att upprätta en avfallshanteringsplan. 

Naturvårdsverket anser att det bör införas ett krav på godkännande av 

avfallshanteringsplanens innehåll inom ramen för tillståndsprövningen. 

Det framgår av utvinningsavfallsdirektivet att medlemsstaterna ska besluta 

om förfaranden enligt vilka den behöriga myndigheten ska godkänna 

avfallshanteringsplanen. 

Kungliga Vetenskapsakademien anser att det borde vara självklart att en 

avfallshanteringsplan ska ingå i en ansökan och att den ska granskas och 

godkännas innan tillstånd för start av verksamheten kan ges. Vetenskaps-

akademien anser också att staten borde ge uppdrag till en oberoende sak-

kunnig myndighet att bedöma de tekniska delarna av avfallshanterings-

planen. Vetenskapsakademien anser även att det för dessa verksamheter 

bör finnas krav på en efterbehandlingsplan. 

Boliden framhåller att avfallshanteringsplanen vid en ansökan om till-

stånd kommer att få betraktas som preliminär eller som ett förslag som kan 

behöva revideras beroende på utgången av tillståndsprövningen. Det går 

inte att jämställa en avfallshanteringsplan med en miljökonsekvens-

beskrivning som är en förutsättning för att tillstånd ska kunna meddelas. 

LKAB vill att det klargörs att avfallshanteringsplanen inte blir slutlig 

eller bindande genom tillståndet. Det är inte heller tydligt om det som sägs 

om avfallshanteringsplanen gäller allt eller bara de delar som utgör under-

lag för beräkning av den ekonomiska säkerheten. 

Riksgäldskontoret framhåller att verksamhetsutövare bör ta fram en 

efterbehandlingsplan, dvs. en teknisk beskrivning av de åtgärder säker-

heten ska täcka. Efterbehandlingsplanen bör prövas av länsstyrelsen i det 

län där verksamheten bedrivs och omarbetas vart femte år. Vid nytt eller 

ändrat tillstånd bör mark- och miljödomstolen pröva efterbehandlings-

planen. Efterbehandlingsplanen bör ligga till grund för den kostnads-

beräkning som i sin tur ligger till grund för beräkning av säkerhetens 

storlek. 

Skälen för regeringens förslag: Av utvinningsavfallsdirektivet fram-

går att en ansökan om tillstånd ska omfatta en avfallshanteringsplan 

(artikel 7.2 c). 

I utvinningsavfallsförordningen anges att den som ansöker om tillstånd 

ska informera tillståndsmyndigheten om innehållet i avfallshanterings-
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så snart det finns anledning till det och minst vart femte år. Ändringar i 

planen ska snarast anmälas till tillsynsmyndigheten (29 §). Tillsyns-

myndigheten ska pröva om planen uppfyller kraven i förordningen om inte 

avfallshanteringsplanen har prövats inom ramen för en tillståndsprövning 

(28 §). 

Naturvårdsverket och Sveriges geologiska undersökning (SGU) påpekar 

i sin redovisning den 14 september 2017 av regeringsuppdraget Förslag 

till strategi för hantering av gruvavfall (s. 35) att avfallshanteringsplanen 

har en oklar roll i tillståndsprövningen. Myndigheterna pekar på att det 

därmed finns en risk att avfallshanteringsplanens betydelse för arbetet med 

att förebygga uppkomst av avfall, minska miljöpåverkan samt öka 

återvinningen försvagas. För att avfallshanteringsplanen ska få den 

betydelse som avses i utvinningsavfallsdirektivet finns det enligt myndig-

heterna därför ett behov av att stärka och förtydliga dess roll. 

I promemorian föreslås att avfallshanteringsplanen ska ingå i en ansökan 

om tillstånd till en verksamhet som omfattas av krav på att ha en avfalls-

hanteringsplan. Det anges i promemorian att avfallshanteringsplanen där-

igenom ska utgöra en processförutsättning. 

Svemin framhåller att det kan bli en bedömningsfråga om vissa täkter 

omfattas av krav på avfallsplan och att det kan bli en osäkerhet i processen. 

SBMI och Zinkgruvan anser att avfallshanteringsplanen inte ska utgöra en 

processförutsättning och framhåller att eftersom rättsläget är oklart när det 

gäller i vilken utsträckning avfall från täkter är utvinningsavfall så finns 

en risk för att ansökan avvisas. Som framhålls i avsnitt 4.4 så måste det 

redan i dag avgöras om en verksamhet ger upphov till utvinningsavfall. 

Regeringen bedömer att förslagen kan bidra till att frågan om vad som är 

utvinningsavfall klargörs i praxis. Regeringen konstaterar att utvinnings-

avfallsdirektivet innebär att en avfallshanteringsplan ska ingå i en till-

ståndsansökan när en sådan plan krävs för verksamheten. Det gäller 

således även täkter i de fall verksamheten omfattas av krav på avfalls-

hanteringsplan. Avfallshanteringsplanen är ett viktigt prövningsunderlag 

för att bedöma om den planerade hanteringen av avfallet är lämplig och i 

vilken utsträckning denna hantering behöver regleras i villkor i tillståndet. 

Den är också ett underlag för beräkning av säkerhetens storlek. 

Prövningsunderlaget bör innebära att tillståndsmyndigheten kan sätta de 

villkor som framgår av 22 kap. 25 och 25 a §§ miljöbalken samt de villkor 

som föreslås i avsnitt 4.12. 

Naturvårdsverket och Kungliga Vetenskapsakademien anser att det bör 

införas ett krav på godkännande av avfallshanteringsplanens innehåll inom 

ramen för tillståndsprövningen. Naturvårdsverket framhåller att det fram-

går av utvinningsavfallsdirektivet att medlemsstaterna ska besluta om 

förfaranden enligt vilka den behöriga myndigheten ska godkänna avfalls-

hanteringsplanen. Svemin anser inte att avfallshanteringsplanen ska god-

kännas. Boliden framhåller att avfallshanteringsplanen kan behöva 

revideras beroende på utgången av tillståndsprövningen. LKAB och Zink-

gruvan vill att det klargörs att avfallshanteringsplanen inte blir slutlig eller 

bindande genom tillståndet. Kungliga Vetenskapsakademien anser att 

staten borde ge uppdrag till en oberoende sakkunnig myndighet att bedöma 

och anvisa eventuella justeringar av de tekniska delarna av avfalls-

hanteringsplanen innan ansökan inges. 
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Regeringen vill framhålla att i fråga om en verksamhet som ska prövas 

för ett tillstånd som avses i 9 eller 11 kap. miljöbalken ska en specifik 

miljöbedömning göras. Inom ramen för en sådan bedömning ska en 

miljökonsekvensbeskrivning tas fram. För att miljökonsekvenserna från 

hanteringen av utvinningsavfall ska kunna beskrivas behöver miljökon-

sekvensbeskrivningen innehålla sådan information som ingår i avfalls-

hanteringsplanen. Inom ramen för miljöbedömningen finns bestämmelser 

om avgränsningssamråd. Ett sådant arbete ska genomföras inför arbetet 

med miljökonsekvensbeskrivningen och innebär att den som avser att 

bedriva verksamheten ska samråda om verksamhetens miljöeffekter 

(6 kap. 29 § miljöbalken). Detta ska ske med länsstyrelsen, tillsynsmyn-

digheten och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda av verksam-

heten samt med de övriga statliga myndigheter, de kommuner och den 

allmänhet som kan antas bli berörd av verksamheten (6 kap. 30 § miljö-

balken). Regeringen vill framhålla att synpunkter på de tekniska delarna 

av avfallshanteringsplanen kan lämnas inom ramen för detta samråd inför 

verksamhetsutövarens arbete med miljökonsekvensbeskrivningen. 

Regeringen anser därför inte att det behövs något nytt uppdrag till en 

myndighet att bedöma avfallshanteringsplanen innan en ansökan om 

tillstånd inges. 

Mot bakgrund av att uppgifter om avfallshanteringen ingår i miljö-

konsekvensbeskrivningen anser regeringen att det inte finns skäl att införa 

krav på att även avfallshanteringsplanen ska godkännas genom ett formellt 

beslut inom ramen för tillståndsprövningen. Ett sådant beslut skulle vidare 

innebära att innehållet blir rättskraftigt avgjort. Enligt utvinningsavfalls-

direktivet och utvinningsavfallsförordningen ska avfallshanteringsplanen 

ses över vart femte år och/eller i förekommande fall ändras för att ta 

hänsyn till väsentliga förändringar i driften av avfallsanläggningen eller 

beträffande det avfall som ska deponeras (artikel 5.4 i direktivet och 29 § 

utvinningsavfallsförordningen). Avfallshanteringsplanen ska ges in med 

ansökan för att vara ett underlag i prövningen som bl.a. ska användas för 

tillståndsmyndighetens bedömning av vilka villkor som ska ställas på 

verksamheten. Tillståndsmyndigheten har anledning att kontrollera att 

avfallshanteringsplanen innehåller de uppgifter som krävs enligt 

utvinningsavfallsförordningen för att säkerställa att det finns ett tillräckligt 

underlag för bedömning av hur avfallet ska hanteras och av hur stor 

säkerhet som bör ställas. 

Kravet i utvinningsavfallsdirektivet på att den behöriga myndigheten 

ska godkänna avfallshanteringsplanen bör i stället uppfyllas genom en 

skyldighet för tillsynsmyndigheten att pröva planen. Enligt utvinnings-

avfallsförordningen ska tillsynsmyndigheten pröva om planen uppfyller 

kraven i förordningen om inte avfallshanteringsplanen har prövats inom 

ramen för en tillståndsprövning (28 §). Bestämmelsen om tillsynsmyndig-

hetens prövning ger sken av att avfallshanteringsplanen kan prövas inom 

ramen för en tillståndsprövning. Det finns dock inga bestämmelser som 

innebär att en sådan formell prövning ska ske inom tillståndsprövningen. 

Regeringen anser att det alltid bör vara tillsynsmyndigheten som bedömer 

om planen uppfyller kraven i förordningen och anser att detta bör för-

tydligas i utvinningsavfallsförordningen. Det bör även införas ett krav på 

att avfallshanteringsplanen ska överensstämma med det tillstånd som har 
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utifrån eventuella villkor som kan ha meddelats i tillståndet. 

LKAB anser inte att det är tydligt om kravet att ge in avfallshanterings-

planen vid ansökan om tillstånd gäller hela planen eller bara de delar som 

utgör underlag för beräkningen av säkerheten. Enligt utvinningsavfalls-

direktivet ska en ansökan om tillstånd till en avfallsanläggning innehålla 

en avfallshanteringsplan (artikel 7). För att uppfylla detta krav och för att 

tillståndsmyndigheterna och andra intressenter ska få ett så bra underlag 

som möjligt bedömer regeringen att hela avfallshanteringsplanen ska ges in. 

Till skillnad från Kungliga vetenskapsakademien och Riksgäldskontoret 

bedömer regeringen att det inte bör införas ett krav som innebär att det ska 

ges in en särskild efterbehandlingsplan i samband med ansökan om till-

stånd. De uppgifter som dessa myndigheter anser behöver ingå i en 

efterbehandlingsplan bedömer regeringen ingår i en avfallshanteringsplan 

som upprättats i enlighet med kraven i utvinningsavfallsförordningen. I 

fråga om de delar av verksamheten som inte täcks av utvinningsavfalls-

direktivet är det tillståndsmyndigheten som avgör vilket underlag som 

behöver tas fram av verksamhetsutövaren för att bedöma kostnader för 

stängning och återställning enligt 16 kap. 3 § miljöbalken. 

Vissa ärenden om tillstånd att driva en verksamhet som omfattas av krav 

på en avfallshanteringsplan för utvinningsavfall prövas hos länsstyrelsens 

miljöprövningsdelegation. Den föreslagna bestämmelsen bör tillämpas 

även i dessa ärenden. 

4.10 Beräkning av säkerhetens storlek 

Regeringens förslag: En ansökan om tillstånd till en verksamhet som 

omfattas av ett obligatoriskt krav på säkerhet enligt miljöbalken ska 

innehålla en beräkning av vilket belopp säkerheten bör uppgå till och 

ett underlag för denna beräkning. 

Bestämmelsen ska tillämpas även i ett ärende som prövas av läns-

styrelsen. 
 

Förslaget i promemorian Säkerheter vid hantering av utvinnings-

avfall stämmer i huvudsak överens med regeringens. Promemorians 

förslag innehåller inte krav på att ansökan ska innehålla ett underlag för 

beräkningen av det belopp säkerheten bör uppgå till. Språkliga och 

redaktionella ändringar har gjorts. 

Remissinstanserna: En majoritet av remissinstanserna tillstyrker 

förslaget eller har inget att invända mot det. 

Riksgäldskontoret anser att det inte är lämpligt att verksamhetsutövaren 

beräknar och föreslår säkerhetens storlek. Beräkning av säkerhetens 

storlek bör göras av staten. Verksamhetsutövarens ansvar bör begränsas 

till att ta fram ett kostnadsunderlag. 

Sametinget är bekymrat över att beräkningen ska göras av den som är 

skyldig att ställa säkerhet. 

Skälen för regeringens förslag: I promemorian föreslås att den som är 

skyldig att ställa säkerhet ska beräkna vilket belopp säkerheten ska uppgå 

till och redovisa beräkningen till tillståndsmyndigheten i samband med 

ansökan. 
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Riksgäldskontoret och Sametinget ifrågasätter lämpligheten i att verk-

samhetsutövaren beräknar och föreslår säkerhetens storlek. Riksgälds-

kontoret anser att verksamhetsutövarens ansvar ska begränsas till att ta 

fram ett kostnadsunderlag. 

Regeringen vill framhålla att tillståndsmyndigheten inte är bunden av 

verksamhetsutövarens beräkning. I avsnitt 4.11 föreslås även att tillstånds-

myndigheten, i mål om tillstånd till gruvdrift eller gruvanläggning för 

brytning, provbrytning, bearbetning eller anrikning där en säkerhet ska 

ställas enligt den bestämmelse som föreslås, ska hämta in ett yttrande i 

fråga om beräkningen av säkerhetens storlek från Riksgäldskontoret. Alla 

remissyttranden och verksamhetsutövarens beräkningar och underlaget för 

dessa beräkningar blir ett underlag för tillståndsmyndighetens bedömning. 

Regeringen anser inte att det finns skäl att ändra förslaget i denna del. 

Regeringen delar dock Riksgäldskontorets bedömning att ansökan bör 

innehålla ett underlag för beräkningen av säkerhetens storlek och att detta 

uttryckligen bör framgå av bestämmelsen. 

Bestämmelsen bör omfatta alla verksamheter i miljöbalken där kravet 

på säkerhet eller annan lämplig åtgärd för säkerställande är obligatoriskt. 

Vissa ärenden om tillstånd prövas hos länsstyrelsens miljöprövnings-

delegation. Den föreslagna bestämmelsen bör tillämpas även i dessa 

ärenden. 

Det är den som ansöker om tillstånd som har att visa att säkerhetens 

storlek är tillräcklig. Tillståndsmyndigheten och remissinstanserna kan 

utgå från denna beräkning, och övrig information som har tillförts ärendet, 

som underlag vid en bedömning av säkerheten och fastställande av villkor 

för säkerheten. 

Bestämmelser om domstolsväsendet och rättsskipningen hör till det 

obligatoriska lagområdet enligt 11 kap. 2 § regeringsformen. En 

bestämmelse om att ansökan ska innehålla en beräkning av vilket belopp 

säkerheten bör uppgå till bör därför införas i 22 kap. miljöbalken. 

4.11 Yttranden från Riksgäldskontoret i 

tillståndsprövningen 

Regeringens förslag: I mål om tillstånd till gruvdrift eller gruv-

anläggning för brytning, provbrytning, bearbetning eller anrikning, som 

omfattas av krav på en avfallshanteringsplan för utvinningsavfall ska 

mark- och miljödomstolen hämta in ett yttrande från Riksgäldskontoret 

i fråga om beräkningen av storleken på säkerheten. 

Före prövningen av om säkerheten ska godtas ska ett yttrande i fråga 

om godtagandet hämtas in från Riksgäldskontoret. 
 

Förslaget i promemorian Säkerheter vid hantering av utvinnings-

avfall stämmer delvis överens med regeringens. Enligt promemorians 

förslag ska det vara obligatoriskt att inhämta yttrande från Riksgälds-

kontoret i alla mål och ärenden om tillstånd till verksamhet som omfattas 

av krav på att ha en avfallshanteringsplan för utvinningsavfall. Promemo-

rian innehåller inget förslag om att yttrande ska hämtas in före prövningen 

i fråga om godtagande av säkerheten. 
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förslaget eller har inget att invända mot det. 

Länsstyrelsen Örebro län och Länsstyrelsen Västerbotten ser positivt på 

att Riksgäldskontoret får möjlighet att yttra sig angående säkerhetens 

storlek men är tveksam till kravet på remiss till Riksgäldskontoret vid 

miljöprövningsdelegationens prövning av täkter, eftersom det riskerar att 

komplicera prövningen och öka handläggningstiden. 

Luleå tekniska universitetet anser att förslaget troligen innebär en 

effektivisering men vill uppmärksamma risken för ökande handläggnings-

tider när ytterligare myndigheter blir inblandade. 

LKAB och Svemin anser inte att Riksgäldskontoret ska behöva yttra sig 

i mål om ändringstillstånd där prövningen inte handlar om frågor som 

ingår i avfallshanteringsplanen eller berör storleken på säkerheten. 

Riksgäldskontoret påpekar att det är tveksamt om det är en lämplig 

uppgift för myndigheten att lämna yttrande avseende storleken på säker-

heter för täkter. Riksgäldskontoret framhåller också att förslagen inte inne-

håller tidsramar för myndighetens yttrande. 

Sametinget stödjer förslaget förutsatt att Riksgäldskontoret hämtar in 

kunskaper om den samiska kulturen, renskötsel och annan samisk mark-

användning. 

Naturvårdsverket föreslår en ändring av bestämmelsen så att den 

omfattar all gruvverksamhet. Naturvårdsverket uppfattar att förslaget inte 

omfattar allt gruvavfall eftersom endast gruvdrift och gruvanläggning 

omfattas och inte anläggning för bearbetning av utvunnet material. Det 

innebär att fristående anrikningsverk inte omfattas. 

Skälen för regeringens förslag 

Behov av yttrande från Riksgäldskontoret vid prövning av säkerhetens 
storlek 

Prövningen av en säkerhets storlek innefattar ett flertal bedömningar, både 

ekonomiska och naturvetenskapliga. De senare rör främst vilka 

stängnings- och återställandeåtgärder som bör utföras för att mark och 

vatten ska kunna uppnå ett tillfredställande skick. I fråga om de natur-

vetenskapliga bedömningarna har länsstyrelserna, Naturvårdsverket och 

de övriga remissinstanser som tillståndsmyndigheten anser berörs av 

verksamheten liksom tillståndsmyndigheten själv den kompetens som 

behövs för att granska underlaget. 

Naturvårdsverket och SGU föreslår i Förslag till strategi för hantering 

av gruvavfall att Finansinspektionen eller annan myndighet med 

erforderlig ekonomisk kompetens ska göras till obligatorisk remissinstans 

för frågor om säkerhet. 

Enligt nuvarande bestämmelser har parterna i processen möjlighet att 

yttra sig över beloppets storlek inom ramen för prövningen av det enskilda 

ärendet. Utifrån underlaget i målet fastställer tillståndsmyndigheten 

villkor om säkerhetens storlek med stöd av 22 kap. 25 § 11 miljöbalken. 

Riksgäldskontoret är statens garantimyndighet och har nödvändig 

kompetens för att analysera och hantera de risker som följer av statens 

sistahandsansvar inom gruvområdet. Riksgäldskontoret kan bidra med sin 

expertkompetens i ekonomiska frågor. 
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För att säkerställa att tillståndsmyndigheten har det underlag som krävs 

för att bedöma säkerhetens storlek bör det därför införas en bestämmelse 

som anger att ett yttrande om säkerhetens storlek ska hämtas in från Riks-

gäldskontoret i vissa fall. Ett sådant yttrande bör avse beräkningen av 

storleken på den säkerhet som ska ställas för den del av verksamheten som 

omfattas av krav på en avfallshanteringsplan. 

För att Riksgäldskontoret ska få ett så bra underlag som möjligt för sitt 

yttrande bör mark- och miljödomstolen hämta in yttrandet från myndig-

heten när underlaget i målet är i sådant skick att det finns förutsättningar 

att beräkna storleken på den säkerhet som ska ställas. Om yttrande hämtas 

in i ett för tidigt skede finns det en risk att kompletteringar krävs för att 

Riksgäldskontoret ska kunna ta fram ett välgrundat yttrande över storleken 

på säkerheten. 

Behov av yttrande från Riksgäldskontoret före prövningen av om 
säkerheten ska godtas 

Mot bakgrund av att regeringen, till skillnad från promemorians förslag, 

föreslår att prövningen av säkerhetens form även i fortsättningen ska göras 

av tillståndsmyndigheten, bedömer regeringen att kompetens för 

ekonomisk analys bör tillföras i prövningen genom att mark- och miljö-

domstolen hämtar in ett yttrande från Riksgäldskontoret även i samband 

med prövningen av säkerhetens form, dvs. i fråga om godtagande av 

säkerheten. I denna prövning ska domstolen bedöma om säkerheten är 

betryggande (se avsnitt 4.7). Detta innebär att yttrande bör hämtas in från 

Riksgäldskontoret vid två tillfällen. 

I vilka mål ska yttranden hämtas in från Riksgäldskontoret 

I promemorian föreslås att Riksgäldskontoret ska yttra sig över säker-

hetens storlek i alla de mål och ärenden som omfattas av den nya 

bestämmelsen om säkerhet, dvs. både gruvverksamheter och täktverksam-

heter, oavsett om dessa prövas av domstol eller länsstyrelse. Det hänvisas 

till att det finns ett kommissionsbeslut som kräver att en oberoende och 

kvalificerad tredje part ska göra en bedömning av de kostnader som krävs 

för att säkerställa rehabilitering av mark, stängning och åtgärder efter 

stängning (artikel 1.2 i kommissionens beslut av den 20 april 2009 om 

tekniska riktlinjer för upprättande av den finansiella säkerheten i enlighet 

med Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/21/EG om hantering av 

avfall från utvinningsindustrin (EG) 2009/335). Regeringen bedömer att 

kravet på en oberoende och kvalificerad tredje part måste anses tillgodosett 

genom den bedömning av kostnaderna som tillståndsmyndigheten gör i 

tillståndsärendet. Detta innebär att yttrande inte behöver hämtas in för alla 

de verksamheter som omfattas av utvinningsavfallsdirektivet. 

Naturvårdsverket uppfattar att förslaget inte omfattar allt gruvavfall 

eftersom endast gruvdrift och gruvanläggning pekas ut och inte anläggning 

för bearbetning av utvunnet material. Det innebär att fristående anriknings-

verk inte omfattas. Regeringen anser att även dessa anläggningar bör ingå 

i bestämmelsens tillämpningsområde. Bestämmelsen bör därför omfatta 

gruvdrift eller gruvanläggning för brytning, provbrytning, bearbetning 

eller anrikning. 
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Prop. 2021/22:219 Länsstyrelsen Örebro län och Länsstyrelsen Västerbotten är tveksamma 

till kravet på remiss till Riksgäldskontoret vid prövning av täkter, bl.a. 

eftersom det riskerar att öka handläggningstiden. Även Riksgäldskontoret 

bedömer att det är tveksamt om det är en lämplig uppgift för myndigheten 

att lämna yttrande avseende storleken på säkerheter för täkter. Detta 

eftersom de samlade efterbehandlingskostnaderna och riskerna för-

knippade med täktverksamheterna troligen endast utgör en liten del av de 

totala kostnaderna och riskerna för utvinningsverksamhet. Regeringen 

delar denna bedömning och anser att skyldigheten att hämta in yttrande 

från Riksgäldskontoret i fråga om beräkningen av säkerhetens storlek bör 

begränsas till verksamheter som avser tillstånd till gruvdrift eller gruv-

anläggning för brytning, provbrytning, bearbetning eller anrikning. 

Skyldigheten bör även begränsas till de mål där prövningen inleds genom 

en ansökan till mark- och miljödomstolen. 

Som Luleå tekniska universitet uppmärksammar finns det en risk för att 

handläggningstiderna blir längre när fler myndigheter blir inblandade. 

Regeringen anser dock att den kompetens som kan tillföras de aktuella 

ärendena genom Riksgäldskontorets yttrande borgar för väl underbyggda 

beslut och att detta i vissa fall kan effektivisera prövningen. 

LKAB och Svemin anser inte att Riksgäldskontoret ska behöva yttra sig 

i mål om ändringstillstånd där prövningen inte handlar om frågor som 

ingår i avfallshanteringsplanen eller berör storleken på säkerheten. 

Regeringen anser dock att eftersom en ansökan om tillstånd att ändra en 

begränsad del av den tillståndsgivna verksamheten kan få konsekvenser 

för den säkerhet som gäller för hela verksamheten så bör ett yttrande 

hämtas in även vid ansökan om ändringstillstånd. Eftersom bestämmelsen 

nu föreslås begränsas till mål om tillstånd till gruvdrift eller gruv-

anläggning för brytning, provbrytning, bearbetning eller anrikning så kan 

antalet ärenden där yttrande från Riksgäldskontoret ska hämtas in 

förväntas bli få. 

Tidsramar för yttrandena 

Riksgäldskontoret framhåller att det i promemorian inte angetts tidsramar 

för myndighetens yttrande. Regeringen konstaterar att det följer av miljö-

balken att mark- och miljödomstolen ska skicka ett exemplar av ansök-

ningshandlingarna och av kungörelsen till myndigheter vars verksamhet 

kan beröras av ansökan (22 kap. 4 §). Därmed kommer Riksgäldskontoret 

få kännedom om när en ansökan kommer in till domstolen. När tillstånds-

myndigheten hämtar in ett yttrande från Riksgäldskontoret ska myndig-

heten i enlighet med förvaltningslagen handlägga detta så enkelt, snabbt 

och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts (9 §). 

Regeringen bedömer inte att det behövs ytterligare bestämmelser om 

tidsramar för myndighetens yttrande. 

Påverkan på samisk markanvändning 

När det gäller den fråga som Sametinget pekar på vill regeringen framhålla 

att frågan om påverkan på samisk markanvändning i första hand bör 

hanteras inom ramen för miljöbedömningen. Det bör alltså inte vara ett 

område som Riksgäldskontoret ska fokusera på i sitt yttrande. 
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I 6 kap. miljöbalken finns bestämmelser om identifiering, beskrivning 

och bedömning av miljöeffekter vid planering av verksamheter och 

åtgärder. Inom ramen för en specifik miljöbedömning ska ett avgräns-

ningssamråd genomföras, bl.a. med enskilda som kan antas blir särskilt 

berörda av en verksamhet. I en del fall kan samebyar, samiska organisa-

tioner eller enskilda samer beröras av verksamheter som kräver samråd. 

Miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla en redogörelse för de samråd 

som skett och vad som kommit fram i samråden. Syftet med avgränsnings-

samrådet är att ge den berörda allmänheten möjlighet att i ett tidigt skede 

kunna delta i processen och påverka projektets utformning och besluts-

underlag. 

Om verksamheten påverkar ett mark- och vattenområde som har 

betydelse för rennäringen ska området så långt möjligt skyddas mot 

åtgärder som påtagligt kan försvåra näringens bedrivande (3 kap. 5 § 

miljöbalken). I dessa fall ska länsstyrelsen ta de initiativ som behövs för 

att det i arbetet med miljökonsekvensbeskrivningar och i planerings- och 

beslutsprocesser tas hänsyn till detta intresse. Länsstyrelsens arbete ska 

grundas på underlag från Sametinget (2 och 3 §§ förordningen [1998:896] 

om hushållning med mark- och vattenområden). 

Den 1 mars 2022 trädde lagen (2022:66) om konsultation i frågor som 

rör det samiska folket i kraft. Syftet med konsultationer är att främja det 

samiska folkets inflytande över sina angelägenheter. Lagen innebär att 

bl.a. statliga förvaltningsmyndigheter är skyldiga att konsultera samiska 

företrädare innan beslut fattas i ärenden som kan få särskild betydelse för 

samerna. 

4.12 Ytterligare villkor i tillståndet 

Regeringens förslag: En dom som omfattar tillstånd att driva verksam-

het som omfattas av kravet på en avfallshanteringsplan för utvinnings-

avfall ska innehålla villkor 

– om det belopp som säkerheten ska uppgå till, 

– om att säkerheten därefter fortlöpande ska vara betryggande, och 

– som behövs för att minimera verksamhetens påverkan på omgiv-

ningen vid oförutsedda avbrott i verksamheten. 

Bestämmelsen ska tillämpas även i ett ärende som prövas av läns-

styrelsen. 
 

Förslaget i promemorian Säkerheter vid hantering av utvinnings-

avfall överensstämmer i huvudsak med regeringens. I stället för att 

säkerheten ska vara betryggande föreslås i promemorian att säkerheten 

fortlöpande ska vara ”giltig och i kraft”. 

Remissinstanserna: En majoritet av remissinstanserna tillstyrker 

förslaget eller har inget att invända mot det. 

Naturvårdsverket anser att det behöver tydliggöras vilken ändring som 

ska åstadkommas med förslaget, eftersom det enligt miljöbalken redan 

finns en bestämmelse om villkor med avseende på ställande av säkerhet 

(22 kap. 25 §). 
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Prop. 2021/22:219 LKAB anser att rättsverkningarna av att en befintlig säkerhet löper ut 

behöver förtydligas. 

Boliden, LKAB, Svemin och Zinkgruvan anser att en verksamhetsutövare 

måste få skälig tid för att komplettera eller ersätta en säkerhet om det blir 

aktuellt. Förslaget behöver kompletteras med en ventil för att säkerställa 

att allvarliga driftsstopp av den pågående verksamheten undviks. 

Länsstyrelsen Västerbotten anser att det behöver tydliggöras vad som 

händer om tillsynsmyndigheten finner att säkerheten inte längre anses 

betryggande för sitt ändamål eller inte längre anses tillräcklig. 

Svemin tolkar promemorians förslag som att en verksamhetsutövare som 

under en begränsad tid inte har en säkerhet som är formellt godkänd 

riskerar att göra sig skyldig till otillåten miljöverksamhet. 

Riksgäldskontoret ifrågasätter vad som händer om den bank eller det 

kreditinstitut som står för en säkerhet tappar i kreditvärdighet vilket kan 

påverka möjligheterna till utbetalning enligt säkerheten. Riksgäldskontor-

et ifrågasätter också vad som händer med verksamheten under hand-

läggningen av en förnyad säkerhet när en befintlig säkerhet löper ut innan 

en ny har ställts. 

Skälen för regeringens förslag 

Villkor om belopp 

I promemorian föreslås att en dom som omfattar tillstånd att driva verk-

samhet som omfattas av kravet på en avfallshanteringsplan för utvinnings-

avfall ska innehålla vissa villkor. Som Naturvårdsverket påpekar finns det 

en bestämmelse i miljöbalken om vad en dom ska innehålla där det anges 

att en dom som innebär att tillstånd ges till en verksamhet i förekommande 

fall ska innehålla bestämmelser om de villkor som behövs med avseende 

på avhjälpande av en miljöskada och ställande av säkerhet (22 kap. 25 § 

första stycket 11). Enligt förarbetena till bestämmelsen är uppräkningen 

inte minimikrav på vad en dom ska innehålla utan ska snarare ses som en 

minneslista (prop. 1997/98:45 del 2 s. 246). För att det nya kravet på 

säkerhet ska ha avsedd effekt anser regeringen att det uttryckligen bör 

framgå att en dom som omfattar tillstånd att driva verksamhet som 

omfattas av kravet på en avfallshanteringsplan för utvinningsavfall alltid 

ska innehålla villkor om det belopp som säkerheten ska uppgå till. 

Enligt utvinningsavfallsdirektivet ska en säkerhet fastställas så att alla 

skyldigheter enligt tillståndet har uppfyllts, inbegripet bestämmelser om 

åtgärder efter stängning. Genom säkerheten ska det alltid finnas till-

räckliga medel tillgängliga för att rehabilitera det område som påverkats 

av avfallsanläggningen (artikel 14.1). I miljöbalken finns också en 

bestämmelse om villkor med avseende på avhjälpande av miljöskada. 

Enligt bestämmelsen ska en dom som omfattar tillstånd till att behandla 

avfall alltid innehålla bl.a. de villkor som behövs i fråga om åtgärder för 

att övervaka och kontrollera att de skyldigheter som gäller för verksam-

heten uppfylls, och de villkor som behövs i fråga om åtgärder för 

avslutande av verksamheten och efterbehandling (22 kap. 25 a § 2 och 3). 

Bestämmelsen avser behandling av avfall och är tillämplig även med 

avseende på utvinningsavfall. Bedömningen av vilka åtgärder som krävs 

med avseende på avslutande av verksamheten och efterbehandling ligger 

till grund för beräkningen av säkerhetens storlek. 
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Beräkningen av säkerhetens storlek 

I avsnitt 4.4 behandlas vilka åtgärder säkerheten ska täcka och målsätt-

ningen med säkerheten. Utvinningsavfallsdirektivet innehåller också 

bestämmelser om faktorer som ska beaktas när kostnaderna för åtgärderna 

bedöms. Följande avsnitt rör beräkningen av säkerhetens storlek. 

Vid beräkningen av säkerhetens storlek ska beaktas vilka merkostnader 

som kan uppstå om någon annan än verksamhetsutövaren kommer att 

bedöma situationen och utföra åtgärderna (artikel 14.2 b). Hänsyn ska 

också tas till de kostnader som kan uppkomma vid en tidigarelagd och 

oplanerad stängning (artikel 1.2 i kommissionens beslut 2009/335/EG av 

den 20 april 2009 om tekniska riktlinjer för upprättande av den finansiella 

säkerheten i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 

2006/21/EG om hantering av avfall från utvinningsindustrin). 

I Statens gruvliga risker konstateras att beräkningen av säkerheternas 

storlek därutöver bör innehålla ett osäkerhetspåslag för att uppfylla direk-

tivets krav på att säkerheterna ska vara betryggande (s. 115). Beräkningen 

av säkerheternas storlek bör vidare ta hänsyn till framtida pris- och löne-

utveckling av material och tjänster (s. 115). Regeringen anser att detta bör 

hanteras i verksamhetsutövarnas underlag för beräkningen av det belopp 

som säkerheten bör uppgå till. I avsnitt 4.8 föreslås att regeringen eller den 

myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om 

beräkningen av säkerhetens storlek. Därmed kommer det att finnas möjlig-

heter att ytterligare precisera hur beräkningen ska gå till i fråga om para-

metrar och metoder. 

Säkerheten bör fortlöpande vara betryggande 

I promemorian föreslås att en dom som omfattar tillstånd att driva verk-

samhet som omfattas av kravet på en avfallshanteringsplan för utvinnings-

avfall ska innehålla ett villkor om att säkerheten ska vara ”giltig och i 

kraft”. Regeringen anser att villkoret i stället ska handla om att säkerheten 

fortlöpande ska vara betryggande. Uttrycket betryggande avser fler 

aspekter än enbart giltighet. Med betryggande avses att en säkerhet ska ha 

de villkor som behövs och att den som ställt ut säkerheten kan förväntas 

kunna uppfylla åtagandet. 

LKAB och Riksgäldskontoret tar upp frågan om vilka rättsverkningar 

som uppkommer om en befintlig säkerhet löper ut innan en ny har ställts. 

Flera remissinstanser anser att en verksamhetsutövare måste få skälig tid 

för att komplettera eller ersätta en säkerhet om det blir aktuellt och att 

förslaget behöver kompletteras med en ventil för att säkerställa att 

allvarliga driftsstopp av den pågående verksamheten undviks. Regeringen 

konstaterar att den reglering som föreslås innebär att det i fråga om säker-

heter som är tidsbegränsade är verksamhetsutövarens ansvar att se till att 

säkerheten är giltig och ställa en ny säkerhet i god tid innan en tids-

begränsad säkerhet löper ut. Tillsynsmyndigheten har också ett ansvar att 

bevaka aktuella tidsfrister. För det fall verksamhetsutövaren inte ställer en 

ny säkerhet i tid och tillsynsmyndigheten därför bedömer att säkerheten 

inte är betryggande bör det finnas möjlighet för tillsynsmyndigheten att 

begära utbetalning av säkerheten. Detsamma gäller t.ex. om säkerheten 

sägs upp av kreditgivaren. Det följer av praxis att dessa frågor kan lösas 

genom de villkor som ställs för en säkerhet. Vid bedömningen av om en 
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Prop. 2021/22:219 tidsbegränsad säkerhet är betryggande för sitt ändamål är det av avgörande 

betydelse att säkerheten, i samband med att den löper ut antingen på grund 

av tidsbegränsning eller uppsägning, endera kan lösas ut eller förlängas till 

dess att den har ersatts med en ny säkerhet (se t.ex. Umeå tingsrätt, mark- 

och miljödomstolens deldom den 7 juni 2017 i mål nr M 3093-12). 

Länsstyrelsen Västerbotten anser att det behöver tydliggöras vad som 

händer om tillsynsmyndigheten finner att säkerheten inte längre anses 

betryggande för sitt ändamål eller inte längre anses tillräcklig. Riksgälds-

kontoret ifrågasätter vidare vad som händer om den bank eller det kredit-

institut som står för en säkerhet tappar i kreditvärdighet, vilket kan påverka 

möjligheterna till utbetalning av säkerheten. Regeringen konstaterar att 

avsikten i den situation som Riksgäldskontoret beskriver är att tillsyns-

myndigheten ska kunna förelägga verksamhetsutövaren att ställa en ny 

säkerhet. Är det fråga om att beloppet är otillräckligt fordras en ändring 

eller omprövning av villkoret i tillståndet (se avsnitt 4.14). 

Det stämmer som Svemin påpekar att en överträdelse av villkoret om 

säkerhet genom att inte fortlöpande ha en säkerhet som är betryggande kan 

innebära att en verksamhetsutövare bryter mot ett villkor och därmed 

uppfyller de objektiva rekvisiten avseende en otillåten miljöverksamhet 

enligt 29 kap. 4 § 2 miljöbalken. För att det ska vara fråga om ett brott 

fordras dock också att de subjektiva rekvisiten är uppfyllda, dvs. uppsåt 

eller oaktsamhet. Det får således göras en bedömning i det enskilda fallet 

om varför en säkerhet inte längre är betryggande för sitt ändamål och om 

något uppsåt eller någon oaktsamhet förekommit. Regeringen bedömer att 

en villkorsöverträdelse av detta slag inte kommer att bedömas annorlunda 

än andra eventuella villkorsöverträdelser. 

Villkor vid oförutsedda avbrott 

För att begränsa påverkan på omgivningen och undvika stora kostnader 

för sanering behöver vissa reningsanordningar upprätthållas även om 

verksamheten tillfälligt upphör för längre eller kortare tid. Det kan även 

finnas behov av att upprätthålla andra anordningar eller delar av verksam-

heten för att undvika skador på miljön. Det är lämpligt att sådana frågor 

behandlas i tillståndsvillkoren. Det bör därför finnas en skyldighet att 

förena tillståndet med sådana villkor när det behövs. 

Bestämmelsen bör tillämpas även vid prövning av länsstyrelsen 

Vissa ärenden om tillstånd att driva en verksamhet som omfattas av krav 

på en avfallshanteringsplan för utvinningsavfall prövas hos länsstyrelsens 

miljöprövningsdelegation. Den föreslagna bestämmelsen bör tillämpas 

även i dessa ärenden. 
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4.13 Beslut om säkerhet på verksamhetsutövarens 

bekostnad 

Regeringens bedömning: Det bör inte införas en ny bestämmelse om 

möjlighet att besluta om säkerheter på verksamhetsutövarens bekost-

nad. 
 

Förslaget i promemorian Säkerheter vid hantering av utvinnings-

avfall stämmer inte överens med regeringens bedömning. I promemorian 

föreslås en särskild bestämmelse om att den myndighet som regeringen 

bestämmer ska få besluta om säkerheter på en verksamhetsutövarens 

bekostnad om verksamhetsutövaren inte uppfyller sina skyldigheter att 

ställa säkerhet. 

Remissinstanserna tillstyrker förslaget i promemorian eller har inget 

att invända mot det. 

Skälen för regeringens bedömning: I promemorian föreslås att det ska 

införas en särskild bestämmelse i miljöbalken om att den myndighet som 

regeringen bestämmer ska få besluta om säkerheter på en verksamhets-

utövarens bekostnad om verksamhetsutövaren inte uppfyller sina skyldig-

heter att ställa säkerhet. En sådan befogenhet skulle kunna bli aktuell om 

en tillsynsmyndighet har bedömt att den säkerhet som ställts inte längre är 

betryggande, och verksamhetsutövaren inte följer tillsynsmyndighetens 

föreläggande om att ställa en ny säkerhet. 

I 26 kap. 17 och 18 §§ miljöbalken finns bestämmelser om verkställig-

het och rättelse på den felandes bekostnad. Om en tillsynsmyndighet har 

meddelat ett föreläggande eller ett förbud enligt 9–13 §§ samma kapitel 

och det inte blir åtlytt, ska kronofogdemyndigheten efter ansökan av till-

synsmyndigheten verkställa beslutet (17 §). I stället för att begära verk-

ställighet får tillsynsmyndigheten besluta att rättelse ska vidtas på den 

felandes bekostnad (18 §). Om tillsynsmyndigheten förelägger en verk-

samhetsutövare att ställa en ny säkerhet på grund av att den befintliga inte 

längre är betryggande och verksamhetsutövaren inte följer föreläggandet, 

kan myndigheten med stöd av dessa bestämmelser besluta om rättelse på 

verksamhetsutövarens bekostnad. Ett sådant beslut kan förenas med 

verkställighetsförordnande enligt 26 kap. 26 § miljöbalken. Det innebär att 

tillsynsmyndigheten kan ordna en säkerhet och kräva verksamhets-

utövaren på kostnaden. I promemorian bedöms att det krävs en särskild 

bestämmelse om detta i miljöbalken eftersom tillsynsmyndigheten annars 

måste förskottera kostnaden för säkerheten. Även med en sådan 

bestämmelse som föreslås i promemorian kommer dock tillsynsmyndig-

heten vara part i avtalet med den som ställer ut säkerheten och behöva 

betala kostnaden för säkerheten, för att därefter kräva verksamhets-

utövaren på kostnaden. Regeringen anser således att en tillsynsmyndighet 

genom en tillämpning av befintliga bestämmelser kan åstadkomma samma 

resultat som avses med den bestämmelse som föreslås i promemorian. 

Regeringen bedömer därför att det inte behövs en sådan bestämmelse som 

föreslås i promemorian. 
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Prop. 2021/22:219 4.14 Ändring och omprövning 

Regeringens förslag: Villkor om säkerhet ska kunna ändras om det kan 

antas att den säkerhet som ställts inte längre är tillräcklig eller är större 

än vad som behövs. 

En avfallshanteringsplan för utvinningsavfall ska ingå i en ansökan 

om omprövning eller om tillstånd att ändra en verksamhet som omfattas 

av krav på att ha en avfallshanteringsplan.  

Förslaget i promemorian Säkerheter vid hantering av utvinnings-

avfall överensstämmer med regeringens. 

Remissinstanserna: En majoritet av remissinstanserna tillstyrker 

förslaget eller har inget att invända mot det. 

Riksgäldskontoret är kritiskt till att förslagen inte medför en regelbunden 

omprövning av säkerheternas storlek. Detta är problematiskt eftersom 

realiserade avfallsmängder för en verksamhet kan vara högre än de som 

användes som underlag för beslut om säkerhetens storlek. 

Boliden, Zinkgruvan och Svemin anser att det inte bör krävas att en 

avfallshanteringsplan alltid ska biläggas en ansökan om ändringstillstånd. 

Avfallshanteringsplanen bör bara ingå i prövningen när den sökta ändring-

en medför att principerna för avfallshanteringen ändras. Även LKAB anser 

att det vid ansökan om ändringstillstånd bara ska krävas en avfalls-

hanteringsplan om den sökta ändringen har koppling till det som beskrivs 

i avfallshanteringsplanen och som kan ha betydelse för storleken på den 

befintliga säkerheten. Det behöver förtydligas att avfallshanteringsplanen 

inte ska vara en processförutsättning i samband med ändringstillstånd. 

Skälen för regeringens förslag 

Miljöbalkens bestämmelser om ändring och omprövning 

Ett tillstånd till miljöfarlig verksamhet eller vattenverksamhet får enligt 

bestämmelser i 16, 22 och 24 kap. miljöbalken ändras eller omprövas. 

Tillståndsmyndigheten får ändra villkor om säkerhet om det kan antas att 

en säkerhet inte längre är tillräcklig eller är större än vad som behövs 

(24 kap. 5 § 12). Ansökan om sådan ändring får göras av Naturvårds-

verket, Havs- och vattenmyndigheten, Kammarkollegiet, Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap, länsstyrelsen samt en kommun som har 

övertagit tillsynsansvar från länsstyrelsen (24 kap. 11 §). Tillstånds-

havaren är skyldig att tillhandahålla den utredning om verksamheten och 

övriga förhållanden som behövs för prövningen (22 kap. 2 a §). 

Även verksamhetsutövaren har möjlighet att ansöka om ändring av ett 

tillstånd till en miljöfarlig verksamhet (24 kap. 13 § miljöbalken). Ett 

ändringstillstånd innebär att tillståndet begränsas till att enbart avse 

ändringen (16 kap. 2 a § miljöbalken). Ett ändringstillstånd får förenas 

med bestämmelser om ändringar i villkor som tidigare har meddelats för 

de delar av verksamheten som inte omfattas av ändringen, om de tidigare 

villkoren har ett samband med ändringen (24 kap. 8 § 1). 

En ansökan om omprövning eller ändring ska innehålla en redogörelse 

för alla tillståndsbestämmelser och villkor som gäller för verksamheten 

enligt tidigare tillstånd (22 kap. 1 d §). Om ansökan avser ett ändrings-
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tillstånd enligt 16 kap. 2 a §, ska ansökan också innehålla de uppgifter som 

behövs för att bedöma om ett sådant ändringstillstånd är lämpligt. 

Villkor om säkerhet bör kunna omprövas 

På samma sätt som säkerheter som ställs enligt befintliga bestämmelser i 

miljöbalken bör villkor om säkerhet som beslutats med stöd av den nya 

bestämmelsen kunna ändras om det kan antas att en säkerhet inte längre är 

tillräcklig eller är större än vad som behövs (jfr 24 kap. 5 § 12). Regering-

en bedömer att denna möjlighet till omprövning tillsammans med den 

regelbundna översyn av avfallshanteringsplanen som tillsynsmyndig-

heterna gör får anses tillräcklig. Regeringen anser därför, till skillnad från 

Riksgäldskontoret, att det inte bör regleras att en säkerhets storlek ska 

omprövas med viss regelbundenhet. För ett utförligare resonemang om 

varför säkerhetens storlek bör regleras genom villkor i tillståndet, se 

avsnitt 4.4. 

En ansökan om ändringstillstånd bör innehålla avfallshanteringsplanen 

En ansökan om tillstånd till en avfallsanläggning ska enligt utvinnings-

avfallsdirektivet bl.a. innehålla en avfallshanteringsplan (artikel 7). Det är 

inte ovanligt att en verksamhetsutövare för gruvverksamhet ansöker om 

ändringstillstånd för produktionsökning. Ökad produktion medför också 

att större mängder avfall uppkommer. Av samma skäl som anförs i avsnitt 

4.9 bör en ansökan om ändringstillstånd innehålla en avfallshanteringsplan 

om sådan krävs för verksamheten. 

Som Boliden m.fl. pekar på är det inte alltid relevant att granska avfalls-

hanteringsplanen i samband med en ansökan om ändringstillstånd. Dessa 

remissinstanser anser att avfallshanteringsplanen bara bör ingå i pröv-

ningen när den sökta ändringen medför att principerna för avfallshante-

ringen ändras eller den sökta ändringen har koppling till det som beskrivs 

i planen. Regeringen konstaterar att avfallshanteringsplanen är ett centralt 

verktyg som behövs för att bedöma verksamhetens miljöpåverkan i denna 

del. Om planen, som ska ses över med viss regelbundenhet, ges in får 

tillståndsmyndigheten en mer komplett bild av verksamheten. Regeringen 

anser inte att ett sådant krav kan anses vara betungande för verksamhets-

utövaren. Liksom påpekas i förarbetena till 22 kap. 1 d § miljöbalken är 

det angeläget att den som bedriver en verksamhet med stöd av ett tillstånd 

förväntas veta vad som gäller för verksamheten. För alla berörda, såväl för 

verksamhetsutövaren som för tillsynsmyndigheter och andra intressenter, 

är det angeläget att kunna ha en samlad bild av de tillståndsvillkor och 

andra bestämmelser som gäller för en verksamhet, även om bestämmel-

serna har tillkommit vid olika tidpunkter. (Se prop. 2017/18:243 s. 161.) 

Regeringen anser sammanfattningsvis att en avfallshanteringsplan alltid 

ska ingå i en ansökan om tillstånd att ändra en verksamhet som omfattas 

av krav på en avfallshanteringsplan. Att en sådan ges in är således en 

förutsättning för att målet ska handläggas vidare, men planen ska inte god-

kännas av tillståndsmyndigheten (se avsnitt 4.9). 

Det är verksamhetsutövaren som är skyldig att ta fram och uppdatera 

avfallshanteringsplanen. Det bör därför inte införas något krav på att en 

avfallshanteringsplan ska ingå i en ansökan om omprövning när ompröv-

ning sker på en myndighets initiativ. Vid ansökan om omprövning är dock 
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Prop. 2021/22:219 verksamhetsutövaren skyldig att tillhandahålla den utredning om verk-

samheten och övriga förhållanden som behövs för prövningen (22 kap. 

2 a § miljöbalken). Tillståndsmyndigheten får också förelägga tillstånds-

havaren att tillhandahålla den utredning som behövs. Med hänsyn till den 

centrala roll som avfallshanteringsplanen har vid bl.a. frågor om säker-

hetens storlek finns det nog i många fall anledning för domstolen att före-

lägga om avfallshanteringsplanen om den inte har tillhandahållits av 

tillståndshavaren. 

Bestämmelsen bör tillämpas även vid prövning av länsstyrelsen 

Vissa ärenden om tillstånd att driva en verksamhet som omfattas av krav 

på en avfallshanteringsplan för utvinningsavfall prövas hos länsstyrelsens 

miljöprövningsdelegation. Den föreslagna bestämmelsen bör tillämpas 

även i dessa ärenden. 

5 Säkerhet för anmälningspliktiga 

miljöfarliga verksamheter 

Regeringens förslag: Regeringen ska få meddela föreskrifter om att 

den verksamhetsutövare som bedriver eller avser att bedriva en miljö-

farlig verksamhet som omfattas av anmälningsplikt ska ställa säkerhet 

för kostnaderna för det avhjälpande av en miljöskada och de andra 

återställningsåtgärder som kan komma att behövas med anledning av 

verksamheten. 

Föreskrifterna ska inte få avse staten, kommuner, regioner eller 

kommunalförbund. 

Förslaget i promemorian Ordning och reda på avfallet stämmer 

delvis överens med regeringens. Promemorians förslag utgör inte ett 

bemyndigande, utan innebär att möjligheten att ställa krav på säkerhet 

regleras i miljöbalken. 

Remissinstanserna: En majoritet av remissinstanserna, bl.a. Läns-

styrelsen Västmanlands län, Storumans kommun, SKR och Återvinnings-

industrierna tillstyrker förslaget eller har inget att invända mot det. Fler-

talet av dessa remissinstanser framhåller behovet av vägledning om 

tillämpningen av bestämmelserna om säkerhet. 

Byggföretagen framhåller att förslaget riskerar att drabba seriösa små-

företag på ett olyckligt sätt. Många överskottsmaterial har ett förhållande-

vis lågt marknadsvärde och riskerar att inte kunna bära ökande kostnader 

för säkerheten och administrationen kring denna. 

Avfall Sverige anser att det bör övervägas om möjligheten ska begränsas 

till verksamheter som avser avfallsbehandling. Det bör förtydligas att 

säkerhet inte kan krävas för verksamheter som är anmälningspliktiga 

enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälso-

skydd. Det är tveksamt om landets kommunala miljönämnder har den 

ekonomiska och juridiska kompetens som behövs. Om tillsynsmyndig-

heten är en kommun bör denna därför kunna lämna över frågan om säker-
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het till länsstyrelsen för avgörande eller begära ett yttrande som 

länsstyrelsen ska vara skyldig att avge. 

Botkyrka kommun anser att det inte bör vara kommunerna utan en annan 

myndighet som ansvarar för bedömningen av en säkerhet. 

Sveriges Bergmaterialindustri (SBMI) avstyrker förslaget, men om det 

ska genomföras bör säkerheterna fastställas schablonmässigt och hanteras 

av ett mindre antal kompetenta myndigheter. Det är inte rättssäkert att 

290 kommuner ska bedöma och besluta om detta. 

Renova föreslår att frågan om säkerhet för anmälningspliktiga verksam-

heter prövas av länsstyrelserna. 

Svevia anser att bestämmelsen bör tillämpas mycket restriktivt och 

påpekar att en prövning på kommunal nivå riskerar att skapa en större 

variation än om prövning sker av länsstyrelserna. 

Södertälje kommun framhåller att bedömningen kräver en särskild 

kompetens som de flesta kommuner inte har. Om förslaget genomförs 

behövs en tydlig vägledning. Ett förtydligande behövs av om det är möjligt 

att kräva säkerhet i samband med att en verksamhet kommer in med en 

anmälan om ändring i verksamheten. 

Peab AB avstyrker förslaget och framhåller att det finns en stor risk för 

godtycklighet och olika bedömningar i olika kommuner och att säker-

heterna inte täcker eventuella kostnader om en oseriös aktör gått i konkurs. 

Förslaget kan leda till att det blir för dyrt att starta en ny verksamhet. 

Skellefteå kommun anser att förslaget är bra men att säkerheten bör 

bestämmas utifrån en schablon eller att det bör vara länsstyrelsen som 

beslutar om säkerheten, eftersom det inte finns någon erfarenhet av 

liknande bedömningar hos kommunerna. 

Västerås stad föreslår att länsstyrelsen ska göra bedömningen om 

säkerhet eftersom kommunen inte har den kompetens som behövs på 

området. Västerås stad framhåller även behovet av vägledning. 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län erinrar om att förslaget innebär en 

ny arbetsuppgift för kommunerna inom ett nytt kompetensområde. Det 

kan leda till behov av tillsynsvägledning. 

Svea hovrätt (Mark- och miljööverdomstolen) framhåller att det vore 

värdefullt med tydligare ledning i fråga om när och hur den nya 

bestämmelsen avses tillämpas. 

NCC AB framhåller risken att kommunerna kommer att tillämpa 

bestämmelsen på ett sätt som snedvrider konkurrensen och skapar ogynn-

samma marknadssituationer. 

Skanska Sverige AB och Skanska Industrial Solutions AB (Skanska) 

anser att tanken är god som ett verktyg för att försvåra för oseriösa aktörer 

men avstyrker förslaget eftersom det inte kan uteslutas att regeln utan 

tydlig vägledning kan ha konkurrenspåverkande effekter. Bestämmelsen 

bör, om den genomförs, förenas med ett föreskrivet maximalt belopp med 

vilket tillsynsmyndigheten får förelägga verksamhetsutövare att ställa 

säkerhet. 

Sundsvalls kommun och Eskilstuna kommun tillstyrker förslaget men 

anser att verksamheter som behandlar eller samlar in avfall ska ställa en 

säkerhet om det inte är uppenbart att det inte behövs. 

SÖRAB anser att även kommunala bolag bör undantas från kravet på att 

ställa säkerhet. 
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Prop. 2021/22:219 Sveriges geologiska undersökning (SGU) framhåller att det finns 

anledning att inkludera kostnad för rening av grundvatten på de platser 

som är utpekade som grundvattenförekomster. 

Polismyndigheten ser positivt på förslaget men framhåller att den 

omständigheten att möjligheten att kräva att tillståndspliktiga verksam-

heter ställer säkerhet (16 kap. 3 § miljöbalken) nyttjas sällan kan innebära 

att det inte är en lämplig lösning att utöka möjligheten att kräva säkerhet 

till anmälningspliktiga verksamheter. 

Konkurrensverket anser att kravet kommer att gynna en effektiv 

konkurrens genom att oseriösa aktörer får svårare att konkurrera. Att 

säkerställa att det finns tillgängliga medel för en efterbehandling gynnar 

seriösa och innovativa företag och försvårar för oseriösa aktörer. Det är 

dock angeläget att tydligare kriterier tas fram för att bedöma när det behövs 

en säkerhet. 

Återvinningsindustrierna påpekar att det behöver förtydligas om den 

nya bestämmelsen även omfattar befintliga verksamheter. 

Skälen för regeringens förslag 

Skattebetalare riskerar att få bära återställningskostnader efter 
verksamhetsutövares konkurs 

Under senare tid har flera fall uppmärksammats där verksamhetsutövare 

som hanterar avfall har upphört med verksamheten och där stora mängder 

avfall har funnits kvar på fastigheterna där verksamheterna har bedrivits. 

Kostnaden för att hantera detta avfall är i många fall hög. I vissa fall har 

det varit fråga om bolag som försatts i konkurs. I sådana fall finns en stor 

risk för att skattebetalarna får bära kostnaden för att hantera avfallet och 

återställa fastigheten. 

I de fall bolag som har gått i konkurs har ägt fastigheterna blir fastig-

heterna ofta s.k. herrelösa fastigheter. En herrelös fastighet är en fastighet 

som ägs av en upplöst juridisk person. Vanligtvis representerar en fastighet 

betydande värden och övergår till en ny ägare. När en juridisk person 

upplöses och en fastighet som ägs av denna inte går att avyttra anses den 

upplösta juridiska personen kvarstå som fastighetens ägare. Den vanligaste 

orsaken till att en fastighet inte går att sälja i samband med upplösning av 

en juridisk person är att ägandet av fastigheten innebär en belastning, t.ex. 

på grund av en miljöskada. Bestämmelserna om ansvar för miljöskador 

innebär att en köpare blir tvungen att vidta åtgärder för att avhjälpa skadan. 

Kostnaderna för att vidta sådana åtgärder kan överstiga värdet av 

fastigheten i åtgärdat skick. Det är därför svårt att hitta en köpare som är 

beredd att ta på sig det ansvar som följer av att vara ägare till fastigheten 

(jfr prop. 2004/05:35 s. 10 och 11). 

Hantering av avfall innebär således en risk för att samhället får ta 

kostnaden för att hantera det avfall som lämnats på fastigheterna och 

åtgärda miljöskador. 

Det bör vara möjligt att kräva att säkerhet ställs för anmälningspliktiga 
verksamheter 

Enligt miljöbalken får tillstånd kopplas till krav på ställande av säkerhet 

för avhjälpande av miljöskada eller andra återställningsåtgärder (16 kap. 
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3 § första stycket). Bestämmelsen gäller för alla tillstånd, godkännanden 

eller dispenser enligt balken eller enligt föreskrifter som är meddelade med 

stöd av balken. Det finns däremot i dag ingen uttrycklig möjlighet att ställa 

motsvarande krav på säkerhet för en verksamhet som är anmälningspliktig. 

Flera av de verksamheter som är anmälningspliktiga enligt 29 kap. 

miljöprövningsförordningen är verksamheter där det finns behov av att 

fortlöpande frakta bort avfall. Flera av verksamheterna bedrivs under en 

begränsad tid och det kan därför förutses att de avslutas inom viss tid. De 

problem som beskrivs ovan bör förebyggas genom att minska risken för 

att skattebetalarna får bära kostnaden för att vidta återställningsåtgärder. 

Mot bakgrund av vad som framkommit om de kostnader som har upp-

kommit i flera fall där verksamhetsutövare försatts i konkurs och efter-

lämnat fastigheter med stora mängder avfall bör det övervägas om det 

finns behov av att införa en möjlighet att ställa säkerhet även för anmäl-

ningspliktiga verksamheter. Detta gäller framför allt verksamheter som 

hanterar avfall. 

När det gäller behov av säkerhet i samband med verksamheter som 

hanterar avfall kan även framhållas att det i Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall 

finns en bestämmelse om att det för avfallstransporter för vilka det krävs 

en anmälan enligt förordningen ska finnas en säkerhet eller motsvarande 

försäkring som ska täcka transportkostnader, kostnaderna för behandling 

av avfallet och kostnader för lagring i 90 dagar (artikel 6). 

Enligt bilskrotningsförordningen (2007:186) får länsstyrelsen i det 

enskilda fallet besluta att en auktoriserad bilskrotare ska ställa säkerhet för 

fullgörandet av åtgärder för att ställa i ordning platsen för bilskrotningen 

(35 §). Att tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmässigt återvinna 

uttjänta bilar som omfattas av bilskrotningsförordningen är anmälnings-

pliktigt enligt miljöprövningsförordningen (29 kap. 46 §). 

Det finns bestämmelser i miljöbalken om att tillstånd endast får ges om 

verksamhetsutövaren ställer säkerhet (9 kap. 6 e § i fråga om tillstånd till 

täkt och 15 kap. 35 och 37 §§ avseende tillstånd till deponering av avfall 

respektive tillstånd till geologisk lagring av koldioxid). 

I de fall där det inte är obligatoriskt med säkerhet ställs det inte regel-

mässigt krav på säkerhet. Av Miljösamverkan Sveriges handläggarstöd 

(Ekonomiska säkerheter Handläggarstöd, december 2018, Miljösam-

verkan Sverige) framgår att det får anses utgöra praxis att ställa krav på 

säkerhet för vindkraftsanläggningar. Utöver detta framhålls att verksam-

heter med omfattande lagring av avfall eller kemikalier kan vara aktuella 

för krav på säkerhet. 

Byggföretagen framhåller att förslaget kan drabba seriösa småföretag på 

ett olyckligt sätt eftersom det finns risk för att dessa inte kan bära 

kostnaderna för säkerheten och administrationen kring denna. Regeringen 

konstaterar att syftet med en säkerhet är att skattebetalarna inte ska behöva 

stå kostnaden för efterbehandlingen i situationer där verksamhetsutövarna 

inte kan fullfölja sina skyldigheter. Det innebär också ett genomförande av 

principen om att förorenaren betalar. På samma sätt som när det gäller den 

nuvarande regleringen bör en säkerhet dock inte vara större än vad som 

behövs och en utgångspunkt bör vara att en säkerhet tillåter att så mycket 

kapital som möjligt är kvar hos verksamhetsutövaren (jfr. prop. 

2006/07:95 s. 109 och 110). Det är rimligt att anta att en bestämmelse som 
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Prop. 2021/22:219 ger möjlighet att ställa krav på säkerhet för anmälningspliktiga verksam-

heter inte skulle tillämpas regelmässigt utan bara i de fall där det anses 

finnas ett stort behov. 

Ett alternativ till att införa en möjlighet att ställa krav på säkerhet skulle 

vara att göra fler verksamheter som i dag är anmälningspliktiga tillstånds-

pliktiga. Flera verksamheter där det kan anses finnas ett behov av säkerhet 

bedrivs dock på platsen under en begränsad tid. Eftersom tillstånds-

prövning är mer tids- och kostnadskrävande både för verksamhetsutövaren 

och tillståndsmyndigheten finns fördelar om verksamheterna kan 

handläggas inom ramen för tillsynen. Det är därför bättre att införa en 

möjlighet att ställa krav på säkerhet för anmälningspliktiga verksamheter 

än att av denna anledning göra fler verksamheter tillståndspliktiga. 

Ett argument mot en möjlighet att ställa krav på säkerhet för en anmäl-

ningspliktig verksamhet är att de aktuella verksamhetsutövarna inte har 

den trygghet som följer av rättskraften av ett tillstånd. Lagakraftvunna 

domar och beslut som avser tillstånd enligt miljöbalken gäller mot alla 

såvitt avser frågor som har prövats i domen eller beslutet (24 kap. 1 § 

miljöbalken). Av villkoren i tillståndet framgår vad som åligger verksam-

hetsutövaren i olika avseenden. Beträffande sådana frågor som har prövats 

vid tillståndsgivningen kan i princip inte ytterligare krav med hänvisning 

till de allmänna hänsynsreglerna ställas på verksamhetsutövaren. Om en 

verksamhetsutövare som avser att driva en verksamhet som är anmälnings-

pliktig vill få den trygghet som följer av rättskraften hos ett tillstånd finns 

dock möjlighet att ansöka om tillstånd även om det inte krävs tillstånd 

(9 kap. 6 b § miljöbalken). 

Sammantaget anser regeringen att det bör vara möjligt att kräva att en 

säkerhet ställs även för anmälningspliktiga verksamheter. 

Bestämmelser om ekonomisk säkerhet bör införas på förordningsnivå 

Flera remissinstanser ifrågasätter om kommunerna har den ekonomiska 

och juridiska kompetensen som behövs för att pröva frågorna om ekono-

misk säkerhet. Ett flertal remissinstanser, bl.a. Avfall Sverige, Renova och 

Svevia, förordar att länsstyrelserna ska göra bedömningen av om verk-

samhetsutövaren ska ställa ekonomisk säkerhet. Botkyrka kommun önskar 

att ansvaret för bedömningen inte ska åligga kommunerna utan en annan 

myndighet som har den kompetens som krävs. SBMI anser att det inte är 

rättssäkert att kommunerna ska bedöma och besluta om ekonomisk 

säkerhet. NCC AB framhåller risken för att kommuner kommer att 

tillämpa bestämmelsen på ett sätt som snedvrider konkurrensen och skapar 

ogynnsamma marknadssituationer. 

Regeringen delar remissinstansernas bedömning att hanteringen av 

ekonomisk säkerhet ställer höga krav på juridisk och ekonomisk 

kompetens. 

Avfall Sverige anser att det bör övervägas om möjligheten att ställa krav 

på ekonomisk säkerhet för anmälningspliktiga verksamheter ska begränsas 

till verksamheter som avser avfallsbehandling och att det bör förtydligas 

att säkerhet inte kan krävas för verksamheter som är anmälningspliktiga 

enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Sunds-

valls kommun och Eskilstuna kommun anser att verksamheter som 



  

  

Prop. 2021/22:219 

60 

behandlar eller samlar in avfall ska ställa en säkerhet om det inte är 

uppenbart att det inte behövs. 

Mot bakgrund av dessa synpunkter bedömer regeringen att bestämmel-

sen bör utformas som ett bemyndigande som ger regeringen möjlighet att 

meddela föreskrifter om att den som bedriver eller avser att bedriva en 

miljöfarlig verksamhet som omfattas av anmälningsplikt får föreläggas att 

ställa säkerhet. Till skillnad från förslaget i promemorian, bör bemyndi-

gandet utformas så att frågan om att bestämma vilken myndighet som ska 

bedöma frågorna om säkerhet även fortsatt ligger inom regeringens 

restkompetens. Om ett bemyndigande införs i miljöbalken finns det även 

möjlighet att på förordningsnivå avgränsa vilka verksamheter som ska 

omfattas av bestämmelsen. 

Det bör dock framgå av lagbestämmelsen att föreskrifter om före-

läggande om säkerhet inte får avse staten, kommuner, regioner och 

kommunalförbund. 

SÖRAB och Skellefteå kommun har synpunkter på de i promemorian 

föreslagna bestämmelserna som får övervägas när eventuella föreskrifter 

ska meddelas. När det gäller SGU:s påpekande om kostnader för rening av 

grundvatten på de platser som är utpekade som grundvattenförekomster 

kan det konstateras att bestämmelserna i miljöbalken innebär att alla som 

bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som 

medfört skada eller olägenhet för miljön ansvarar, till dess skadan eller 

olägenheten har upphört, för att den avhjälps i den omfattning det kan 

anses skäligt enligt 10 kap. miljöbalken (2 kap. 8 § miljöbalken). Om det 

finns en risk för att en verksamhet skadar grundvattnet så får en bedömning 

göras av om säkerheten ska inkludera kostnaderna för att återställa en 

sådan skada. 

Som Polismyndigheten påpekar så utnyttjas möjligheten att ställa 

ekonomisk säkerhet för tillståndspliktiga verksamheter i begränsad 

omfattning. Möjligheten att ställa krav på ekonomisk säkerhet för anmäl-

ningspliktiga verksamheter har dock efterfrågats av tillsynsmyndigheter. 

För att ge effekt krävs givetvis att en bestämmelse som ger möjlighet att 

ställa krav på säkerhet tillämpas i de fall där det är motiverat. 

Många remissinstanser, bl.a. Ekonomistyrningsverket, Länsstyrelsen 

Västmanlands län, Storumans kommun, Konkurrensverket, SKR och 

Återvinningsindustrierna, framhåller behovet av ytterligare utredning om 

lämpliga säkerheter eller vägledning när det gäller de överväganden som 

ska göras om det införs bestämmelser om säkerhet för anmälningspliktiga 

verksamheter. Skanska avstyrker förslaget eftersom regeln utan tydlig 

vägledning kan medföra konkurrenspåverkande effekter. Regeringen delar 

bedömningen att det, beroende på vilken myndighet som får ansvar för att 

bedöma frågorna, kommer finnas behov av vägledning om föreskrifter 

meddelas som ger möjlighet att ställa krav på säkerhet för anmälnings-

pliktiga verksamheter och avser att i den fortsatta beredningen av 

föreskrifter överväga på vilket sätt det bör åstadkommas. 

När paragrafen utformas som ett bemyndigande bör bemyndigandet få 

en utformning som ger möjlighet att även meddela föreskrifter om vad som 

krävs för att en säkerhet ska godtas och om att säkerheten får ställas 

successivt. Bemyndigandet bör därför utformas så att föreskrifter får 

meddelas om att den verksamhetsutövare som bedriver eller avser att 
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Prop. 2021/22:219 beskriva en miljöfarlig verksamhet som omfattas av anmälningsplikt ska 

ställa säkerhet. 

När bör det finnas möjlighet att kräva ekonomisk säkerhet? 

Södertälje kommun och Återvinningsindustrierna anser att det bör förtyd-

ligas om det är möjligt att kräva säkerhet i samband med att en verksamhet 

kommer in med en anmälan om ändring i verksamheten. 

Tillsynen ska säkerställa syftet med miljöbalken och föreskrifter som 

har meddelats med stöd av balken. Tillsynsmyndigheten ska på eget 

initiativ eller efter anmälan i nödvändig utsträckning kontrollera att 

miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats 

med stöd av balken följs samt vidta de åtgärder som behövs för att åstad-

komma rättelse (26 kap. 1 §). En tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet 

besluta om de förelägganden som behövs för att reglerna ska följas 

(26 kap. 9 § miljöbalken). Eftersom arbetet med tillsynen sker löpande 

anser regeringen att bemyndigandet bör ge möjlighet att införa föreskrifter 

som innebär att krav på säkerhet kan ställas både i samband med att en 

verksamhet anmäls och inom ramen för den löpande tillsynen, om tillsyns-

myndigheten bedömer att det finns ett behov av säkerhet. Tillsynsmyn-

digheten får dock inte tillgripa mer ingripande åtgärder än vad som behövs 

i det enskilda fallet (26 kap. 9 § andra stycket). 

6 En tillsynsmyndighets anmälan om 

brottsmisstanke 

Regeringens förslag: Tillsynsmyndigheten ska skyndsamt anmäla 

överträdelser av bestämmelser i miljöbalken eller i föreskrifter som 

meddelats med stöd av balken till Polismyndigheten eller Åklagar-

myndigheten om det finns anledning att anta att ett brott har begåtts. 
 

Förslaget i promemorian Ordning och reda på avfallet överens-

stämmer med regeringens. 

Remissinstanserna: Några remissinstanser tillstyrker förslaget eller har 

inget att invända mot det. Många remissinstanser anser dock att förslaget 

inte är tillräckligt motiverat eller att det saknas problembeskrivning, 

bakgrund och en djupare analys av regeländringens betydelse. De anser 

även att ändringen av rekvisiten i bestämmelsen innebär en ändring i sak 

som behöver motiveras bättre. 

Avfall Sverige gör bedömningen att ytterligare skyndsamhetskrav vid 

brottsmisstanke eventuellt kan försvåra miljö- och avfallstillsynen och 

även på ett oproportionerligt sätt drabba seriösa verksamheter. Bevis-

säkringen den första tiden efter att ett brott har begåtts är visserligen 

avgörande för om någon ska kunna ställas till svars för brottet. En stor del 

av bevissäkringen utförs dock av tillsynsmyndigheten genom tillsyns-

åtgärder och tillsynsbesök. När brottsanmälan är gjord kan tillsynsåtgärder 

komma att hindras genom bl.a. förbudet i 26 kap. 14 a § miljöbalken mot 
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att vid vite förelägga en misstänkt att medverka i en utredning av en fråga 

som har samband med det misstänkta brottet. 

Kemikalieinspektionen anser att det av promemorian inte framgår vid 

vilken tidpunkt det generellt är lämpligt att anmälan görs och vad det 

innebär att en anmälan görs skyndsamt. Kemikalieinspektionens erfaren-

het är att grundliga utredningar på myndighetsnivå ökar sannolikheten för 

att anmälningar leder till åtal. Det är angeläget att ändringen inte påverkar 

tillsynsverksamheten negativt i det avseendet, dvs. att anmälningarna görs 

innan det finns tillräckligt underlag. 

Stockholms stad (miljöförvaltningen) anför att anmälan i dag normalt 

görs när det finns en mer konkret misstanke om brott. En grundläggande 

princip har hittills varit att tillsynsmyndigheten själv inte ska vidta några 

utredningsåtgärder. Nämnden uppfattar att det kan krävas mer utredning 

innan det finns anledning att anta att ett brott begåtts. 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) anser att det bör klarläggas om 

den föreslagna ändringen ytterligare kommer att begränsa tillsynsmyndig-

hetens möjligheter att agera vid oegentlig avfallshantering. Bestämmelsen 

i 26 kap. 14 a § miljöbalken, som trädde i kraft den 1 januari 2021, innebär 

att det finns hinder mot att förelägga den som är misstänkt för brott att vid 

vite medverka i en utredning av en fråga som har samband med det miss-

tänkta brottet. Det bör framgå hur denna bestämmelse påverkar förslaget. 

Åklagarmyndigheten avstyrker förslaget och anför att de brister som kan 

förekomma i fråga om brottsanmälningar från tillsynsmyndigheterna är att 

de ibland är dåligt underbyggda och innehåller för mycket material som är 

ostrukturerat. Kvaliteten på åtalsanmälningarna är ofta avgörande för 

möjligheten att lagföra överträdelser. Ett uttryckligt skyndsamhetskrav 

riskerar att medverka till sämre kvalitet på anmälningarnas innehåll och 

struktur. 

Stena Recycling anser att ett skyndsamhetskrav för tillsynsmyndigheter-

na riskerar att påverka kvaliteten på anmälningarna, vilket kan få motsatt 

effekt mot den eftersträvade genom att arbetsbördan ökar för polis och 

åklagare då de måste begära in mer kompletteringar från tillsyns-

myndigheterna. Ändringen kan således göra handläggningstiderna längre 

i stället för kortare. 

Skälen för regeringens förslag 

Förutsättningar för att en anmälan om brott ska göras 

Enligt gällande rätt är tillsynsmyndigheten skyldig att, som ett led i 

tillsynen, anmäla de överträdelser av balkens regler och andra regler som 

har utfärdats med stöd av balken och som är straffbelagda till Polis- eller 

Åklagarmyndigheten, om det finns misstanke om brott (26 kap. 2 § första 

stycket miljöbalken). Tillsynsmyndigheten ska inte själv göra någon 

bedömning av om överträdelsen kan leda en fällande dom eller om det är 

fråga om ett ringa brott utan anmäla de faktiska förhållandena så snart en 

straffbar överträdelse kan konstateras. Gärningens allvar, om vårdslöshet 

eller uppsåt förelegat, vem som är ansvarig för överträdelsen i straffrättslig 

mening och liknande bedömningar ska ske i den efterföljande brotts-

utredningen (prop. 1997/98:45 del 2 s. 267). 

I promemorian föreslås att förutsättningen för om en anmälan ska göras 

av en tillsynsmyndighet ska ändras till att vara ”om det finns anledning 
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Prop. 2021/22:219 anta att ett brott har begåtts”. I promemorian konstateras att ingen saklig 

ändring i förhållande till dagens reglering avses. Många remissinstanser 

ifrågasätter att förändringen inte innebär någon ändring i sak och anser att 

den föreslagna formuleringen är otydlig. 

Den nuvarande formuleringen i 26 kap. 2 § miljöbalken, ”om det finns 

misstanke om brott”, återfinns inte i rättegångsbalken, som är det regelverk 

som styr brottsutredningar. Uttrycket ”om det finns anledning att anta” är 

tydligare och används även för att fastställa de förutsättningar som krävs 

för att en förundersökning ska inledas (23 kap. 1 § rättegångsbalken). Det 

är också den formulering som används i andra författningar som reglerar 

krav på att brottsanmälan ska göras (se t.ex. 6 kap. 11 § lagen [1980:424] 

om åtgärder mot förorening från fartyg, 5 kap. 13 § barlastvattenlagen 

[2009:1165], 32 § lagen [2020:1173] om vissa utsläpp av växthusgaser, 

3 kap. 1 § lagen [2016:1307] om straff för marknadsmissbruk på värde-

pappersmarknaden och 17 § skattebrottslagen [1971:69]). 

Uttrycket ”anledning att anta” har inte kommenterats närmare i för-

arbetena till rättegångsbalken. I rättegångsbalken används ett flertal olika 

uttryck för vilken nivå på bevisningen som krävs i olika sammanhang. 

Anledning att anta (eller anledning förekommer) anses allmänt uttrycka 

den lägsta bevisnivån. Den utredning som vidtas innan ett beslut om att 

inleda en förundersökning fattas brukar kallas för primärutredning när den 

bedrivs av en polisman. En primärutredning kan endast pågå i det absoluta 

inledningsskedet av en utredning och syftar till att komma fram till att det 

saknas eller finns anledning att anta att ett brott har begåtts och således 

inleda en förundersökning. Den inledande prövningen bör endast avse de 

objektiva rekvisiten för ett brott. De subjektiva rekvisiten, om en gärning 

har begåtts av oaktsamhet eller med uppsåt, är svårbedömd i ett tidigt 

skede av utredningen och underlag för den prövningen finns ofta inte 

förrän förhör har hållits. Utredningen av de subjektiva rekvisiten ska 

därför göras av polis eller åklagare. 

Tröskeln för att inleda en förundersökning är låg. Det räcker att det finns 

anledning att anta att brott har förövats. Även förhållandevis oklara 

brottsmisstankar kan således utredas inom ramen för en förundersökning. 

Kravet på att det ska finnas anledning att anta att ett brott förövats innebär 

i och för sig att det måste finnas en i någon mån preciserad brottsmiss-

tanke. Misstanken kan dock vara vag och gärningsmannen kan vara okänd 

(jfr prop. 1994/95:23 s. 76 och JO 1999/2000 s. 122). Regeringen konsta-

terar att denna beskrivning stämmer överens med den beskrivning av 

misstankenivån som görs i förarbetena till miljöbalken och att det därför 

finns skäl för att justera rekvisiten, så att utformningen av bestämmelsen i 

miljöbalken överensstämmer med rättegångsbalkens uttryckssätt. Därmed 

innebär ändringen inte någon egentlig förändring av rättsläget. Remiss-

instansernas synpunkter tyder dock på en varierande tillämpning vilket 

ytterligare visar på behovet av att förtydliga bestämmelsen. 

Några av invändningarna från remissinstanserna tar sikte på vilken 

ansvarsfördelning som bör gälla mellan tillsynsmyndighet och brotts-

utredande myndighet. Att tillsynsmyndigheten ska anmäla överträdelser 

om det finns anledning att anta att ett brott har begåtts tydliggör att tillsyns-

myndigheten ska bedöma om ett visst förfarande objektivt sett utgör ett 

brott. Ett sådant uttryckssätt är tydligare än dagens reglering. Precis som 
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för andra myndigheter som har ett ansvar att anmäla brott kan en 

tillsynsmyndighet på miljöområdet vidta en inledande utredning för att 

klarlägga om det finns anledning att anta att ett brott har begåtts. En 

brottsanmälan bör dock vara välgrundad, vilket bl.a. innebär att det bör 

framgå vilket brott det handlar om. Regeringen anser att det främst är 

andra faktorer än misstankegraden som påverkar kvaliteten på anmäl-

ningarna, såsom exempelvis att det finns ett fungerande samarbete mellan 

polis, åklagare och tillsynsmyndighet kring hur en anmälan bör utformas. 

När misstankegraden att det finns anledning anta att ett brott har begåtts 

har uppnåtts bör dock anmälan göras och den fortsatta utredningen av 

brottet bör då göras av polis och åklagare. Regeringen anser mot denna 

bakgrund att förslaget i promemorian bör genomföras. 

Avfall Sverige och SKR reser frågan om den ändring som föreslås 

ytterligare kommer att begränsa tillsynsmyndighetens möjligheter att 

agera vid oegentlig avfallshantering, även mot bakgrund av det nya 

stadgandet i miljöbalken som förbjuder föreläggande vid vite i en fråga 

som har samband med ett misstänkt brott (26 kap. 14 a § miljöbalken). 

Bestämmelsen om att en tillsynsmyndighet är förhindrad att förelägga en 

verksamhetsutövare eller dennes ställföreträdare vid vite att medverka i en 

utredning av en fråga som har samband med ett misstänkt brott trädde i 

kraft den 1 januari 2021. Förutsättningarna för att förbudet mot vites-

föreläggande ska inträda överensstämmer med regleringen av när en för-

undersökning ska inledas och med det som föreslås gälla i fråga om 

skyldigheten för tillsynsmyndigheten att göra en brottsanmälan, dvs. om 

det finns anledning att anta att ett brott har begåtts. 

Regeringen vill understryka att tillsynsmyndigheten även efter att ett 

brott har anmälts kan fatta beslut enligt 26 kap. miljöbalken. Vid pågående 

miljöskada är det viktigt att förfarandet avbryts, vilket är en uppgift för 

tillsynsmyndigheten att säkerställa genom förbud eller förelägganden 

enligt 26 kap. miljöbalken. Den typen av beslut kan tillsynsmyndigheten 

fatta parallellt med att en förundersökning pågår. Tillsynsmyndigheten kan 

också, utan att förena ett föreläggande med vite, begära in de uppgifter 

som behövs för att nödvändiga beslut ska kunna fattas. Det är dock viktigt 

att tillsynsmyndigheten har en dialog med polis eller åklagare om så sker, 

så att brottsutredningen inte riskerar att försvåras. 

Skyndsamhetskrav vid brottsmisstanke 

I miljöbalken finns i dag inget uttryckligt krav på att en anmälan om ett 

misstänkt brott ska göras skyndsamt, vilket t.ex. finns i 31 § lagen om vissa 

utsläpp av växthusgaser. Ett krav på skyndsamhet innebär att tillsyns-

myndigheten ska behandla ett ärende om att anmäla ett brott med förtur i 

förhållande till andra tillsynsärenden och att handläggningen bör drivas 

framåt aktivt av tillsynsmyndigheten utan perioder av inaktivitet. 

Flera remissinstanser anser att ett uttryckligt skyndsamhetskrav inte bör 

införas, dels för att tillsynsmyndigheterna behöver tid på sig för sin 

utredning, dels för att åklagarna vill ha underbyggda anmälningar. Att en 

tillsynsmyndighet ”skyndsamt” ska anmäla överträdelser till Polis- eller 

Åklagarmyndigheten om det finns anledning att anta att ett brott har 

begåtts innebär dock inte att en anmälan måste ske omedelbart. Syftet med 

att en sådan anmälan ska göras skyndsamt är att åklagare ska kunna inleda 
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Prop. 2021/22:219 en förundersökning och snabbt kunna vidta de bevissäkringsåtgärder som 

krävs. Som Avfall Sverige påpekar är bevissäkringen under den första 

tiden efter att ett brott har begåtts ofta av yttersta vikt. Även om tillsyns-

myndighetens utredningar kan användas i förundersökningen så är den 

bevissäkring som ska göras inom ramen för en utredning av ett misstänkt 

brott en uppgift för polis och åklagare. Det faktum att bevissäkring bör 

göras i nära anslutning till att ett misstänkt brott har begåtts talar för att 

införa ett uttryckligt skyndsamhetskrav. Ett uttryckligt skyndsamhetskrav 

innebär inte att tillsynsmyndigheten ska anmäla det misstänkta brottet 

fortare än att den kan få fram ett tillräckligt underlag för anmälan. I vissa 

fall av pågående brott kan dock en kontakt med åklagare behöva tas 

mycket tidigt, och anmälan kan därefter kompletteras. 

Regeringen anser sammanfattningsvis att det är befogat att misstankar 

om brott hanteras skyndsamt i förhållande till övriga tillsynsärenden, att 

handläggningen aktivt bör drivas framåt och att ett uttryckligt skynd-

samhetskrav därför bör införas. 

7 Straffansvar för överlämning av avfall 

till obehörig mottagare 

Regeringens förslag: Den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter 

mot föreskrifter som har meddelats med stöd av miljöbalken genom att 

lämna avfall till någon som inte har gjort de anmälningar eller har de 

tillstånd som krävs för avfallshanteringen ska dömas till böter. 

Bestämmelsen ska endast gälla den som i yrkesmässig verksamhet 

producerar eller hanterar avfall. 

Förslaget i promemorian Ordning och reda på avfallet stämmer 

överens med regeringens. 

Remissinstanserna: En majoritet av remissinstanserna, bl.a. Eskilstuna, 

Göteborgs och Helsingborgs kommuner, Länsstyrelsen i Västmanlands 

län, SKR och Polismyndigheten tillstyrker förslaget eller har inget att 

invända mot det. Några remissinstanser påpekar att det bör framgå 

tydligare hur långt undersökningsplikten för avfallslämnaren sträcker sig. 

De efterfrågar också en sökbar databas över verksamheter som har 

nödvändiga tillstånd eller har gjort anmälan. 

Avfall Sverige påpekar att relevanta och aktuella uppgifter om anmälan 

kan vara svåra att få fram och bedöma men tillstyrker ändå förslaget. 

Byggföretagen är positiva till att beställaransvaret förtydligas men 

betonar vikten av att det blir tydligt vilka kontroller som ska göras och hur 

omfattande de ska vara. 

Länsstyrelsen i Stockholms län anser att förslaget omfattar hantering av 

avfall med mottagaranläggning i annat land enligt Europaparlamentets och 

rådets förordning (EG) nr 1013/2006 om transport av avfall (avfalls-

transportförordningen) och att kopplingen mellan regelverken bör tydlig-

göras. 



  

  

Prop. 2021/22:219 

66 

Malmö stad anser att det behöver tydliggöras vad som avses med 

lämnare och mottagare i kedjan lämnare/transportör/mottagare, så att det 

framgår att var och en av dessa parter har ett ansvar. 

Nacka kommun påpekar att ändringen ökar avfallsproducentens ansvar 

för att avfallet hamnar rätt och gör även att avfallshanteringen kan 

förbättras både med tillsyn hos producent och mottagare. För att tillägget 

ska få någon effekt krävs det dock en särskild tillsyn på avfallsproducenter. 

Det behöver förtydligas om producentens ansvar slutar när avfallet lämnas 

till transportör, när det tas emot på en anläggning eller om det sträcker sig 

längre än så. Rekvisitet i förordningsbestämmelsen att kontrollen ska 

utföras i ”skälig omfattning” behöver definieras, för att ändringen ska få 

någon betydelse. 

Åklagarmyndigheten ser ett behov av ett förtydligande av beställar-

ansvarets omfattning. Det är vanligt att avfall omhändertas och behandlas 

av olika aktörer i flera efterföljande led. Som Åklagarmyndigheten upp-

fattar förslaget i denna del skulle skyldigheten att kontrollera anmälningar 

eller tillstånd och att lämna avfallet till behöriga mottagare enbart gälla ett 

led, dvs. den till vilken avfallet närmast överlämnas. Utredningen hänvisar 

dock i denna del indirekt till bestämmelsen i 15 kap. 11 a § miljöbalken, 

där den ursprungliga avfallsproducenten åläggs ett ansvar för att avfallet 

genomgår en fullständig behandling i enlighet med avfallshierarkin. Om 

den nu föreslagna straffbestämmelsen tar sikte på ett beställaransvar som 

omfattar alla följande led i avfallets hantering finns det anledning att fästa 

uppmärksamhet på att en sådan utvidgning av ansvaret skulle kunna bli 

mycket omfattande. 

Botkyrka kommun anser att överträdelsen bör sanktioneras med en 

miljösanktionsavgift eller företagsbot. 

NSR anser att administrationsbördan för seriösa aktörer blir för stor med 

förslaget och att det inte heller kommer att försvåra för oseriösa aktörer.  

Peab avstyrker förslaget och ifrågasätter om alla led i avfallshanteringen 

ska ingå i avfallslämnarens undersökningsplikt. 

Skanska motsätter sig förslaget eftersom förutsättningarna för en avfalls-

lämnare att kunna kontrollera, bedöma och förstå en mottagares tillstånd 

eller anmälan är för bristfälliga. Det måste genom vägledning klargöras 

vad avfallslämnaren faktiskt har att kontrollera för att undvika straff-

ansvar. Det är inte rimligt att den som lämnar avfall till en mottagare ska 

behöva utöva tillsyn över mottagaren så att denne bedriver sin verksamhet 

i enlighet med beslut eller tillstånd. Den uppgiften faller på tillsyns-

myndigheten, inte avfallslämnaren. 

Skälen för regeringens förslag 

Beställaransvaret 

Ett beställaransvar innebär att inte bara den som bedriver en olaglig 

verksamhet kan bli ansvarig för denna, utan att även den som slutit avtal 

eller annan överenskommelse med den olagliga verksamheten har ett 

ansvar för vad som händer i verksamheten. Den s.k. beställaren ansvarar 

då för att den som anlitas är behörig att vidta de åtgärder som krävs och 

ska kontrollera behörigheten. Regler om beställaransvar har funnits länge 

när det gäller yrkesmässig trafik, där ansvaret är straffrättsligt sanktionerat 

(se prop. 2017/18:209 och 5 kap. 2 § yrkestrafiklagen [2012:210]). 
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att den som innehar avfall som har producerats eller hanterats i en 

yrkesmässig verksamhet endast får lämna avfallet till någon som har gjort 

de anmälningar eller har de tillstånd som krävs för hanteringen. Den som 

lämnar avfallet ska också kontrollera att så är fallet, dvs. omfattas av en 

undersökningsplikt (5 kap. 18 §). Alla avfallsinnehavare som lämnar 

avfallet vidare för hantering träffas av skyldigheten, även förmedlare och 

handlare. 

Nuvarande sanktioner är inte tillräckliga 

I 29 kap. miljöbalken finns flertalet brott som kan bli aktuella vid avfalls-

brottslighet. Det beställaransvar som i dag är straffsanktionerat gäller dock 

enbart att lämna avfall för transport till någon som saknar tillstånd (29 kap. 

9 § första stycket 15 miljöbalken). Det finns således ingen straff-

bestämmelse som uttryckligen omfattar situationen att avfall lämnas till 

någon som inte har gjort de anmälningar eller har de tillstånd som krävs 

för annan avfallshantering än transport (obehörig mottagare). Det finns 

inte heller någon miljösanktionsavgift kopplad till att en avfallslämnare 

överlämnar avfall till någon som saknar tillstånd för eller inte har anmält 

avfallshanteringen. 

Utifrån gällande bestämmelser kan en innehavare av avfall göra sig 

skyldig till ett brott endast när det är fråga om ett brott mot miljön, dvs. ett 

brott som skadar eller medför en direkt risk för skador på människors hälsa 

eller miljön. Straffbestämmelsen om miljöbrott omfattar den som hanterar 

avfall på ett sätt som kan medföra en förorening som är skadlig för 

människors hälsa, djur eller växter i en omfattning som inte har ringa 

betydelse eller som kan medföra någon annan betydande olägenhet i 

miljön (29 kap. 1 § första stycket 2 miljöbalken). Gärningen kan begås 

antingen med uppsåt eller av oaktsamhet. Straffbestämmelsen om miljö-

brott har ett brett tillämpningsområde eftersom den omfattar all hantering 

av avfall. Uttrycket hantering av avfall innefattar exempelvis transport, 

packning, förmedling av avfall och handel med avfall. Det innebär att det 

kan bli fråga om ansvar för miljöbrott för flera olika gärningspersoner som 

på olika sätt är delaktiga i den kedja av händelser som mynnar ut i en 

otillåten avfallshantering. Den som har lämnat avfall till en obehörig 

mottagare kan hållas ansvarig för miljöbrott endast om det går att bevisa 

att personen tillsammans och i samförstånd med andra gjort sig skyldig till 

miljöbrott. Även brottet otillåten miljöverksamhet kan vara aktuellt för det 

fall en verksamhetsutövare bedriver en verksamhet för vilken det saknas 

tillstånd, godkännande eller anmälan (29 kap. 4 § miljöbalken). 

Det följer av systematiken i 29 kap. miljöbalken att bestämmelserna om 

miljöbrott ska tillämpas före de flesta andra straffbestämmelser i 29 kap. 

miljöbalken (t.ex. olovlig kemikaliehantering, otillåten miljöverksamhet 

och otillåten avfallstransport). 

Det bör införas sanktioner för överträdelser av beställaransvaret 

Som framgår ovan finns det inga sanktioner för överträdelser av beställar-

ansvaret, förutom i fråga om att lämna avfall för transport till någon som 

saknar tillstånd (29 kap. 9 § första stycket 15 miljöbalken). 
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Det är av grundläggande vikt för en effektiv och fungerande avfalls-

hantering att alla delar i en yrkesmässig hantering kan kontrolleras och 

spåras samt att illegal verksamhet kan förebyggas och beivras. Otillåten 

hantering av avfall kan ge höga förtjänster samtidigt som upptäcktsrisken 

kan betecknas som låg. I kampen mot de olagligheter som förekommer 

inom de yrkesmässiga verksamheterna är det naturligt att fokusera på de 

som bedriver olagliga verksamheter. Alla företagare är dock beroende av 

sina kunder. Därför bör de som överlämnar eller överlåter avfall förmås 

att enbart anlita verksamhetsutövare som följer gällande regelverk. Att 

genom sanktioner hålla den ansvarig som överlämnar avfallet till någon 

som saknar tillstånd eller inte har gjort de anmälningar som krävs för 

avfallshanteringen är ett lämpligt instrument för att komma till rätta med 

missförhållanden inom avfallshanteringen. 

Skanska anser att det inte är rimligt att den som lämnar avfall till en 

mottagare ska behöva utöva tillsyn över mottagaren så att denne bedriver 

sin verksamhet i enlighet med de beslut eller tillstånd som meddelats då 

den uppgiften faller på tillsynsmyndigheten och inte på avfallslämnaren. 

NSR AB invänder att den administrativa bördan på avfallslämnare blir för 

omfattande med den föreslagna regleringen och att detta drabbar de seriösa 

företagen. Regeringen konstaterar dock att beställaransvaret enligt avfalls-

förordningen enbart innefattar en skyldighet att kontrollera att avfalls-

mottagaren har de tillstånd eller har gjort de anmälningar som krävs för 

den hantering av avfallet som avfallslämnaren uppdrar åt mottagaren – inte 

en kontroll av att verksamheten bedrivs i enlighet med meddelade tillstånd 

eller anmälningar. Regeringen anser därför inte att ansvaret är för om-

fattande. Att den som inte iakttar sitt beställaransvar riskerar att dömas för 

brott innebär inte att avfallslämnare åläggs någon ytterligare administrativ 

börda, utan är en nödvändig och proportionerlig åtgärd för att säkerställa 

efterlevnad av undersökningsplikten, mot bakgrund av de samhälls-

problem som uppkommer vid felaktig hantering. Regeringen anser således 

att avfallsinnehavaren, oavsett om denne är avfallsproducent eller inte, bör 

kunna hållas ansvarig när mottagaren inte anmält eller innehar tillstånd för 

verksamheten. Det bör inte krävas att det uppkommit någon risk för 

miljön. I annat fall kan en avfallslämnare genom överlåtelse i flera led 

undgå ansvar. Även en förmedlare av avfallstjänster eller avfallsinne-

havare i ett senare skede bör kunna hållas ansvarig om avfallet lämnas 

vidare till obehöriga mottagare. 

Straffrättsligt ansvar för avfallslämnaren när mottagaren saknar 
tillstånd eller inte har gjort de anmälningar som krävs 

Sanktionssystemet bör enligt avfallsdirektivet vara effektivt, proportioner-

ligt och avskräckande (artikel 36.2). Vilken sanktion som bör användas, 

miljösanktionsavgift eller straff, vid överträdelser av olika skyldigheter i 

miljöbalken och dess förordningar och föreskrifter avgörs av ett flertal 

faktorer. Miljösanktionsavgifter bör användas som sanktion för över-

trädelser som är mindre allvarliga. Systemet med miljösanktionsavgifter 

ska vara snabbt, enkelt, tydligt och schabloniserat. Det betyder att det ska 

vara enkelt att konstatera att en överträdelse begåtts och att bestämma 

vilket belopp som ska påföras vid varje enskilt tillfälle. Brotten i 29 kap. 

miljöbalken innehåller både brott mot miljön och brott mot samhällets 
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Prop. 2021/22:219 kontrollsystem. Brott som skadar eller medför en direkt risk för skador på 

människors hälsa eller miljön är mest straffvärda. 

Ett förslag om att en överträdelse av beställaransvaret ska bestraffas med 

en miljösanktionsavgift har tidigare varit föremål för remiss och då fått 

omfattande remisskritik (se promemorian Genomförande av reviderade 

EU-direktiv på avfallsområdet – rapportering och miljösanktionsavgifter, 

M2019/02091). Regeringen anser mot denna bakgrund att det inte är 

lämpligt med miljösanktionsavgift i detta fall. Det handlar dels om att en 

sanktionsavgift normalt bör bygga på ett strikt ansvar, dels om att över-

trädelserna kommer att innebära stora variationer i fråga om ekonomisk 

vinning och olika gärningars allvarlighetsgrad, vilket skulle vara svårt att 

beakta fullt ut inom ramen för en sanktionsavgift. Den förtjänst som det 

olagliga förfarandet kan ge upphov till kan i vissa fall också överstiga den 

gräns som gäller för en miljösanktionsavgift (högst 1 miljon kronor enligt 

30 kap. 3 § miljöbalken). Vidare finns det svårigheter att utreda gärningar 

när dokumentationen i verksamhetens egenkontroll är bristfällig. Då krävs 

relativt omfattande utredningsarbete för att konstatera att avfall har 

lämnats till en obehörig mottagare och till vem avfallet har lämnats. Polis-

myndigheten och Åklagarmyndigheten är bättre skaffade att göra sådana 

utredningar. Det är också vanligt att både den som lämnat över avfallet till 

obehörig person och den som olagligen tagit emot avfallet är föremål för 

brottsmisstankar inom ramen för en utredning av miljöbrott enligt 29 kap. 

1 § miljöbalken. Regeringen anser därför, till skillnad från Botkyrka 

kommun, att beställaransvaret bör vara straffsanktionerat. På så sätt kan 

även företagsbot komma i fråga om förutsättningarna för det är uppfyllda 

(36 kap. 7 § brottsbalken). Liksom när det gäller den nuvarande straff-

bestämmelsen om att lämna avfall för transport till någon som saknar 

tillstånd bör straffet vara böter. 

Utifrån hur prövningssystemet för avfallsverksamheter ser ut kan frågan 

ställas om det är lämpligt att den som lämnar avfall till en verksamhet som 

är anmälningspliktig och som inte anmält sin verksamhet ska kunna dömas 

för brott. Prövningssystemet för verksamheter som innefattar avfalls-

hantering regleras i miljöprövningsförordningen, avfallsförordningen och 

ett par förordningar som reglerar producentansvar. Miljöprövningsförord-

ningen innehåller närmare bestämmelser om tillstånds- och anmälnings-

plikt för verksamheter och åtgärder som avses i 9 kap. miljöbalken. 

Miljöfarliga verksamheter klassas som A-, B- eller C-verksamheter. De 

mest miljöpåverkande verksamheterna är generellt sett tillståndspliktiga 

och de anmälningspliktiga har mindre miljöpåverkan. På avfallsområdet 

är dock vissa verksamheter med relativt stor miljöpåverkan anmälnings-

pliktiga. Det gäller även verksamheter där misskötsel kan innebära stor 

miljömässig påverkan och kostnader för samhället. Det är därför rimligt 

att straffansvaret omfattar även situationen att avfall lämnas till en 

verksamhet som omfattas av anmälningsplikt. Genom att överträdelser av 

beställaransvaret också i den situationen straffsanktioneras förhindras ett 

kringgående av reglerna genom att verksamhetsutövaren delar upp 

verksamheten i flera mindre delar. 

Straffbestämmelsen bör knytas till överträdelser av beställaransvaret 

och därmed omfatta den som bryter mot en föreskrift som regeringen har 

meddelat med stöd av 15 kap. 30 § miljöbalken genom att lämna avfall till 

någon som inte har gjort de anmälningar eller har de tillstånd som krävs 
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för avfallshanteringen. Genom hänvisningen till 15 kap. 30 § miljöbalken 

följer att straffbestämmelsen enbart kan omfatta den som i yrkesmässig 

verksamhet producerar eller hanterar avfall. 

Vem bör kunna hållas ansvarig för att avfall lämnas till obehörig? 

Innan ett avfall är färdigbehandlat kan det ha lämnats och behandlats av 

flera aktörer i flera led. Några remissinstanser påpekar att det genom den 

föreslagna straffbestämmelsen tillsammans med bestämmelsen i avfalls-

förordningen inte framgår hur långt beställaransvaret sträcker sig. Nacka 

kommun anser att det behövs vägledning så att det framgår om avfalls-

producentens ansvar slutar när avfallet lämnas till transportör, när det tas 

emot på en anläggning eller om det sträcker sig längre än så. Malmö stad 

anser att det behöver tydliggöras vad som avses med lämnare och 

mottagare i kedjan lämnare-transportör-mottagare, så att det framgår att 

var och en av dessa parter har ett ansvar. Åklagarmyndigheten uppfattar 

förslaget så att skyldigheten att lämna avfallet till en behörig mottagare 

och att kontrollera mottagaren enbart gäller i ett led, dvs. den till vilken 

avfallet närmast överlämnas. Beställaransvaret skulle då inte innefatta 

eventuella efterföljande led i hanteringen. Det är också den tolkning som 

Åklagarmyndigheten anser är att föredra som en rimlig avgränsning av 

straffansvaret. 

Regeringen konstaterar att en ursprunglig avfallsproducent har ett 

ansvar att se till att avfallet genomgår en fullständig behandling, om inget 

annat har avtalats eller är föreskrivet (15 kap. 11 a § miljöbalken). Som 

Åklagarmyndigheten är inne på innebär dock inte den föreslagna straff-

bestämmelsen att den ursprungliga avfallsproducenten får ett straffrättsligt 

ansvar att se till att avfallet blir färdigbehandlat. Regeringen anser liksom 

Åklagarmyndigheten att en rimlig avgränsning av det straffrättsliga 

ansvaret är att avfallsproducenten ska se till att avfallet lämnas till en 

mottagare som är behörig att hantera avfallet på det sätt som avtalats 

mellan parterna. Om en avfallsproducent anlitar en insamlare för 

insamling av avfallet ska avfallsproducenten se till att insamlaren har det 

tillstånd eller har gjort de anmälningar som krävs för verksamheten. 

Insamlaren bör därefter vara ansvarig för att avfallet lämnas vidare för 

behandling till en behörig behandlare. Det straffrättsliga ansvaret bör 

således inte enbart omfatta den ursprungliga avfallsproducenten, utan alla 

som hanterar avfallet i yrkesmässig verksamhet. 

I situationer där t.ex. en avfallsproducent uppdrar åt en transportör att 

lämna avfallet till en viss aktör för behandling ska avfallsproducenten 

anses ha lämnat avfallet både till transportören och till den som transpor-

tören lämnar avfallet till, eftersom transportören endast agerar på uppdrag 

av avfallsproducenten. Att så är fallet kan förtydligas ytterligare i de 

föreskrifter som straffsanktioneras genom den föreslagna bestämmelsen. 

Även oaktsamma gärningar bör vara straffbelagda 

Den som lämnar avfall till en obehörig mottagare har en undersöknings-

plikt. Det straffrättsliga ansvar som kopplar till denna undersökningsplikt 

bör inte bara träffa personer som medvetet lämnar avfall till någon som 

inte har gjort de anmälningar eller har de tillstånd som krävs för verk-

samheten utan bör också träffa de som gör detta av oaktsamhet. Det kan 
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Prop. 2021/22:219 noteras att den nuvarande straffbestämmelsen som gäller lämnande av 

avfall för transport till någon som saknar tillstånd redan omfattar oakt-

samma gärningar. 

Oaktsamhet kan i nu aktuella fall t.ex. bestå i att avfall lämnas till en 

obehörig mottagare trots att avfallslämnaren i fråga borde ha insett att 

mottagaren saknar tillstånd eller inte har gjort den anmälan som krävs för 

hanteringen av avfallet. Bedömningen av om en avfallslämnare varit 

oaktsam bör göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet och med 

beaktande av hur föreskrifterna på området ser ut. I promemorian föreslås 

att bestämmelsen om avfallslämnarens ansvar i avfallsförordningen ska 

innehålla en skyldighet att kontrollera avfallsmottagaren ”i skälig 

utsträckning”. Om det exempelvis är fråga om ett stort och väletablerat 

företag finns inte samma skäl att kontrollera mottagarens uppgifter om 

tillstånd för verksamheten som när det gäller en mindre etablerad aktör. 

Vilken kontroll som ska krävas och hur ofta en kontroll bör göras kan 

också vara beroende av hur avtalsförhållandet mellan parterna ser ut. 

Den straffbestämmelse som föreslås innebär inte att en bristande 

kontroll av mottagarens behörighet straffsanktioneras i sig. Det är enbart i 

en situation där olaglig avfallshantering förekommit som frågan om 

avfallslämnaren utfört vederbörlig kontroll eller inte blir aktuell. 

Flera remissinstanser efterfrågar preciseringar av avfallslämnarens 

undersökningsplikt och även ett register för att det enkelt ska kunna 

kontrolleras om avfallsmottagaren har tillstånd eller har anmält verksam-

heten. Regeringen anser dock inte att preciseringar av undersöknings-

plikten låter sig göras i författningstext, utan att det bör finnas utrymme 

för bedömningar av uppsåt och oaktsamhet i det enskilda fallet. Det finns 

i dagsläget ett register för avfallstransporter som länsstyrelserna gemen-

samt har anordnat enligt 5 kap. 16 § avfallsförordningen. Regeringen 

anser inte att frågan om ett register är en förutsättning för att införa 

straffansvar. 

För att undvika en alltför långtgående kriminalisering bör inte ringa 

gärningar omfattas av straffansvar. För det nya brottet bör därför, liksom 

är fallet med den nuvarande straffbestämmelsen om att lämna avfall för 

transport till någon som saknar tillstånd, gälla att ansvar inte ska utdömas 

om gärningen är att anse som ringa (jfr 29 kap. 11 § första stycket miljö-

balken). 

Förhållandet mellan beställaransvaret och EU:s avfallstransportförordning 

Länsstyrelsen i Stockholms län väcker frågan om förhållandet mellan 

beställaransvaret och EU:s avfallstransportförordning. 

I dag omfattas ett flertal överträdelser av EU:s avfallstransportförord-

ning av straffbestämmelsen om otillåten avfallstransport (29 kap. 4 a § 

miljöbalken). Regleringen om otillåten avfallstransport innefattar för 

flertalet exportsituationer ett ansvar vid anordnande av transport till ett 

annat land, t.ex. i strid med ett exportförbud eller utan ett godkännande 

som krävs enligt förordningen. Detta ansvar omfattar t.ex. att planera, 

anskaffa avfall, ingå avtal med mottagaren av avfallet, anlita ett transport-

företag och fylla i samt lämna in de dokument som krävs (prop. 

2018/19:79 s 37–39). Bestämmelsen är också tillämplig om det framgår 

att avsikten är att avfallet ska exporteras även om exporten ännu inte har 
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skett. Straffskalan för otillåten avfallstransport är böter eller fängelse i 

högst två år, dvs. en strängare straffskala än för den nu föreslagna 

bestämmelsen. För sådana överträdelser av EU:s avfallstransport-

förordning som är av mer administrativ karaktär utgår miljösanktions-

avgifter (11 kap. 1–7 §§ förordningen [2012:259] om miljösanktions-

avgifter). 

EU:s avfallstransportförordning innefattar en uttömmande reglering av 

de skyldigheter som gäller vid gränsöverskridande avfallstransporter, 

exempelvis rörande vilka kontroller som ska göras. EU-förordningen är 

direkt tillämplig i Sverige och till följd av EU-rättens företräde överordnad 

svensk rätt. Bestämmelserna om beställaransvar i den svenska avfalls-

förordningen kan därför inte tillämpas när EU:s avfallstransportförordning 

är tillämplig, dvs. om det finns en avsikt att exportera avfallet. Därmed kan 

inte heller den nu föreslagna straffbestämmelsen tillämpas i en sådan 

situation. I stället aktualiseras då de befintliga straffbestämmelserna om 

otillåten avfallstransport och miljösanktionsavgifterna på det området. 

8 Förändringar av producentansvaret för 

förpackningar för att uppfylla EU-rättens 

krav 

8.1 Producentansvaret enligt EU-rätten 

Avfallsdirektivet innehåller bl.a. bestämmelser om s.k. utökat producent-

ansvar. Utökat producentansvar kan innebära att producenter av produkter 

(den som yrkesmässigt utvecklar, tillverkar, bearbetar, behandlar, säljer 

eller importerar produkter) ansvarar för mottagande av det avfall som finns 

kvar när produkterna har använts och för efterföljande hantering av 

avfallet. Det kan också innebära att producenterna har en skyldighet att 

offentligt tillhandahålla information om i vilken grad produkten kan åter-

användas eller materialåtervinnas (artikel 8.1). Om medlemsstaterna inför 

s.k. system för utökat producentansvar ska de följa allmänna minimikrav 

för sådana system, som infördes genom en revidering av direktivet 2018. 

Ett system för utökat producentansvar är enligt direktivet en uppsättning 

åtgärder som medlemsstaterna vidtagit för att säkerställa att produkters 

producenter bär ekonomiskt ansvar eller ekonomiskt och organisatoriskt 

ansvar för hanteringen av avfallsledet i en produkts livscykel 

(artikel 3.21). 

De allmänna minimikraven i avfallsdirektivet tar sikte på systemets 

uppbyggnad genom att kräva att det inrättas tydliga roller och ansvar för 

alla inblandade aktörer (artikel 8a.1 a), att det inrättas ett rapporterings-

system (artikel 8a.1 c) och att det säkerställs att viss information lämnas 

till avfallsinnehavare (artikel 8a.2). Avfallsinsamlingssystem ska till-

handahållas i lämplig omfattning och insamling ske inom ett avgränsat 

täckningsområde utan att begränsa området till de där avfallsinsamling och 

avfallshantering är mest lönsamt (artikel 8a.3 a och b). De avfalls-

hanteringstjänster som tillhandahålls ska vidare vara kostnadseffektiva 
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Prop. 2021/22:219 (artikel 8a.4 c). Det ska också säkerställas att en dialog mellan relevanta 

aktörer hålls (artikel 8a.6). Minimikraven reglerar vidare förhållandena 

mellan producenterna för att säkerställa likabehandling av produkters 

producenter (artikel 8a.1 d). Det krävs att det inrättas lämpliga system för 

egenkontroll (artikel 8a.3 d), att viss information ska offentliggöras 

(artikel 8a.3 e) och att de bidrag som betalas av producenterna vid kollek-

tivt fullgörande av skyldigheterna, när så är möjligt, anpassas till enskilda 

produkter eller grupper av liknande produkter (artikel 8a.4 b). Medlems-

staterna ska se till att producenterna bekostar kostnaderna för separat 

insamling, efterföljande transport och behandling av avfall, tillhanda-

hållande av lämplig information till avfallsinnehavare och insamling och 

rapportering av uppgifter (artikel 8a.4 a). 

Medlemsstaterna ska se till att befintliga producentansvar anpassas efter 

minimikraven i avfallsdirektivet senast den 5 januari 2023 (artikel 8a.7). 

Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG av den 20 december 

1994 om förpackningar och förpackningsavfall (förpackningsdirektivet) 

ska medlemsstaterna ha infört ett producentansvar för förpackningar, som 

därmed ska uppfylla minimikraven, senast den 31 december 2024 

(artikel 7.2). Eftersom Sverige redan har ett system för utökat producent-

ansvar när det gäller förpackningar måste Sverige dock uppfylla minimi-

kraven i avfallsdirektivet den 5 januari 2023. 

8.2 Producentansvarets utveckling i Sverige 

År 1994 beslutades att ansvaret för förpackningsavfall skulle flyttas från 

kommunernas övergripande renhållningsansvar till producenterna (förord-

ningen [1994:1235] om producentansvar för förpackningar). Detta gjordes 

utifrån principen att förorenaren betalar och syftade till att ge produ-

centerna incitament att utforma förpackningarna på ett sätt som under-

lättade att de kunde materialåtervinnas samtidigt som mängden avfall 

minskade och återvinningen ökade. När Sverige blev medlem i EG 1995 

behövde förpackningsdirektivet genomföras i svensk rätt. Förpack-

ningsdirektivet innehåller ett antal bestämmelser om hur förpackningar 

ska utformas och hur avfallet ska omhändertas. I det ursprungliga direk-

tivet fanns det inte något krav på att införa ett producentansvar för förpack-

ningar. Eftersom det redan fanns ett producentansvar i Sverige genom-

fördes direktivets krav genom att 1994 års förordning ersattes av 

förordningen (1997:185) om producentansvar för förpackningar (1997 års 

förordning). Sverige har således en lång tradition av ett producentansvar 

för förpackningar. 

Alltsedan producentansvaret infördes har ansvaret för insamling och 

behandling av förpackningsavfall legat på producenterna. Genom 

förordningen (2006:1273) om producentansvar för förpackningar 

(2006 års förordning), som ersatte 1997 års förordning, infördes en 

möjlighet för kommunerna att ha kompletterande system för att samla in 

och behandla förpackningsavfall. Det delade ansvaret mellan kommuner 

och producenter har lett till att en fastighetsnära insamling frivilligt har 

införts av cirka 70 kommuner och att de kommunmedborgare som bor i 

dessa kommuner betalar för detta via renhållningsavgifterna. Utöver det 
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har flera frivilliga privata entreprenörer erbjudit fastighetsnära insamlings-

tjänster till flerbostadshus. Dessa tjänster kompletterar producenternas 

återvinningsstationer och bekostas delvis av fastighetsägarna. Verksam-

heternas förpackningsavfall samlas i dag in via ett antal mottagnings-

platser eller via privata entreprenörer. Om en verksamhet innehar en 

mindre mängd förpackningsavfall kan den lämna det kostnadsfritt på 

någon av FTI:s mottagningsplatser (cirka 90 runt om i landet). Dessa 

mottagningsplatser kan sammanfalla med återvinningscentraler (antingen 

en kommunal eller en återvinningsentreprenörs). I vissa kommuner kan 

det dock tas ut en avgift (exempelvis 300 kronor per gång). 

Under 2000-talet har det gjorts flera försök att effektivisera producent-

ansvaret genom att förtydliga kraven på insamlingen av förpacknings-

avfall. Förändringarna har syftat till att bättre tillgodose medborgarnas 

behov av en lättillgänglig insamling och till att andelen avfall som 

materialåtervinns ska öka. Det har också föreslagits olika lösningar för hur 

producenternas kollektiva ansvarstagande skulle kunna regleras i lagstift-

ningen för att möjliggöra för tillsynsmyndigheterna att utöva tillsyn över 

systemen. De förändringar i ansvaret som beslutats genom nya förord-

ningar 2014 och 2018 har av olika anledningar inte kommit i tillämpning. 

Genom förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpack-

ningar (2018 års förordning) infördes krav som innebar att producenterna 

skulle ansvara för hela insamlingen, från både hushåll och verksamheter. 

2018 års förordning trädde i kraft den 1 januari 2019, men vissa 

bestämmelser skulle tillämpas först efter utgången av december 2020. 

Regeringen beslutade dock i september 2020 att senarelägga tillämp-

ningen av dessa bestämmelser till efter utgången av 2022, eftersom det inte 

fanns några producentansvarsorganisationer som hade getts tillstånd till 

insamling (förordningen [2020:815] om ändring i förordningen 

[2018:1462] om producentansvar för förpackningar). Naturvårdsverket 

hade avslagit producentansvarsorganisationernas ansökningar om tillstånd 

med hänvisning till att organisationerna inte uppfyllde förordningens krav. 

De ändringar som beslutades i september 2020 innebär för producenter-

nas del att de krav på insamlingssystem som angavs i 2006 års förordning 

fortfarande ska tillämpas med stöd av övergångsbestämmelser. Kravet på 

producenterna är att de ska tillhandahålla ”lämpliga insamlingssystem” för 

förpackningsavfallet (punkt 10 i övergångsbestämmelserna till 2018 års 

förordning och 25 § i 2006 års förordning). Som nämns ovan är det också 

möjligt för kommunerna att samla in förpackningsavfall (28 §). 

Den möjlighet som finns i dag för kommunerna att frivilligt tillhanda-

hålla och bekosta insamlingssystem för förpackningsavfall är inte förenlig 

med avfallsdirektivet. Inte heller att fastighetsägare och verksamhets-

utövare som producerar förpackningsavfall själva betalar för insamlingen 

av förpackningsavfallet är förenligt med bestämmelserna om kostnads-

ansvar i direktivet. En tydligare reglering av kostnadsansvaret kräver 

också en tydligare reglering av roller och ansvar. För att motsvara de 

allmänna minimikraven för utökat producentansvar i avfallsdirektivet 

måste de nuvarande bestämmelserna om producentansvar för förpack-

ningar ändras. 
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Prop. 2021/22:219 8.3 Förutsättningar för att producenterna ska kunna 

ansvara för insamling av förpackningsavfall 

från verksamheter 

Regeringens förslag: Regeringen eller den myndighet som regeringen 

bestämmer ska få meddela föreskrifter om skyldighet för en producent-

ansvarsorganisation att hantera mer avfall än vad som motsvarar 

producentansvarsorganisationens marknadsandel under förutsättning 

att hanteringen avser avfall som producentansvarsorganisationen har 

rätt att få ersättning för. 

Om det finns flera godkända producentansvarsorganisationer och en 

av dessa ska ansvara för insamling av förpackningsavfall från verksam-

heter och för information om avfallshanteringen, ska övriga producent-

ansvarsorganisationer betala skälig ersättning till den ansvariga 

organisationen. Ersättningens storlek ska beräknas utifrån den ersätt-

ningsskyldiga organisationens marknadsandel. 

Den myndighet som regeringen bestämmer ska få besluta hur stor en 

producentansvarsorganisations marknadsandel ska anses vara. 
 

Förslaget i promemorian En förbättrad förpackningsinsamling – 

nya roller för kommuner och producenter stämmer i allt väsentligt 

överens med regeringens. Språkliga och redaktionella ändringar har gjorts. 

Remissinstanserna ifrågasätter inte förslaget till bestämmelser i miljö-

balken som gör det möjligt att föreskriva att en producentansvarsorganisa-

tion ska ansvara för insamling av förpackningsavfall från verksamheter. 

Några remissinstanser har dock synpunkter på lämpligheten att föreskriva 

att en producentansvarsorganisation ska ansvara för insamlingen, eller på 

förslagen om hur insamlingen ska gå till. 

Svenskt Producentansvar, Förpackningsinsamlingen (FTI) och de 

medlemsföretag som ingår i organisationerna (Returkartong AB, Svenska 

Metallkretsen AB, Svensk Glasåtervinning AB och Svensk Plaståter-

vinning i Motala AB) välkomnar att den största producentansvarsorganisa-

tionen får ett ansvar för verksamheternas avfall. De anser dock att det 

krävs ett införande av en ensamställning för en producentansvarsorganisa-

tion för att uppnå kostnadseffektivitet och övergång till en cirkulär 

ekonomi. De förordar att en producentansvarsorganisation tilldelas ett 

tidsbegränsat samhällsuppdrag, förslagsvis tio år. Utan ensamställning 

kommer ett mycket omfattande regelverk med en resurskrävande tillsyn, 

långt bortom det som promemorian förutser, behöva utvecklas. Frågan om 

ensamställning för en eller flera mer specialiserade producentansvars-

organisationer behöver utredas. 

Avfall Sverige och många kommuner anser att staten bör sköta 

insamlingen genom att Naturvårdsverket upphandlar den. 

Naturvårdsverket och Kiruna kommun anser att samtliga verksamheter 

bör få sitt förpackningsavfall hämtat av kommunen. 

Svenska Metallkretsen uppger att ett flertal företrädare i producentledet 

uttrycker oro för en situation där konkurrerande producentansvarsorgani-

sationer förväntas dela på det insamlade förpackningsavfallet, bl.a. efter-

som det omöjliggör för enskilda företag att utöva kontroll och göra 

uppföljningar av hur deras förpackningar hanteras och tas om hand. En 
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producentansvarsorganisation som ställer krav på att de förpackningar 

som de anslutna producenterna sätter på marknaden ska ha en hög grad av 

cirkulär materialåtervinningsgrad kommer ändå behöva ta emot en genom-

snittlig blandning av det samlade insamlade förpackningsmaterialet. Efter-

som förpackningsavfallet samlas in i fraktioner efter materialslag, kommer 

sortering utifrån ansvarig producent inte vara möjlig. Sammantaget ger 

detta svaga incitament för en integrerad utveckling av förpacknings-

material, produktionsprocesser och återvinning. 

Livsmedelsföretagen stödjer förslaget att den största producentansvars-

organisationen ska ha det operationella ansvaret för insamling av verksam-

heternas avfall. 

Även Konkurrensverket anser att det bör övervägas att ge en offentlig 

aktör såsom kommunerna ett helhetsansvar för insamling och mottagning 

av förpackningsavfall från både hushåll och verksamheter. Konkurrens-

verket ser flera problem med att en producentansvarsorganisation ges 

ansvaret att ordna mottagningsplatser för verksamhetsavfall. Den största 

producentansvarsorganisationen får en myndighetsliknande roll att 

bestämma bl.a. hur mottagningen av förpackningsavfall i Sverige ska 

organiseras, trots att producentansvarsorganisationerna varken är myndig-

heter eller är föremål för offentlig insyn. Vidare är det oklart vem som har 

ansvaret för att Sverige uppfyller förpacknings- och avfallsdirektivens 

krav och vilka krav som i praktiken kan ställas på producentansvars-

organisationerna. Den största producentansvarsorganisationen behöver 

inte upphandla eller annonsera upphandlingar i enlighet med upphand-

lingsreglerna, vilket innebär att den största producentansvarsorganisa-

tionen kommer att kunna anlita leverantörer utan någon konkurrens-

utsättning och utan möjligheter för andra leverantörer att ifrågasätta om 

tilldelningen av kontrakt gått korrekt till. Konkurrensverket befarar att den 

föreslagna modellen inte leder till en konkurrens som stimulerar till 

effektivitet, materialåtervinning och innovation. Vidare kommer den 

största producentansvarsorganisationen delvis att finansieras genom 

avgifter från sina konkurrenter. Syftet att fördela kostnaderna för insam-

lingssystemet någorlunda rättvist mellan producentansvarsorganisationer-

na är vällovligt, men förslaget innebär att producentansvarsorganisationer-

na ges ett legitimt intresse av en omfattande insyn i varandras verksam-

heter, såväl om vilka volymer som hanteras som vilka kostnader dessa 

leder till, eftersom detta bör vara nödvändigt för att de ska kunna 

kontrollera att kostnaderna fördelas på ett korrekt sätt. Konkurrensverket 

befarar också att systemet kan leda till flertalet tvister om exempelvis vad 

som ska anses vara skälig ersättning mellan producentansvarsorganisationer. 

IKEA Sverige anser att det är av stor vikt för en fungerande cirkulär 

ekonomi att regelverket gör det möjligt för företag att själva ta ansvar för 

sina förpackningar och produkter. 

Skälen för regeringens förslag 

Den största producentansvarsorganisationen bör ansvara för 
insamlingen av förpackningsavfall från verksamheter 

I 15 kap. miljöbalken finns bestämmelser som bl.a. reglerar avfallsinne-

havares, kommuners och producenters ansvar för avfallshanteringen. När 

det gäller kommunalt avfall ansvarar kommunen för borttransport och 



  

  

77 

Prop. 2021/22:219 behandling (15 kap. 20 och 20 a §§), i den mån inte annat gäller enligt 

föreskrifter om producentansvar (15 kap. 21 §). Regeringen har meddelat 

föreskrifter om producentansvar för förpackningar. 

Med producent avses enligt miljöbalken den som yrkesmässigt 

utvecklar, tillverkar, bearbetar, behandlar eller överlåter produkter eller 

den som yrkesmässigt för in produkter till Sverige (15 kap. 8 a §). I 

2018 års förordning finns närmare bestämmelser om vad som avses med 

producent vid tillämpning av den förordningen. Med producent avses den 

som yrkesmässigt 

1. fyller eller på annat sätt använder en förpackning som inte är en 

serviceförpackning i syfte att skydda, presentera eller underlätta 

hanteringen av en vara, 

2. för in en förpackad vara till Sverige, 

3. tillverkar en förpackning i Sverige, eller 

4. för in en förpackning till Sverige. 

Från och med den 1 januari 2023 kommer även den som från ett annat land 

än Sverige säljer en förpackad vara eller en förpackning till en slutlig 

användare i Sverige att vara en producent (SFS 2021:1003). 

När de ansvariga producenterna samarbetar för att etablera kollektiva 

system för hantering av avfall görs det i producentansvarsorganisationer. 

Med producentansvarsorganisation avses enligt miljöbalken en juridisk 

person som förebygger eller hanterar avfall från producenters produkter 

(15 kap. 9 §). 

Minimikraven i avfallsdirektivet innefattar, i de delar som nu är aktuella, 

krav på tydliga roller och ansvar och krav på att producenterna står för alla 

kostnader som uppstår till följd av avfallshanteringen (artikel 8a.1 a och 

artikel 8.4 a). Producenternas finansiering ska inte överstiga de kostnader 

som krävs för att tillhandahålla avfallshantering på ett kostnadseffektivt 

sätt (artikel 8a.4 c). Producenterna eller producentansvarsorganisationer 

ska ge tillgång till avfallshanteringssystem i lämplig omfattning 

(artikel 8a.3 b). 

I promemorian föreslås att bestämmelserna om producentansvar för 

förpackningar ska anpassas efter direktivets krav så att producentansvars-

organisationerna bär ett gemensamt finansiellt ansvar för utbyggnad och 

drift av mottagningsstationer för förpackningsavfall från verksamheter 

som inte hämtas av kommunen på grund av samordning med hämtning 

från bostadsfastigheter. Eftersom det även i fortsättningen kommer kunna 

finnas flera producentansvarsorganisationer föreslås att den största produ-

centansvarsorganisationen ska ansvara för utbyggnad och drift av mottag-

ningsstationer och även för att fördela kostnaderna och det insamlade 

avfallet mellan producentansvarsorganisationerna utifrån deras marknads-

andelar. Regeringen instämmer med promemorians förslag att detta bör 

vara utgångspunkten när det gäller insamlingen av verksamheternas 

förpackningsavfall. Utan ett sådant uppdrag kommer det – om inte staten 

eller kommunerna ska ansvara för insamlingen – skapas parallella mottag-

ningsplatser utan möjlighet att se till att avfallet fördelas rättvist mellan 

organisationerna. Det innebär varken tydliga roller eller kostnads-

effektivitet. 

Svenskt Producentansvar m.fl. anser att en enda producentansvars-

organisation bör få uppdraget att genomföra hela producentansvaret för 
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förpackningar på den svenska marknaden, dvs. utan att behöva fördela 

några kostnader eller något avfall mellan producentansvarsorganisationer. 

I en sådan situation skulle alla producenter tvingas anlita den organisation-

en. Regeringen instämmer med promemorians slutsats att det finns en stor 

risk att en sådan reglering skulle komma i konflikt med EU-rätten. En 

medlemsstat bör inte införa eller vidhålla åtgärder som kan leda till att de 

konkurrensregler som är tillämpliga på företag förlorar sin ändamålsenliga 

verkan. Enbart det förhållandet att några producenter skulle vilja anlita en 

annan producentansvarsorganisation än den som har monopolställning är 

tillräckligt för att ifrågasätta ett monopol. Skäl för att vilja anlita en annan 

producentansvarsorganisation skulle kunna vara att denna erbjuder lägre 

avgifter, eller att producenten inte vill samarbeta med sina konkurrenter. 

Flertalet system som har haft en monopolställning – till exempel tyska 

DSD och franska Eco-Emballage – har prövats av Europeiska kommissionen 

(se bl.a. kommissionens beslut 2001/837/EC 2001 och kommissionens 

beslut 2001/663/EG COMP/34.950). Mot bakgrund av att Sverige har haft 

en öppen marknad sedan producentansvarets införande år 1994 bedömer 

regeringen att det är mycket osäkert hur en prövning av ett nytt svenskt 

monopol för en privat aktör skulle falla ut. 

Svenskt Producentansvar m.fl. anser vidare att frågan om att dela ut flera 

ensamrätter inte har utretts. Ett system med flera ensamrätter innebär ofta 

geografiska avgränsningar. Regeringen bedömer att det finns olika 

förutsättningar och omständigheter på olika platser i Sverige och att det 

inte är möjligt att göra en rättvis fördelning vid ett flertal ensamrätter. 

Även om ett system skapas där mindre attraktiva områden byter utförare 

finns stora risker för att insamlingen inte utförs i något område där insam-

lingen innebär höga kostnader om ett företag t.ex. lägger ner sin verksam-

het. En sådan utveckling stämmer inte överens med avfallsdirektivets krav 

att insamlingen ska ske utan att begränsas till områden där avfalls-

insamling och avfallshantering är mest lönsamt (artikel 8a.3 a). 

Regeringen anser därför att det inte är lämpligt med ett system med ett 

flertal ensamrätter. 

Alternativet att staten upphandlar insamlingstjänster av verksam-

heternas avfall, som Avfall Sverige och många kommuner förespråkar, bör 

enligt regeringens bedömning inte väljas i första hand. Inblandning av en 

statlig myndighet och statlig upphandling skulle med stor sannolikhet bli 

betydligt dyrare för producenterna. Det är inte heller något som producen-

terna själva eller Naturvårdsverket, som är den myndighet som det skulle 

ligga nära till hands att låta ansvara för en statlig upphandling, förordar. 

En sådan lösning kan dock behöva tillgripas om det visar sig att producent-

ansvarsorganisationerna inte förmår utföra sitt uppdrag. Att lägga hela 

ansvaret för insamlingen av verksamheternas förpackningsavfall på 

kommunerna, som Naturvårdsverket, Konkurrensverket och Kiruna 

kommun förordar, anser regeringen inte heller är befogat. Kommunerna 

bör endast åläggas att ansvara för sådant avfall från verksamheter som 

omfattas av producentansvar om det av samordningsskäl bör hanteras 

tillsammans med avfall som kommunen ansvarar för.  

Regeringen konstaterar, med anledning av det som IKEA Sverige lyfter, 

att promemorians förslag medger att marknadsdrivna återvinningssystem 

verkar vid sidan av producentansvarsorganisationernas grundsystem för 

verksamheterna. Sådana system ska anmäla sig till Naturvårdsverket och 
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Prop. 2021/22:219 uppfylla vissa krav, bl.a. om rapportering som krävs enligt avfalls-

direktivet. Nuvarande producentansvarsorganisationer har varit positiva 

till en sådan lösning. Regeringen avser att gå vidare med förslaget om att 

låta marknadsdrivna återvinningssystem samla in verksamheternas 

förpackningsavfall vid sidan av producentansvarsorganisationerna. 

Konkurrensverket befarar att den föreslagna modellen inte leder till en 

konkurrens som stimulerar till effektivitet, materialåtervinning och 

innovation. Regeringen konstaterar att syftet med att en producentansvars-

organisation ges ansvaret att driva mottagningsplatser är att det ska finnas 

mottagningsplatser i hela landet, men att de ska byggas upp på ett 

kostnadseffektivt sätt, dvs. inte med parallella mottagningsplatser. Efter-

som tanken inte är att den producentansvarsorganisation som organiserar 

mottagningsplatserna också ska ta hand om materialåtervinningen av 

avfallet anser regeringen att det fortfarande kommer finnas goda möjlig-

heter till innovation. Vidare anser regeringen att uppdraget inte kan liknas 

vid en myndighetsliknande roll som skulle kräva offentlig insyn. Den 

ansvariga producentansvarsorganisationen kommer stå under Naturvårds-

verkets tillsyn och myndigheten kan ingripa med t.ex. vitesförelägganden 

enligt miljöbalken om uppdraget inte skulle fullgöras i enlighet med de 

bestämmelser som gäller. När det gäller den ansvariga producentansvars-

organisationens anlitande av leverantörer avser regeringen att närmare 

överväga bl.a. vilka transparenskrav som kan vara lämpliga. 

Regeringen har förståelse för de remissinstanser som är tveksamma till 

om en insamling på mottagningsplatser i enlighet med promemorians 

förslag är tillräcklig för att uppfylla avfallsdirektivets krav på insamling i 

lämplig omfattning och kravet att producenterna ska stå för kostnaderna. 

Regeringen konstaterar dock att verksamheterna måste anses ha betydligt 

större möjligheter att transportera sitt avfall till en mottagningsplats än vad 

hushållen har. Att verksamheterna kan lämna avfallet utan kostnad är 

också en betydande förbättring jämfört med i dag. Det finns dock 

anledning att bevaka hur insamlings- och materialåtervinningsnivåerna 

utvecklar sig. Som konstateras i promemorian finns det i dagsläget för lite 

kunskap om verksamheternas avfall (s. 149). En tydligare reglering av 

insamlingen av verksamheternas förpackningsavfall borgar för en 

kunskapsuppbyggnad och bättre rapportering till EU. 

Regeringen bör kunna föreskriva att en producentansvarsorganisation 
ska ta det operativa ansvaret för insamling från verksamheter 

Enligt miljöbalken får regeringen meddela föreskrifter om att en 

producentansvarsorganisation ska fullgöra sådana skyldigheter som kan 

föreskrivas för producenter (15 kap. 15 § 5). Föreskrifter om att produ-

center ska ansvara för att hantera avfall får endast avse avfall som utgörs 

av den typ av produkter som producenterna utvecklar, tillverkar, bearbetar, 

behandlar, överlåter eller för in till Sverige. Om föreskriften avser avfall 

som inte utgörs av produkter som producenten utvecklar, tillverkar, 

bearbetar, behandlar, överlåter eller för in till Sverige ska det avfall som 

producenten ansvarar för motsvara producentens andel av marknaden för 

nya produkter av sådan typ eller på annat sätt stå i proportion till producen-

tens verksamhet (15 kap. 12 § andra stycket). För att det ska vara möjligt 

för regeringen att föreskriva att en enda producentansvarsorganisation ska 
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ansvara för att ta emot allt förpackningsavfall från verksamheter – dvs. 

även förpackningsavfall som inte motsvarar producentansvarsorganisa-

tionens marknadsandel – behöver det införas ett stöd för detta i 

miljöbalken. Det bör därför införas en bestämmelse som, för det fall det 

finns flera producentansvarsorganisationer, ger möjlighet att föreskriva att 

en producentansvarsorganisation ska hantera mer avfall än vad som 

motsvarar producentansvarsorganisationens marknadsandel. Sådana före-

skrifter bör dock enbart få avse hantering av avfall som producentansvars-

organisationen har rätt att få ersättning för. 

Eftersom det inte kan uteslutas att det kan krävas föreskrifter om en 

ansvarsfördelning mellan producentansvarsorganisationer även för andra 

producentansvar i framtiden bör bemyndigandet inte begränsas till 

producentansvaret för förpackningar. Genom begränsningen att före-

skrifterna får avse enbart avfallshantering som producentansvarsorganisa-

tionen har rätt att få ersättning för säkerställs att regeringen också ser till 

att det finns ett ersättningssystem. Ett ersättningssystem kräver inte civil-

rättsliga bestämmelser utan skulle kunna vara av offentligrättslig karaktär. 

Det skulle t.ex. kunna vara utformat så att producenterna eller 

producentansvarsorganisationer åläggs att betala avgifter till en myndighet 

(15 kap. 12 § 2 miljöbalken) som denna sedan fördelar till producent-

ansvarsorganisationer. 

Lagrådet anser att frågan om gränsdragningen mellan offentligrättsliga 

och civilrättsliga föreskrifter bör belysas och efterfrågar en redovisning av 

hur de bemyndiganden som föreslås förhåller sig till regeringsformen. 

Regeringen konstaterar att de föreskrifter som ska kunna antas med stöd 

av bemyndigandet är del av en näringsrättslig reglering. Bestämmelserna 

rör förhållandet mellan enskilda och det allmänna och gäller skyldigheter 

för enskilda och ingrepp i ekonomiska förhållanden. Föreskrifterna avses 

att följas upp av en tillsynsmyndighet. Föreskriftsrätten kan därför 

delegeras till regeringen med stöd av 8 kap. 3 § första stycket regerings-

formen. 

Den ansvariga producentansvarsorganisationen bör ha rätt att få 
ersättning från övriga producentansvarsorganisationer 

Om det finns flera producentansvarsorganisationer och en av dem ges 

ansvaret att driva mottagningsplatser för verksamheternas förpacknings-

avfall krävs en reglering som medför att alla producenter bidrar till 

kostnaderna för hanteringen och att fördelningen blir rättvis. Det säkraste 

sättet att garantera detta är en omfattande inblandning från en statlig 

myndighet som bedömer kostnaderna, fördelar dem mellan producent-

ansvarsorganisationerna och hanterar flödet av betalningar. Ett sådant 

system skulle dock bli administrativt tungt och med stor sannolikhet mer 

kostnadskrävande för producenterna än om producentansvarsorganisa-

tionerna själva fick ansvar för att fördela kostnaderna. Regeringen anser 

därför att producentansvarsorganisationerna bör ges möjlighet att i sam-

förstånd hantera den fördelning som krävs. 

Det bör därför införas en skyldighet för producentansvarsorganisationer 

att betala ersättning till den ansvariga producentansvarsorganisationen för 

dess kostnader. Ersättningsskyldigheten bör omfatta kostnaderna för drift 

av mottagningsplatser och för den information om avfallshanteringen som 
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till t.ex. verksamheter. Ersättningens storlek bör beräknas utifrån den 

ersättningsskyldiga organisationens marknadsandel. Vid behov bör den 

myndighet som regeringen bestämmer besluta hur stor en producent-

ansvarsorganisations marknadsandel ska anses vara. 

Betalningsskyldigheten mellan producentansvarsorganisationer bör 

regleras på lagnivå eftersom den handlar om enskildas ekonomiska för-

pliktelser i förhållande till varandra (jfr 8 kap. 2 § 1 regeringsformen). En 

producentansvarsorganisation bör kunna åberopa skyldigheten mot en 

annan producentansvarsorganisation. Som Konkurrensverket påpekar 

finns det en risk för tvister mellan producentansvarsorganisationer om vad 

som ska anses vara skälig ersättning. Eventuella meningsskiljaktigheter 

som uppkommer mellan producentansvarsorganisationerna avseende 

frågor om ersättningen är skälig eller inte bör avgöras i mark- och miljö-

domstol som ett s.k. stämningsmål (se vidare avsnitt 8.4). Regeringen 

anser att en reglering av ersättningsansvaret bör ge incitament för produ-

centansvarsorganisationerna att komma överens om ersättningen när det 

gäller den aktuella verksamheten. Som framgår ovan kan det, om systemet 

inte visar sig fungera, finnas anledning att lösa insamlingen från verk-

samheter på annat sätt. 

Det som Konkurrensverket påpekar om att producentansvarsorganisa-

tionerna med förslaget ges ett legitimt intresse av insyn i varandras 

verksamheter stämmer delvis. För att få ersättning av andra producent-

ansvarsorganisationer måste den ansvariga producentansvarsorganisation-

en visa att den begärda ersättningen är skälig. Denna insyn omfattar dock 

bara den del av den ansvariga producentansvarsorganisationens verksam-

het som rör driften av mottagningsplatserna och framtagandet av informa-

tion. Det är inte en verksamhet där producentansvarsorganisationerna ska 

konkurrera med varandra. Ett beslut från ansvarig myndighet om hur stor 

en producentansvarsorganisations marknadsandel ska anses vara – dvs. 

fördelningsnyckeln mellan organisationerna – är offentligt. 

8.4 Förfarandet vid oenighet mellan 

producentansvarsorganisationer om skälig 

ersättning 

Regeringens förslag: Mark- och miljödomstolen ska som första instans 

pröva mål om att en producentansvarsorganisation för förpackningar 

ska ersätta den producentansvarsorganisation som ansvarar för insam-

ling av förpackningsavfall från verksamheter. 
 

Förslaget i promemorian En förbättrad förpackningsinsamling – 

nya roller för kommuner och producenter stämmer i sak överens med 

regeringens. Språkliga ändringar har gjorts. 

Remissinstanserna: En majoritet av remissinstanserna har inget att 

invända mot förslaget. Umeå tingsrätt, mark- och miljödomstolen anser att 

det bör övervägas om stämningsmålen om ersättningsansvar mellan 

producentansvarsorganisationer, som synes röra ekonomiska transaktioner 
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mellan två juridiska personer utan inslag av miljörättslig prövning, ska 

inledas vid allmän domstol i stället för mark- och miljödomstol. 

Skälen för regeringens förslag: Förslaget i avsnitt 8.3 innebär att en 

producentansvarsorganisation som ansvarar för mottagningsplatser för 

verksamheternas förpackningsavfall ska kunna kräva att få skälig 

ersättning för verksamheten från andra producentansvarsorganisationer i 

förhållande till producentansvarsorganisationernas marknadsandel. Om 

producentansvarsorganisationerna inte kommer överens behöver de kunna 

lösa tvister om ersättningsanspråk. Om ingen särskild ordning införs för 

den typen av tvister kan den ansvariga producentansvarsorganisationen 

väcka talan vid allmän domstol. I miljöbalken finns en särskild reglering 

som innebär att mark- och miljödomstol är första instans i ett flertal 

måltyper (21 kap. 1 § miljöbalken). Ett sådant mål inleds genom en 

stämningsansökan (s.k. stämningsmål) och handläggs som ett tvistemål i 

allmän domstol (4 kap. 1 § lagen [2010:921] om mark- och miljödom-

stolar). I promemorian föreslås att mål om ersättningsansvar för godkända 

producentansvarsorganisationer ska prövas av mark- och miljödomstol 

som första instans. 

Som huvudregel gäller i denna typ av mål att den part som förlorar ska 

betala den vinnande partens rättegångskostnader. En av anledningarna till 

att den förlorande parten ska betala den vinnande partens rättegångs-

kostnader i tvistemål är att detta avhåller enskilda från att inleda obefogade 

rättegångar. Ett alternativ till en sådan tvistelösning är att låta en statlig 

myndighet fatta ett beslut om kostnaderna som sedan är överklagbart till 

mark- och miljödomstol (21 kap. 1 § andra stycket miljöbalken). En följd 

av detta skulle bli att den statliga myndigheten blir den enskildes motpart 

(5 kap. 2 § lagen om mark- och miljödomstolar). I ett sådant system 

drabbas den producentansvarsorganisation som satt i gång processen inte 

av några rättegångskostnader, vilket kan få till följd att fler processer 

påbörjas än om producentansvarsorganisationen måste vända sig till 

domstol för att få ersättning. Regeringen anser därför att producent-

ansvarsorganisationerna, för det fall de inte kommer överens, bör vara 

hänvisade till att väcka talan vid domstol. 

Umeå tingsrätt, mark- och miljödomstolen, anser att regeringen bör 

överväga om målen i stället ska inledas vid allmän domstol. Regeringen 

anser att ett mål mellan producentansvarsorganisationer om ersättningens 

skälighet delvis liknar de mål om ersättning och skadestånd som mark- och 

miljödomstolarna i dag prövar som stämningsmål. De frågor som ska 

prövas rör visserligen ekonomiska transaktioner. Liksom de ersättnings-

mål som enligt miljöbalken redan prövas av mark- och miljödomstol kan 

de bedömningar som behöver göras dock inbegripa miljörättsliga aspekter 

som t.ex. har med avfallshantering att göra. Eftersom den reglering som 

ger rätt till anspråket också kommer att finnas i miljöbalken anser 

regeringen att denna typ av mål med fördel avgörs i mark- och miljö-

domstolen. 

Regeringen anser därför att mål om ersättningsansvar för en producent-

ansvarsorganisation enligt den bestämmelse som föreslås i avsnitt 8.3 bör 

avgöras av mark- och miljödomstolarna. 
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användas för att uppfylla producentansvaret 

Regeringens förslag: Regeringen eller den myndighet som regeringen 

bestämmer ska få meddela föreskrifter om att de intäkter som en 

producentansvarsorganisation för förpackningar har får användas 

endast för verksamhet som har samband med organisationens skyldig-

heter eller för att göra en utbetalning till de producenter som har anlitat 

organisationen. 
 

Förslaget i promemorian En förbättrad förpackningsinsamling – 

nya roller för kommuner och producenter stämmer delvis överens med 

regeringens. I promemorian föreslås att bemyndigandet ska avse föres-

krifter om att en producentansvarsorganisation för förpackningar inte får 

dela ut vinst till sina ägare. 

Remissinstanserna: En majoritet av remissinstanserna tillstyrker 

förslaget eller har inget att invända mot det. Bland de som uttryckligen 

tillstyrker förslaget att en producentansvarsorganisation för förpackningar 

inte ska få dela ut vinst till sina ägare finns Samrådsgrupp Avfall och 

många kommuner, som påpekar att det medför att kostnaderna för 

insamlingen och behandlingen ska gå jämt upp med intäkterna från 

förpackningsavgifterna. ACE Nordic och Stora Enso Skog AB anser att 

producentansvarsorganisationer ska vara icke-vinstdrivande organisa-

tioner. 

Svenskt producentansvar, Förpackningsinsamlingen (FTI) och de 

medlemsföretag som ingår i organisationerna anser att ett vinstutdelnings-

förbud är bra men inte tillräckligt. En sådan begränsning kan inte ensam 

förväntas lösa de problem som uppstår i en konkurrenssituation. Svenskt 

Producentansvar m.fl. ser positivt på att förslagen kommer att minska 

incitamenten att fokusera på vinstmaximering snarare än att åstadkomma 

cirkulära materialflöden. Varken vinstutdelningsförbud eller krav på 

transparens innebär dock några garantier mot missbruk och brottslighet. 

Det är angeläget att de nya kraven på producentansvarsorganisationer 

utformas så att utrymmet för oseriösa aktörer minimeras. 

TMR motsätter sig förslaget att en producentansvarsorganisation för 

förpackningar inte ska få dela ut vinst. TMR anser att det saknas stöd i 

promemorian för att vinstutdelning skulle ha någon negativ inverkan på de 

syften som den nya regleringen av förpackningsinsamlingen avser att 

uppnå och anser att ett förbud mot vinstutdelning vore kontraproduktivt 

för uppnåendet av dessa syften. Det stämmer inte att möjligheten att 

fördela vinster gör det möjligt att diskriminera producenter som inte är 

aktieägare. En producentansvarsorganisation som inte har några produ-

center alls som delägare saknar t.ex. incitament att diskriminera, oavsett 

eventuellt vinstsyfte. Vidare stämmer det inte att vinster i en producent-

ansvarsorganisation riskerar att skapa incitament för producentansvars-

organisationer att erbjuda stora producenter rabatter och annan förmåns-

behandling. Volymrabatter är ett vedertaget och konkurrensrättsligt accep-

terat instrument, förutsatt att det finns objektiva skäl för dem. Ett krav på 

likabehandling kan förhindra en producentansvarsorganisation från att ge 

rabatter till en producent med stora volymer. Kravet på likabehandling bör 
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tolkas ur ett konkurrensrättsligt perspektiv och därmed tillåta olika 

behandling av producenter av objektiva skäl såsom exempelvis stora 

volymer. Att vinstintresse skulle vara ett incitament för att sträva mot lägre 

miljöprestanda för att minska kostnaderna stämmer inte heller enligt TMR 

eftersom kunderna i dag efterfrågar höga miljöambitioner. 

Konkurrensverket anser att en effektiv konkurrens i privat och offentlig 

verksamhet är till nytta för konsumenterna och ett medel för att uppnå en 

effektiv användning av offentliga medel. Privata företag kan som huvud-

regel antas drivas av en strävan efter att maximera sin egen nytta, vilket 

innebär att de strävar efter att maximera sina intäkter samtidigt som 

kostnaderna minimeras. Om det finns konkurrens från andra företag 

stimuleras företagen att förbättra nyttan för sina kunder, t.ex. genom högre 

kvalitet eller lägre priser, samtidigt som de strävar efter att minimera sina 

kostnader t.ex. genom effektivisering eller nya produktionsmetoder. 

Konkurrensverket anser inte att det har visats tillräckliga skäl för vinst-

utdelningsförbud eller liknande begränsningar, utan anser att alla aktörer 

som uppfyller de krav som Naturvårdsverket ställer upp för att hantera 

avfall bör godkännas. 

Svensk Dagligvaruhandel, Livsmedelsföretagen och Sveriges Brygge-

rier anser att ett vinstutdelningsförbud är bra men inte tillräckligt. Svensk 

Dagligvaruhandel och Sveriges Bryggerier anser dock inte att en 

vinstutdelningsbegränsning ska gälla för retursystemet. 

Returpack AB anser att vinstutdelningsförbudet inte bör gälla ett retur-

system med pant. Anledningen är de omfattande investeringar som 

behöver göras i anläggningar, system och infrastruktur av ägarna för att 

starta och få ett retursystem med pant att fungera. Ett vinstutdelnings-

förbud riskerar att skapa ett underfinansierat retursystem. Returpack anför 

att syftet med förbudet, att säkerställa återvinning, redan uppnås med 

retursystemet med pant. 

Skälen för regeringens förslag: Producentansvaret har införts utifrån 

principen att förorenaren ska betala och syftar till att ge producenterna 

incitament att utforma förpackningar på ett sätt som gör att mängden avfall 

minskar och att förpackningarna blir lättare att materialåtervinna. En 

producentansvarsorganisation behöver se till att kostnaden för insamling 

och behandling av avfallet täcks av producenterna genom avgifter – s.k. 

förpackningsavgifter – och den eventuella intäkt som en producent-

ansvarsorganisation har från försäljning av sekundär råvara. Förpack-

ningsavgifterna kommer sannolikt att läggas på priset av förpackningarna 

eller de förpackade varorna, vilket innebär att de i slutändan betalas av 

konsumenterna. I nästan alla medlemsstater i EU samarbetar de ansvariga 

producenterna för att etablera kollektiva system för hantering av förpack-

ningsavfall. I de flesta systemen är användningen av producentansvars-

organisationernas intäkter reglerade och det är ofta de ansvariga producen-

terna som är aktieägare i organisationen. En reglering av vad intäkterna får 

användas till hindrar inte att det fortsatt finns flera producentansvars-

organisationer, men det ställs vissa krav på organisationerna. Eftersom lika 

villkor i detta avseende gäller för producentansvarsorganisationerna på-

verkas inte konkurrenssituationen. 

TMR invänder mot promemorians beskrivning av att en reglering av vad 

producentansvarsorganisations intäkter får användas till minskar risken för 

diskriminering och främjar likabehandling. Regeringen konstaterar att 
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kraven i avfallsdirektivet. I och med att det införs ett särskilt krav om att 

en producentansvarsorganisation ska behandla producenterna lika 

instämmer regeringen i TMR:s bedömning att en intäktsreglering inte 

behövs för att komma till rätta med problem avseende diskriminering. Det 

bör dock noteras att en likabehandling i en miljörättslig kontext förhindrar 

alla former av volymrabatter för stora kunder, eftersom själva syftet med 

regleringen är att den som producerar förpackningarna också ska betala 

fullt ut för det förpackningsavfall som uppstår till följd av de volymer som 

sätts på marknaden. 

Konkurrensverket redogör för att en effektiv konkurrens i privat och 

offentlig verksamhet är till nytta för konsumenterna och ger en effektiv 

användning av offentliga medel. Regeringen delar denna grundsyn. 

Konkurrensverket menar också att privata företag alltid strävar efter att 

maximera intäkter och att minimera kostnader, men anser att de krav som 

Naturvårdsverket kontrollerar vid godkännandet av en producentansvars-

organisation bör vara tillräckliga för att skapa en god marknad. TMR anser 

att drivkraften från marknaden alltid kommer att leda till bättre miljöval 

utifrån vad kunderna efterfrågar och att hanteringen av intäkterna därför 

inte behöver regleras. Regeringen instämmer i princip i dessa utgångs-

punkter, men kan samtidigt konstatera att om hanteringen av intäkterna 

inte regleras behövs en omfattande detaljreglering och kontroll. Denna 

slutsats har även kommissionens konsulter kommit fram till i en studie om 

producentansvarsorganisationernas uppbyggnad och struktur (se avsnitt 8.6 

i promemorian med början på s. 118). 

Den detaljreglering som skulle behövas för att komma till rätta med att 

en producentansvarsorganisation kan välja en sämre materialåtervinning 

och därmed tjäna pengar på producenternas och miljöns bekostnad är inte 

möjlig, eftersom förpackningsdirektivet i vissa delar utgör en harmoni-

serad lagstiftning där medlemsstaterna inte kan införa egna eller tydligare 

krav utan att komma i konflikt med den inre marknaden. I det samman-

hanget vill regeringen uppmärksamma att de förslag om materialåter-

vinning som lämnades i promemorian Genomförande av EU:s engångs-

plastdirektiv och andra åtgärder för en hållbar plastanvändning (M2020/02035) 

anmäldes till kommissionen, som invände att regleringen skulle strida mot 

förpackningsdirektivet. Förslagen kommer därför inte att genomföras i 

nuläget. Det kan således konstateras att Sverige inte kan införa detaljregler 

om materialåtervinning. 

Regeringen anser också att de tillsynsinsatser som skulle behövas för att 

helt och fullt följa upp en detaljreglering är mycket kostsamma och noterar 

att exempelvis Tyskland har en särskild myndighet för frågan. Tillsynen 

behöver avse både konkurrensfrågor och miljörättsliga frågor för att säker-

ställa de samhällsmål som ska uppnås med lagstiftningen, både miljö-

mässigt bra val och kostnadseffektivitet. 

Regeringen kan dock konstatera att promemorians förslag behöver för-

tydligas utifrån att en producentansvarsorganisation kan och får generera 

ett överskott men att detta överskott bör stanna kvar inom systemet. Ett 

eventuellt överskott som producentansvarsorganisationen får, efter att alla 

skyldigheter uppfyllts, bör gå tillbaka till de producenter som i ett sådant 

scenario betalat för höga förpackningsavgifter. För det fall en producent-

ansvarsorganisation bedrivs som ett aktiebolag bör det således inte vara 
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tillåtet att betala ut vinst till aktieägarna. Utbetalning bör dock, med 

beaktande av likabehandlingsprincipen (artikel 8a.1 d), kunna ske till 

producenter som också är aktieägare. Överskottet bör också kunna 

användas till nödvändiga investeringar eller sparas till kommande utgifter 

som producentansvarsorganisationen vet kommer att drabba organisa-

tionen. Överskottet kan också ge en signal om att nivån på avgifterna 

behöver justeras. 

De förpackningsavgifter som producenterna betalar till en producent-

ansvarsorganisation belastar de konsumenter som köper förpackningarna. 

Regeringen anser att det är rimligt att förpackningsavgifterna sätts på en 

sådan nivå att de motsvarar de kostnader för bl.a. insamling och 

behandling som förväntas uppstå. Regeringen anser mot denna bakgrund 

att det bör införas ett bemyndigande i miljöbalken som innebär att 

regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva 

att de intäkter som en producentansvarsorganisation för förpackningar har 

får användas endast för verksamhet som har samband med organisationens 

skyldigheter eller för att göra en utbetalning till de producenter som har 

anlitat organisationen. Att kravet uppfylls bör vara en av förutsättningarna 

för att en producentansvarsorganisation ska kunna bli godkänd. 

Liksom de föreskrifter som ska kunna antas med det bemyndigande som 

föreslås i avsnitt 8.3 är de föreskrifter som kan antas med stöd av nu 

aktuellt bemyndigande näringsrättsliga (8 kap. 2 § 2 regeringsformen). 

Bemyndigandet ger möjlighet att reglera hur en producentansvars-

organisation ska bedriva sin verksamhet och hur intäkterna får användas. 

Sådana föreskrifter ska därmed inte kunna åberopas av en enskild 

gentemot en annan enskild och de ska inte kunna påverka t.ex. giltigheten 

av ett avtal mellan en producent och en producentansvarsorganisation. I 

stället bör det vara en tillsynsmyndighet som övervakar att bestämmelser-

na följs och som ingriper mot en producentansvarsorganisation som inte 

följer bestämmelserna.  

Lagrådet anser att det vore värdefullt med en redogörelse för hur 

regleringen förhåller sig till bestämmelserna om egendomsskydd i 2 kap. 

15 § regeringsformen liksom till motsvarande bestämmelse i första 

tilläggsprotokollet till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna 

och de grundläggande friheterna (Europakonventionen). 

Förslaget i detta avsnitt innebär en möjlighet att meddela föreskrifter om 

krav på producentansvarsorganisationer för förpackningar och deras 

användning av sina intäkter. Inskränkningar i rätten att använda lös 

egendom faller utanför tillämpningsområdet för 2 kap. 15 § regerings-

formen. När det gäller skyddet för egendom enligt Europakonventionen 

inskränker detta skydd inte en stats rätt att genomföra sådan lagstiftning 

som staten finner nödvändig för att reglera nyttjandet av egendom i 

överensstämmelse med det allmännas intresse (se artikel 1 i första 

tilläggsprotokollet). Den föreslagna regleringen är av väsentlig betydelse 

för att uppnå en effektiv avfallshantering och materialåtervinning. Skyddet 

av en hälsosam och god miljö utgör ett angeläget allmänt intresse som 

motiverar den aktuella inskränkningen. Den föreslagna regleringen är 

proportionerlig och är inte mer långtgående än vad som är nödvändigt. 

Regeringen bedömer att förslaget i propositionen är förenligt med kraven 

i regeringsformen och Europakonventionen. 
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Prop. 2021/22:219 Regeringen avser, med anledning av de synpunkter som Returpack m.fl. 

har lyft, närmare överväga hur bestämmelser på föreskriftsnivå bör se ut 

för att inte riskera en underfinansiering av retursystem med pant. 

8.6 Föreskrifter för att avfallshanteringen ska 

fungera när ansvaret delas av kommuner och 

producenter 

Regeringens förslag: Regeringen eller den myndighet som regeringen 

bestämmer ska få meddela föreskrifter om skyldigheter för kommuner 

att vidta nödvändiga åtgärder för att avfallshanteringen ska fungera när 

ansvaret för hanteringen är uppdelat mellan kommunen och produ-

center eller producentansvarsorganisationer. 
 

Förslaget i promemorian En förbättrad förpackningsinsamling – 

nya roller för kommuner och producenter stämmer delvis överens med 

regeringens. I promemorian föreslås att bemyndigandet ska avse de 

åtgärder som krävs för att ansvarsfördelningen ska fungera. 

Remissinstanser: En majoritet av remissinstanserna har inget att 

invända mot förslaget. Avfall Sverige, Sveriges Kommuner och Regioner 

(SKR) och många kommuner anser dock att det är otydligt vad 

bemyndigandet syftar till och att detta behöver klargöras. Inga andra 

remissinstanser har synpunkter på förslaget. Det finns också olika 

uppfattningar bland remissinstanserna när det gäller promemorians förslag 

om vilka åtgärder som kommunerna ska ansvara för och vilka som 

producentansvarsorganisationerna ska ansvara för. Exempelvis anser 

Samrådsgrupp Avfall, SYSAV, SÖRAB och Tekniska verken i Linköping att 

producentorganisationerna i stället för kommunerna bör ansvara för 

omlastningsstationer och fördelning av insamlat förpackningsavfall 

mellan olika producentansvarsorganisationer. 

Även Svenskt Producentansvar, Förpackningsinsamlingen (FTI) och de 

medlemsföretag som ingår i organisationerna anser att en producent-

ansvarsorganisation bör ansvara, t.ex. den största på samma sätt som när 

det gäller mottagningsplatser för verksamheters förpackningsavfall. 

Skälen för regeringens förslag: Enligt förslaget i promemorian ska 

kommunerna ha ansvaret för insamlingen av förpackningsavfall från 

hushåll. Producentansvarsorganisationerna ska dock ansvara för behand-

lingen av detta avfall. Eftersom kommunerna och producentansvars-

organisationerna ska hantera samma avfall fast i olika skeden krävs det en 

reglering av hur överlämnandet ska gå till. Det bör därför införas ett 

särskilt bemyndigande i miljöbalken som ger möjlighet att meddela 

föreskrifter om skyldigheter för kommuner att vidta nödvändiga åtgärder 

för att avfallshanteringen ska fungera när ansvaret för hanteringen är 

uppdelat mellan kommunen och producenter eller producentansvars-

organisationer. 

Genom 14 kap. 2 § regeringsformen slås fast att principen om 

kommunal självstyrelse gäller för all kommunal verksamhet, dvs. både den 

verksamhet som omfattas av kommunallagen (2017:725) och den som 

regleras av annan lagstiftning. En inskränkning i den kommunala själv-
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styrelsen bör inte gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till de 

ändamål som motiverar den (14 kap. 3 § regeringsformen). 

Det bemyndigande som föreslås i detta avsnitt ger möjligheter för 

regeringen att ge kommunen nya arbetsuppgifter. Bemyndigandet kan 

därför innebära en inskränkning av den kommunala självstyrelsen när det 

gäller att vissa uppgifter ska utföras. Kommunerna kommer dock ha stor 

frihet när det gäller hur arbetsuppgifterna ska utföras. Regeringen anser att 

inskränkningen av den kommunala självstyrelsen som de nya arbetsupp-

gifterna innebär är godtagbar eftersom avfallshantering är ett allmän-

intresse och vissa arbetsuppgifter måste utföras av kommunen för att 

helheten ska fungera. Det saknas möjligheter att uppnå syftet med 

bestämmelsen på ett för den kommunala självstyrelsen mindre ingripande 

sätt. 

Avfall Sverige och SKR anser att det är otydligt vad bemyndigandet 

syftar till. Regeringen anser att bemyndigandet behövs för att det ska 

kunna införas skyldigheter för kommunerna när det gäller överlämning av 

förpackningsavfallet. Kommunerna kan t.ex. behöva rapportera insamlade 

mängder och överlämna avfall till producentansvarsorganisationerna på 

visst sätt. Regeringen konstaterar att remissinstanserna har olika uppfatt-

ningar om vem som bör ansvara för vad vid överlämnandet. Det kommer 

dock att krävas åtgärder från kommunernas sida oavsett hur överläm-

nandet regleras. 

8.7 Föreskrifter om kommunalt ansvar när det finns 

samordningsskäl 

Regeringens förslag: Regeringen eller den myndighet som regeringen 

bestämmer ska få meddela föreskrifter om att kommunen ska ansvara 

för avfall som omfattas av producentansvar och som av samordnings-

skäl bör hanteras tillsammans med sådant avfall som kommunen 

ansvarar för enligt miljöbalken eller enligt föreskrifter som har 

meddelats med stöd av balken.  
 

Förslaget i promemorian En förbättrad förpackningsinsamling – 

nya roller för kommuner och producenter stämmer i allt väsentligt 

överens med regeringens. Språkliga ändringar har gjorts. 

Remissinstanserna: En majoritet av remissinstanserna, bl.a. Avfall 

Sverige, tillstyrker förslaget eller har inget att invända mot det. 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och många kommuner anser 

att bemyndigandet behöver kompletteras så att det säkerställer kommuner-

nas inflytande över bedömningen av samordningsfördelar vid införande av 

nya producentansvar. 

Inga andra remissinstanser invänder mot förslaget. Däremot finns det 

olika uppfattningar bland remissinstanserna om hur kommunens ansvar 

bör avgränsas i de förordningsbestämmelser som i promemorian föreslås 

antas med stöd av bemyndigandet. Exempelvis anser bl.a. Svensk Handel, 

Visita och Återvinningsindustrierna att det bör vara möjligt även för 

verksamheter som är samlokaliserade med hushåll att hantera sitt eget 

avfall genom att lämna det till s.k. marknadsdrivna återvinningssystem. 
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Prop. 2021/22:219 Svenskt Producentansvar, Förpackningsinsamlingen (FTI) och de 

medlemsföretag som ingår i organisationerna välkomnar att kommunerna 

får ansvaret för insamling av förpackningsavfall från hushåll och vissa 

verksamheter men har synpunkter på utformningen av systemet enligt den 

förordning som föreslås i promemorian. 

Skälen för regeringens förslag: I promemorian föreslås ett kommunalt 

ansvar för förpackningsavfall från verksamheter vars avfallshantering är 

samlokaliserad med hushållens i ett flerbostadshus. En verksamhet kan 

producera förpackningsavfall som är kommunalt avfall men också 

förpackningsavfall som inte är kommunalt avfall, dvs. avfall som till sin 

art och sammansättning inte liknar kommunalt avfall (jfr 15 kap. 3 § miljö-

balken). 

Regeringen får enligt miljöbalken meddela föreskrifter om att kommunen 

ska ansvara för att annat avfall än sådant som kommunen redan ansvarar 

för enligt 15 kap. 20 § (15 kap. 22 §). Föreskrifterna får dock endast avse 

avfall som av hälso- eller miljöskäl behöver hanteras av kommunen. Det 

kan visserligen hävdas att en kommunal insamling av sådant förpack-

ningsavfall som inte är kommunalt avfall från verksamheter vars avfalls-

hantering är samlokaliserad med hushållens avfallshantering är motiverad 

av miljöskäl på grund av samordningsfördelar. För att tydliggöra detta är 

det dock lämpligt att uttryckligen ange i bemyndigandet att det ska finnas 

samordningsskäl för att kommunerna ska få åläggas att samla in avfall som 

omfattas av producentansvar som inte är kommunalt avfall. 

Ett tydligare bemyndigande när det gäller möjligheten att ålägga 

kommunerna en skyldighet att transportera bort avfall kan vara fördel-

aktigt även på andra områden. 

Kommunerna har i dag ansvar för att transportera bort avfall från sådana 

mottagningsanordningar för avfall från fartyg som avses i förordningen 

(1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg (4 kap. 8 § avfalls-

förordningen). Mottagningsanordningarna i hamnar och kommunens bort-

transport motiveras av att det är viktigt att se till att avfallet inte hamnar i 

havet. Föreskrifterna har därför antagits med stöd av bemyndigandet om 

avfall som av hälso- eller miljöskäl behöver hanteras av kommunen 

(15 kap. 22 § miljöbalken). 

För att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 

2019/904 av den 5 juni 2019 om minskning av vissa plastprodukters 

inverkan på miljön (engångsplastdirektivet) har det nyligen införts ett 

producentansvar för fiskeredskap (förordningen [2021:1001] om produ-

centansvar för fiskeredskap). I avfallsförordningen finns bestämmelser om 

att den som har avfall som utgörs av fiskeredskap ska sortera ut detta avfall 

från annat avfall och att detta avfall kan lämnas till en mottagnings-

anordning i hamn (3 kap. 12 b §). Kommunerna har alltjämt en skyldighet 

att transportera bort avfallet från sådana mottagningsanordningar (4 kap. 

8 § avfallsförordningen). Producentansvarsorganisationer ska enligt 

förordningen om producentansvar för fiskeredskap hämta detta avfall från 

kommunen gratis (26 §). 

Avfall som utgörs av fiskeredskap som varit avsedda att användas i 

yrkesmässig verksamhet är inte kommunalt avfall. Eftersom fiske-

redskapen inte är kommunalt avfall och dessutom omfattas av producent-

ansvar är utgångspunkten enligt miljöbalken att producenterna ska ansvara 

för insamlingen. Föreskrifterna om kommunens ansvar kan fortfarande 
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anses rymmas inom det befintliga bemyndigandet. Det är dock lämpligare 

att anta den typen av föreskrifter med stöd av ett bemyndigande som 

uttryckligen omfattar avfall som omfattas av producentansvar. Regel-

verket blir tydligare om regeringen i de situationer när samordningsskäl 

finns använder ett sådant bemyndigande framför det befintliga bemyndi-

gandet i 15 kap. 22 § miljöbalken om avfall som av hälso- eller miljöskäl 

behöver hanteras av kommunen. Regeringen anser därför att det i 

miljöbalken bör införas ett bemyndigande som avser föreskrifter om att 

kommunen ska ansvara för avfall som omfattas av producentansvar och 

som av samordningsskäl bör hanteras med sådant avfall som kommunen 

ansvarar för enligt annan reglering i miljöbalken. 

I fråga om bemyndigandets förhållande till den kommunala själv-

styrelsen gäller detsamma som har redogjorts för under avsnitt 8.6. 

Bemyndigandet ger möjligheter för regeringen att ge kommunen nya 

arbetsuppgifter men kommunerna får bestämma hur deras verksamhet ska 

bedrivas eller hur verksamheten ska organiseras. Regeringen anser att 

inskränkningen av den kommunala självstyrelsen som de nya arbets-

uppgifterna innebär är godtagbar eftersom avfallshantering är ett allmän-

intresse. Det saknas möjligheter att uppnå syftet med bestämmelsen på ett 

för den kommunala självstyrelsen mindre ingripande sätt. 

När det gäller SKR:s önskemål om att bemyndigandet bör säkerställa 

kommunernas inflytande över bedömningen av om samordningsskäl finns 

vid införande av nya producentansvar kan regeringen konstatera att 

behövliga upplysningar och yttranden kommer att inhämtas från berörda 

myndigheter och kommuner, för det fall att det skulle bli aktuellt med 

andra föreskrifter än de som föreslås i den remitterade promemorian. 

Flera remissinstanser anser att verksamheterna själva bör få välja vem 

som ska samla in förpackningsavfallet. I promemorian föreslås att 

marknadsdrivna återvinningssystem ska få samla in utsorterat förpack-

ningsavfall som har producerats i en verksamhet. Enligt förslaget har dock 

inte verksamheter som har en avfallshantering som är samlokaliserad med 

hushåll i ett flerbostadshus möjlighet att lämna sitt förpackningsavfall till 

ett sådant system. Regeringen delar remissinstansernas bedömning att 

även dessa verksamheter bör kunna lämna sitt avfall till marknadsdrivna 

återvinningssystem. Regeringen avser att i den fortsatta beredningen av 

promemorians förslag närmare överväga hur kommunens ansvar bör se ut 

för att verksamheter inte ska tvingas lämna sitt avfall till kommunerna men 

samtidigt göra det möjligt för kommunerna att ha en förutsägbarhet vid 

planeringen av sin verksamhet. Det påverkar dock inte hur bemyndigandet 

i miljöbalken bör se ut. 

8.8 Beräkning av renhållningsavgiften vid ett 

finansiellt producentansvar 

Regeringens förslag: Ersättning för avfallshantering som producenter 

eller producentansvarsorganisationer betalar enligt föreskrifter som har 

meddelats med stöd av balken ska räknas av från kommunens kostnader 

vid beräkning av renhållningsavgiften. 
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Prop. 2021/22:219 Förslaget i promemorian En förbättrad förpackningsinsamling – 

nya roller för kommuner och producenter stämmer överens med 

regeringens. 

Remissinstanserna: Remissinstanserna tillstyrker förslaget eller har 

inget att invända mot det. Däremot finns det olika uppfattningar bland 

remissinstanserna när det gäller hur den ersättning som producentansvars-

organisationerna ska betala till kommunerna ska fastställas, som i sin tur 

kan påverka renhållningsavgiften. 

Avfall Sverige och många kommuner anser att den ordning som föreslås 

i promemorian i fråga om ersättning och kostnader utgör en viktig utgångs-

punkt och ram för fastställandet av ersättning till kommunerna. Det är 

Avfall Sveriges bedömning att den föreslagna ordningen är det bästa 

systemet för att uppfylla intentionerna om ett finansiellt producentansvar. 

Naturvårdsverket tillstyrker ersättningssystemet men har detaljerade 

synpunkter på promemorians förordningsförslag. 

SKR och många kommuner anser att det finns en stor osäkerhet kring om 

promemorians förslag kommer innebära att alla kommuner får full 

kostnadstäckning för den grundservice som bör ersättas. De instämmer 

dock i att de kommuner som vill gå längre än det grundsystem som produ-

centerna ersätter bör stå för merkostnaden. 

Svenskt Producentansvar, Förpackningsinsamlingen (FTI) och de 

medlemsföretag som ingår i organisationerna samt TMR står bakom det 

ersättningssystem som föreslås i promemorian och välkomnar förslaget att 

den ersättning som kommunen får ska räknas av från renhållningsavgiften. 

Villaägarna befarar, med ledning av de merkostnader som kommuner 

med befintliga fyrfackskärl har, att promemorians förslag leder till 

förhöjda renhållningsavgifter om inte förpackningsavgifterna justeras.  

Skälen för regeringens förslag: Miljöbalken innehåller ett bemyndi-

gande för kommuner att meddela föreskrifter om s.k. renhållningsavgifter, 

dvs. avgifter för insamling, transport och behandling av avfall (27 kap. 

4 §). Möjligheten att ta ut avgift täcker avfallets hela hanteringskedja och 

avser allt avfall som kommunen hanterar. Avgiften ska bestämmas till 

högst det belopp som behövs för att täcka nödvändiga planerings-, kapital- 

och driftskostnader för renhållningen. Från dessa kostnader ska kostnader-

na för användning av anläggningar eller utrustning för andra ändamål än 

renhållningen räknas av (27 kap. 5 § andra stycket). 

Enligt förslagen i promemorian ska kommunen samla in förpacknings-

avfall från hushåll och vissa verksamheter. Kommunerna föreslås få 

ersättning för detta av producentansvarsorganisationerna. Den ersättning 

som kommunerna får från producentansvarsorganisationerna bör själv-

klart räknas av när kommunen fastställer renhållningsavgiften. Detta följer 

av den kommunala självkostnadsprincipen, men är ändå lämpligt att 

tydliggöra. Det bör därför anges i bestämmelsen om renhållningsavgifter i 

miljöbalken att ersättning för avfallshantering som producenter eller 

producentansvarsorganisationer betalar enligt föreskrifter som har 

meddelats med stöd av balken ska räknas av från kommunens kostnader. 

Genom en sådan bestämmelse framgår det samtidigt att kommunerna 

kan ta ut en eventuell mellanskillnad mellan faktiska kostnader och den 

ersättning som betalats av producentansvarsorganisationerna. Detta kan 

förväntas hända innan kommunerna anpassat sina system till ersättningen. 

Det bör samtidigt framhållas att minimikraven i avfallsdirektivet innebär 
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att kommunernas kostnader ska ersättas, vilket innebär att det enbart bör 

bli fråga om små mellanskillnader. Som SKR är inne på måste systemet ta 

vederbörlig hänsyn till att kostnaderna kan variera i olika kommuner 

beroende på förutsättningarna. För att ersättningssystemet inte ska bli 

alltför komplicerat och också uppmuntra till kostnadseffektivitet är det 

dock nödvändigt att utgå från schabloner. Att helt frånta kommunerna 

möjligheten att använda renhållningsavgiften för hanteringen av förpack-

ningsavfallet är inte heller förenligt med att det måste vara möjligt att 

finansiera befintliga lösningar, som exempelvis sopsugar, som ibland drivs 

av kommunerna men inte bör bekostas av producenterna. 

Villaägarna befarar att renhållningsavgifterna kommer att höjas om inte 

förpackningsavgifterna justeras. Promemorian innehåller förslag på flera 

bestämmelser om hur förpackningsavgiften (producent- och årsavgift) ska 

beräknas. Enligt förslaget ska den ersättning som producenterna betalar 

bl.a. beräknas utifrån kommunernas kostnader. Regeringen bedömer att 

förpackningsavgifterna – dvs. de avgifter som producenterna betalar till 

producentansvarsorganisationerna utifrån hur många förpackningar som 

släpps ut på marknaden – behöver justeras efter att det nya systemet 

införts. Som SKR påpekar bör kostnaden för mer avancerade insam-

lingslösningar inte belasta producenterna. Den ersättning som föreslås 

utgå är ersättning för en normal insamlingsinfrastruktur. 

9 Ikraftträdande- och 

övergångsbestämmelser 

Regeringens förslag: Lagändringarna i de delar som gäller utvinnings-

verksamheter och följdändringar till dessa bestämmelser ska träda i 

kraft den 1 juli 2023 och i övrigt den 1 januari 2023. 

Äldre föreskrifter ska fortfarande gälla för mål eller ärenden om 

tillstånd som har inletts i mark- och miljödomstol eller hos länsstyrel-

sens miljöprövningsdelegation före ikraftträdandet. 
 

Förslaget i promemorian Säkerheter vid hantering av utvinnings-

avfall stämmer delvis överens med regeringens. I promemorian föreslås 

att bestämmelserna ska träda i kraft den 1 augusti 2022. 

Förslaget i promemorian Ordning och reda på avfallet stämmer inte 

överens med regeringens. I promemorian föreslås att bestämmelserna ska 

träda i kraft den 1 januari 2022. 

Förslaget i promemorian En förbättrad förpackningsinsamling – 

nya roller för kommuner och producenter stämmer överens med 

regeringens. 

Remissinstanserna (promemoriorna Säkerheter vid hantering av 

utvinningsavfall, Ordning och reda på avfallet och En förbättrad 

förpackningsinsamling – nya roller för kommuner och producenter): 

En majoritet av remissinstanserna tillstyrker förslagen eller har inget att 

invända mot dem. 
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Prop. 2021/22:219 Kungliga vetenskapsakademien anser att alla verksamhetsutövare som 

har gruvverksamhet, eller har ansökt om sådan verksamhet, bör omfattas 

av de föreslagna bestämmelserna om säkerheter vid hantering av utvin-

ningsavfall och inte bara nya utövare och de som ansöker om nya tillstånd. 

Riksgäldskontoret föreslår att samtliga säkerhetsbelopp ska ha upp-

daterats senast fem år efter ikraftträdandet av den nya lagen. 

Skälen för regeringens förslag 

Säkerheter vid hantering av utvinningsavfall 

För att begränsa riskerna för att staten och därmed skattebetalarna ska 

behöva bekosta nödvändig efterbehandling och återställning efter en 

utvinningsverksamhet bör förslagen träda i kraft så snart som möjligt. 

Lagändringarna och de förordningsändringar som krävs behöver träda i 

kraft vid samma tidpunkt. För att säkerställa tillräcklig tid för beredningen 

av förordningsändringarna bedömer regeringen att lagändringarna som 

gäller utvinningsverksamheter bör träda i kraft den 1 juli 2023. 

Kungliga vetenskapsakademien anser att alla verksamhetsutövare som 

har gruvverksamhet eller har ansökt om sådana verksamheter bör omfattas 

av de föreslagna bestämmelserna. Riksgäldskontoret föreslår att samtliga 

säkerhetsbelopp ska ha uppdaterats senast fem år efter ikraftträdandet av 

den nya lagen. Regeringen vill framhålla att gruv- och utvinningsverksam-

het är kostsamma verksamheter som kräver betydande planering och 

investeringar. I samband med ansökan om tillstånd enligt miljöbalken 

ställs höga krav på sökanden. Vid prövning av en ny verksamhet ska 

sökanden beskriva hur hela den planerade verksamheten är tänkt att drivas. 

I beskrivningen ska ingå en bedömning av vilket belopp säkerheten bör 

uppgå till för att säkerställa fullgörandet av de skyldigheter som gäller för 

verksamheten. Vid den efterföljande prövningen av säkerhetens form ska 

sökanden även beskriva varför den valda säkerheten är betryggande för sitt 

ändamål. Om de nya bestämmelserna skulle omfatta befintliga verksam-

heter skulle det krävas att dessa förnyade sina tillstånd. Regeringen 

bedömer inte att det är rimligt. Det är inte heller rimligt att de nya 

bestämmelserna tillämpas omedelbart för de verksamheter som har inlett 

en ansökan om miljötillstånd. Äldre föreskrifter bör därför gälla för mål 

eller ärenden om tillstånd som har inletts före ikraftträdandet. 

Ekonomisk säkerhet för anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter 

För att begränsa riskerna för att staten och kommunen och därmed skatte-

betalarna ska behöva bekosta nödvändig efterbehandling och återställning 

efter en anmälningspliktig verksamhet bör förslaget till bemyndigande 

avseende krav på ställande av säkerhet för sådana verksamheter träda i 

kraft så snart som möjligt. Regeringen bedömer att dessa lagändringar bör 

träda i kraft den 1 januari 2023. 

Förändringar av producentansvaret för förpackningar 

Minimikraven i avfallsdirektivet ska vara genomförda den 5 januari 2023. 

Det innebär att medlemsstaterna då ska ha beslutat nödvändiga nya författ-

ningar och författningsändringar. Förslagen i avsnitt 8 är en förutsättning 
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för att minimikraven ska kunna genomföras. De bör därför träda i kraft den 

1 januari 2023. 

Många remissinstanser till promemorian om förpackningsinsamlingen 

har synpunkter på ikraftträdandet av den föreslagna förordningen. 

Regeringen avser att i den fortsätta beredningen av de förordnings-

bestämmelser som ska antas med stöd av miljöbalken närmare överväga 

lämpligt ikraftträdande- och övergångsbestämmelser. 

Övriga lagförslag 

Övriga lagförslag handlar om en tillsynsmyndighets skyldighet att anmäla 

brott (avsnitt 6) och straffansvar för överlämning av avfall till obehöriga 

mottagare (avsnitt 7). Även dessa bestämmelser bör träda i kraft den 

1 januari 2023. 

10 Konsekvenser 

I detta avsnitt analyseras och beskrivs effekter för samhällets olika aktörer 

av förslagen i propositionen. Konsekvensbeskrivningen är strukturerad 

med beaktande av 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvens-

utredning vid regelgivning. 

Gemensamt för de förslag som ligger till grund för propositionen är att 

de syftar till att förbättra avfallshanteringen. Förslagen rör dock olika 

områden och berör till stor del skilda aktörer. Konsekvensbeskrivningen 

är därför indelad utifrån de olika typer av förslag som lämnas i proposition-

en och som i sin tur baseras på tre olika promemorior. 

10.1 Åtgärder mot oseriös avfallshantering 

De förslag i propositionen som avser åtgärder mot oseriös avfallshantering 

rör bemyndigandet om säkerhet för anmälningspliktiga miljöfarliga 

verksamheter, straffansvar för överlämning av avfall till obehörig 

mottagare samt tillsynsmyndighetens anmälan om brottsmisstanke. 

Regelrådet finner att konsekvensutredningen i promemorian inte upp-

fyller kraven enligt förordningen om konsekvensutredning vid regel-

givning. Bedömningen grundas på att det för flera av förslagen är oklart 

hur många företag som berörs och hur stora dessa är och att det inte är 

tydligt hur företagen i praktiken kommer att kunna hantera den ökade 

regelbördan, särskilt med avseende på kraven om säkerhet. Frågan om hur 

små företag påverkas konkurrensmässigt av krav på säkerhet 

problematiseras inte i tillräcklig utsträckning och skulle därför behöva ett 

utförligare resonemang. 

NCC, Peab, SBMI, Skanska, Stena Recycling och Vallentuna kommun 

anser att krav på säkerhet riskerar att snedvrida konkurrensförhållandena. 

Peab pekar på risken för att det blir för dyrt att starta ett nytt företag med 

ett krav på säkerhet. Konkurrensverket anser att kraven på säkerhet 

kommer att gynna en effektiv konkurrens genom att oseriösa aktörer 
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kriterier tas fram för att säkerställa samma konkurrensförhållanden. Nacka 

tingsrätt, mark- och miljödomstolen, bedömer att förslaget om krav på 

ställande av säkerhet kommer att medföra en ökad belastning på mark- och 

miljödomstolarna genom att tillsynsmyndigheternas beslut i dessa frågor 

överklagas till domstol. Ett stort antal remissinstanser, i synnerhet tillsyns-

myndigheter, pekar på behovet av kompetensutveckling och vägledning i 

syfte att göra tillämpningen av kravet på säkerhet enhetlig. Malmö 

kommun anser att om inte tillräcklig tillsynsvägledning erbjuds avseende 

ställande av säkerhet, så finns risk att kostnaderna för tillsynsmyndig-

heten/kommunen och för samtliga berörda parter inledningsvis ökar på 

grund av utdragna handläggnings- och domstolsprocesser. 

Stena Recycling, Åklagarmyndigheten och Återvinningsindustrierna 

befarar att förslaget avseende tillsynsmyndighetens anmälan om brotts-

misstanke kan leda till att anmälningarnas kvalitet försämras. Havs- och 

vattenmyndigheten anser att konsekvenserna av förslaget bör belysas 

ytterligare. 

Domstolsverket påpekar att utredningen saknar en konsekvensbeskriv-

ning av förslagets påverkan på mark- och miljödomstolarna. 

I övrigt avser remissinstansernas synpunkter på konsekvenserna de 

förordningsändringar som föreslås i promemorian. Det kan noteras att 

flertalet av remissynpunkterna ovan aktualiseras först om regeringen 

nyttjar det bemyndigande om säkerhet för anmälningspliktiga miljöfarliga 

verksamheter som föreslås i propositionen. 

10.1.1 Problemet och vad man vill uppnå 

Förslagen syftar övergripande till att förbättra avfallshanteringen och öka 

myndigheternas möjligheter att säkerställa syftet med miljöbalken. 

Minska risken för att skattebetalarna får stå för kostnaderna 

Med nuvarande regler finns en risk för att skattebetalarna får betala 

kostnaden för att omhänderta avfallet och återställa verksamhetsområdet 

om en anmälningspliktig avfallsverksamhet försätts i konkurs. Det 

föreslagna bemyndigandet om bestämmelser om krav på säkerhet för 

anmälningspliktiga verksamheter ger möjlighet att införa bestämmelser 

som ger myndigheterna ett nytt verktyg för att säkerställa efterlevnaden av 

principen om att förorenaren betalar. 

Säkerställa att beställaren tar sitt ansvar 

Alla företagare är beroende av sina kunder. Det gäller även olagliga verk-

samheter. Därför bör den som innehar avfall endast få lämna avfallet till 

någon som har de tillstånd eller har gjort de anmälningar som krävs för 

avfallshanteringen. I avfallsförordningen finns i dag ett sådant beställar-

ansvar. Det finns dock inga sanktioner för överträdelser av bestämmelsen, 

förutom i fråga om att lämna avfall för transport till någon som saknar 

tillstånd. 

Nuvarande straffbestämmelser föreslås utvidgas till att även omfatta 

överlämning av avfall till andra obehöriga mottagare. Förslaget bidrar 
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därmed till att förbättra förutsättningarna för en miljömässigt godtagbar 

avfallshantering och att alla led i en illegal hantering kan beivras. 

10.1.2 Förslagen i korthet 

Säkerhet för anmälningspliktiga verksamheter 

Enligt förslaget får regeringen meddela föreskrifter om att den verksam-

hetsutövare som bedriver eller avser att bedriva en miljöfarlig verksamhet 

som omfattas av anmälningsplikt ska ställa säkerhet. Förslaget skiljer sig 

från promemorians genom att promemorians förslag inte utgör ett 

bemyndigande, utan innebär att möjligheten att ställa krav på säkerhet 

regleras i miljöbalken. I dag saknas bestämmelser om säkerhet för 

anmälningspliktiga verksamheter. 

Straffansvar för överlämning av avfall till obehörig mottagare 

Enligt förslaget ska den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot 

föreskrifter som har meddelats med stöd av miljöbalken genom att lämna 

avfall till någon som inte har gjort de anmälningar eller har de tillstånd 

som krävs för avfallshanteringen kunna dömas till böter. Förslaget 

överensstämmer med förslaget i promemorian. I dag är det straffsank-

tionerat att för transport lämna avfall till den som inte har det tillstånd som 

krävs för en sådan transport. 

Tillsynsmyndighetens anmälan om brottsmisstanke 

Enligt förslaget ska tillsynsmyndigheten skyndsamt anmäla överträdelser 

av bestämmelser i miljöbalken eller i föreskrifter som meddelats med stöd 

av balken till Polismyndigheten eller Åklagarmyndigheten om det finns 

anledning att anta att ett brott har begåtts. Förslaget överensstämmer med 

förslaget i promemorian. Enligt gällande bestämmelser ska tillsynsmyn-

digheten anmäla överträdelser av bestämmelser i balken eller i föreskrifter 

som har meddelats med stöd av balken till Polismyndigheten eller 

Åklagarmyndigheten, om det finns misstanke om brott. 

10.1.3 Effekter om regleringen inte kommer till stånd 

Om bemyndigandet att meddela bestämmelser om krav på säkerhet för 

anmälningspliktiga verksamheter inte kommer till stånd kvarstår 

nuvarande risk för att skattebetalarna får betala kostnaden för att 

omhänderta avfall och återställa verksamhetsområdet när en anmälnings-

pliktig verksamhet går i konkurs. 

Att inte utvidga gällande straffbestämmelser avseende beställaransvaret 

innebär att innehavaren av avfall även fortsättningsvis kan lämna avfall till 

en obehörig avfallsanläggning utan att riskera några sanktioner. Det 

underlättar i sin tur för oseriösa aktörer att hitta tillräckligt kundunderlag 

för att bedriva sin verksamhet. 
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Alternativ till säkerhet för anmälningspliktiga verksamheter 

Alternativen till att införa en möjlighet att besluta om säkerhet för 

anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter är att tillsynsmyndigheten 

nyttjar befintliga verktyg i regelverket och förbjuder eller begränsar 

verksamheten, att tillsynsmyndigheten förelägger verksamhetsutövaren 

om att ansöka tillstånd eller att det införs tillståndsplikt för verksamheter 

som i dag är anmälningspliktiga. 

Tillsynsmyndigheten skulle i vissa fall kunna nyttja de verktyg som 

finns inom nuvarande regelverk i större utsträckning. Det är exempelvis 

möjligt för tillsynsmyndigheten att förbjuda en verksamhet med stöd av 

miljöbalkens allmänna hänsynsregler. Myndigheterna får också, inom 

ramen för tillsynen, besluta om vilka typer av avfall och mängder avfall 

som får hanteras, liksom om vilka övriga försiktighetsmått som ska vidtas. 

De kan också ange hur länge avfall får lagras och mängden avfall som får 

lagras. Åtgärderna i sig säkerställer dock inte att det finns medel för 

återställande i det fall bolaget försätts i konkurs. 

Om en verksamhet kan antas medföra störningar eller olägenheter av 

betydelse för människors hälsa eller miljön får tillsynsmyndigheten före-

lägga verksamhetsutövaren att ansöka om tillstånd (9 kap. 6 b § 

miljöbalken). I ett sådant fall är det även möjligt att ställa krav på säkerhet 

(16 kap. 3 § miljöbalken). Det är dock mycket sällsynt att kommuner 

förelägger verksamhetsutövare att söka tillstånd. Under de senaste åren har 

sådana förelägganden endast meddelats för cirka fem ärenden per år. 

(Naturvårdsverket 2020-06-05. Uppdrag att föreslå hur Sverige kan 

uppfylla rapporteringskrav enligt MKB-direktivet. NV-07805-19. Redo-

visning av regeringsuppdrag från regeringsbeslut M2019/01850). Att före-

lägga en verksamhetsutövare att ansöka om tillstånd för att möjliggöra att 

denna åläggs att ställa en säkerhet leder till en betydligt större resursåtgång 

både för verksamhetsutövare och myndigheter än vad ett krav på säkerhet 

för en anmälningspliktig verksamhet gör. Även om det finns ett behov av 

en säkerhet är det inte heller säkert att befarade störningar eller olägenheter 

är så stora att det motiverar ett föreläggande om att ansöka om tillstånd. 

Bedömningen av om verksamheter ska vara tillstånds- eller anmälnings-

pliktiga ska utgå från de effekter som verksamheterna generellt har på 

omgivningen. På samma sätt som när anmälningspliktiga verksamheter 

föreläggs att ansöka tillstånd är det inte säkert att behovet av säkerhet 

överensstämmer med att tillståndsplikt är motiverat. 

En nackdel med att göra fler anmälningspliktiga verksamheter tillstånds-

pliktiga är att flera verksamheter där det bedöms finnas ett behov av 

säkerhet endast bedrivs på platsen under en begränsad tid. Det finns därför 

fördelar om verksamheterna kan handläggas genom anmälan eftersom 

tillståndsprövning är mer tids- och kostnadskrävande både för verksam-

heten och myndigheten. 

Alternativ till sanktioner för överlämning av avfall till obehörig 
mottagare 

Alternativen till att utvidga straffbestämmelserna till att omfatta även när 

avfall överlämnas till andra obehöriga mottagare än transportörer är att låta 
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nuvarande bestämmelser fortsätta gälla oförändrade eller att införa miljö-

sanktionsavgifter. De fall med oseriös avfallshantering som har uppdagats 

visar att det finns avfallsinnehavare som är beredda att nyttja de tjänster 

som oseriösa aktörer erbjuder. Att låta nuvarande bestämmelser fortsätta 

gälla oförändrade innebär därför en fortsatt risk för att avfallsinnehavare 

inte tar sitt beställaransvar. Det krävs därför någon form av sanktioner. I 

avsnitt 7 förklaras varför miljösanktionsavgifter inte bedöms vara ett 

lämpligt verktyg. 

10.1.5 Vilka som berörs av regleringen 

Det föreslagna bemyndigandet ger möjlighet att meddela föreskrifter om 

säkerhet för alla anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter. Vilka 

verksamheter som slutligen berörs kommer att avgöras av dels hur 

bemyndigandet utnyttjas av regeringen, dels i vilken omfattning myndig-

heterna väljer att tillämpa bestämmelsen. Även vilka myndigheter som 

berörs av förslaget avgörs av hur regeringen väljer att utnyttja 

bemyndigandet. 

Förslaget om att straffbelägga överlämning av avfall till obehöriga 

mottagare omfattar alla som lämnar avfall till tillstånds- och anmälnings-

pliktiga verksamheter. Det berör dessutom tillsynsmyndigheter, Polis-

myndigheten och Åklagarmyndigheten samt domstolarna. Även tillsyns-

vägledande myndigheter kan beröras. 

10.1.6 Konsekvenser för staten 

Säkerhet för anmälningspliktiga verksamheter 

Bemyndigandet om säkerhet kan, om det utnyttjas, innebära en minskad 

risk för att samhället behöver stå för kostnader för miljöskador i de fall 

verksamhetsutövaren inte kan fullgöra sina åtaganden. I Sverige finns ett 

stort antal förorenade områden för vilka det saknas eller riskerar att saknas 

finansiering för efterbehandling. Detta beror antingen på att det saknas en 

ansvarig eller på att den ansvariga saknar betalningsförmåga. Staten har 

genom anslaget 1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 

utgiftsområde 20 bekostat efterbehandlingen av flera förorenade områden 

som utgör mycket stor risk för människors hälsa och miljö, där verksam-

hetsutövaren saknat betalningsförmåga t.ex. efter konkurs eller att en 

fastighet blivit herrelös. Den delen av anslaget som används för detta 

uppgår 2022 till drygt 900 miljoner kronor och Naturvårdsverket priori-

terar vilka områden som kan få statligt bidrag. Bemyndigandet ger 

möjlighet att meddela föreskrifter som skapar förutsättningar för att det är 

förorenaren som ska betala för efterbehandlingen och inte staten. Statliga 

medel kan i stället användas för att bekosta efterbehandling av områden 

som förorenats historiskt eller till andra ändamål, vilket medför positiva 

konsekvenser för miljön. 

Statens kostnader för att hantera ärenden rörande säkerhet är beroende 

av hur bemyndigandet utnyttjas. Flera remissinstanser anser t.ex. att 

ansvaret för att pröva säkerheterna inte bör ligga på kommunerna utan på 

en statlig myndighet. Kostnaden är också beroende av vilka verksamheter 
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om säkerhet kommer att överklagas. 

Sanktioner för överlämning av avfall till obehörig mottagare 

De föreslagna ändringarna innebär att det straffbara området med 

avseende på 29 kap. 9 § 15 miljöbalken utökas. En tydligare lagstiftning 

och ett utökat straffbart område kan leda till att antalet anmälningar och 

eventuella åtal ökar. Antalet ärenden hos polis och åklagare samt mål i 

domstol bedöms ändå inte öka i sådan utsträckning att det kommer att leda 

till märkbart ökade kostnader för rättsväsendet. Tillsynsmyndigheten har 

redan i dag i uppgift att kontrollera att de aktuella bestämmelserna följs 

och vid behov vidta åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse. 

Skyldigheten att göra en anmälan om det finns anledning att anta att ett 

brott begås bedöms inte kräva resurser av nämnvärd omfattning. Förslaget 

bedöms därför inte få statsfinansiella konsekvenser. 

Tillsynsmyndighetens anmälan om brottsmisstanke 

Förslaget rörande förutsättningarna för att en anmälan om brott ska göras 

bedöms inte innebära någon egentlig förändring av rättsläget. Det bör i sin 

tur innebära att det inte leder till några konsekvenser för länsstyrelserna i 

egenskap av tillsynsmyndigheter. Skyndsamhetskravet innebär att denna 

typ av ärenden behandlas skyndsamt, dvs. att handläggningen aktivt drivs 

framåt. Det är alltså en fråga om prioritering men bör inte leda till några 

kostnader för länsstyrelserna. 

Ett uttryckligt skyndsamhetskrav innebär inte att tillsynsmyndigheten 

ska anmäla det misstänkta brottet fortare än att den kan få fram ett bra 

underlag för anmälan. Regeringen delar därför inte Stena Recyclings, 

Åklagarmyndighetens och Återvinningsindustriernas farhågor om att 

anmälningarnas kvalitet riskerar försämras. Kravet bör därför inte leda till 

ökade kostnader för Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten till följd 

av undermåligt underlag. 

10.1.7 Konsekvenser för kommuner och regioner 

Kommunerna berörs eftersom de ansvarar för tillsynen av flertalet berörda 

verksamheter och handlägger anmälningsärenden. 

Förslagen bedöms inte innebära några konsekvenser för regionerna, 

annat än att de som övriga avfallsinnehavare omfattas av den nya straff-

bestämmelsen om överlämning av avfall till obehöriga. 

Säkerhet för anmälningspliktiga verksamheter 

Det har förekommit att verksamhetsutövare har samlat in och lagrat avfall, 

flyttat avfallet mellan olika lagringsplatser och därefter gått i konkurs, utan 

att transportera avfallet till en behandlingsanläggning. För att förebygga 

exempelvis brand och förorening av vatten har kommuner i vissa fall 

beslutat om att omhänderta avfallet på den felandes bekostnad. Eftersom 

verksamhetsutövaren är försatt i konkurs och konkursboet ofta saknar 

medel riskerar kommunen emellertid att få stå för kostnaden. 
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I de fall det saknas någon som kan hållas ansvarig för att betala kostna-

den finns ett anslag som Naturvårdsverket disponerar för efterbehandling 

av förorenade områden. Naturvårdsverket fattar beslut utifrån prioritering 

enligt förordningen (2004:100) om statsbidrag för avhjälpande av 

föroreningsskador. 

I vissa fall har delar av kostnaderna för hantering av avfall kunnat täckas 

med statliga bidrag. Om det föreslagna bemyndigandet att meddela före-

skrifter om säkerhet för anmälningspliktiga verksamheter utnyttjas och 

kommunerna använder möjligheten att ställa krav på säkerhet minskar den 

ekonomiska risken för kommunerna. 

Hanteringen av säkerheter ställer höga krav på juridisk och ekonomisk 

kompetens. Det krävs därför vägledning och utbildning vilket påpekats av 

många remissinstanser. Vilken myndighet som ska göra dessa bedömning-

ar avgörs när det föreslagna bemyndigandet utnyttjas. 

Kostnaden för denna hantering bör jämföras med den kostnad som 

kommunerna riskerar att drabbas av när verksamhetsutövare går i konkurs 

och fastigheter med stora mängder avfall riskerar att bli herrelösa. 

Kostnaderna för sanering av förorenade områden riskerar många gånger 

att bli mycket höga. 

Sanktioner för överlämning av avfall till obehörig mottagare 

Kommunerna har ett operativt tillsynsansvar för avfallshantering (26 kap. 

3 § miljöbalken). De föreslagna ändringarna innebär visserligen att det 

straffbara området för 29 kap. 9 § 15 miljöbalken utökas vilket kommer 

att leda till viss ökning av anmälningar från tillsynsmyndigheten till 

åklagarväsendet. Bedömningen är ändå att ändringen inte kommer att 

kräva ytterligare resurser för tillsyn. En positiv konsekvens av att 

bestämmelser införs är att det torde bli lättare att beivra brottslighet och 

överträdelser av förbudet mot att lämna avfall till obehöriga mottagare. 

Tillsynsmyndighetens anmälan om brottsmisstanke 

Förslaget rörande förutsättningarna för att en anmälan om brott ska göras 

bedöms inte innebära någon egentlig förändring av rättsläget. Det innebär 

i sin tur att det inte bör bli några konsekvenser för kommunen som tillsyns-

myndighet. Skyndsamhetskravet innebär att denna typ av ärenden behand-

las skyndsamt, dvs. att handläggningen aktivt drivs framåt. Det är alltså en 

fråga om prioritering men bör inte leda till några kostnader för kommunen. 

Den kommunala självstyrelsen 

Enligt 14 kap. 3 § regeringsformen bör en inskränkning i den kommunala 

självstyrelsen inte gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till de 

ändamål som har motiverat den. Förslagen bedöms inte påverka den 

kommunala självstyrelsen. 
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Prop. 2021/22:219 10.1.8 Konsekvenser för företag 

Säkerhet för anmälningspliktiga verksamheter 

Bemyndigandet om säkerhet kommer att ge möjlighet att meddela före-

skrifter som kan gynna en sund konkurrens genom att oseriösa aktörer får 

svårare att konkurrera och komma undan sitt ekonomiska ansvar. Det är 

rimligt att anta att en bestämmelse som ger möjlighet att ställa krav på den 

verksamhetsutövare som bedriver eller avser att bedriva en miljöfarlig 

verksamhet som omfattas av anmälningsplikt inte kommer att tillämpas 

regelmässigt utan bara i de fall det anses finnas ett stort behov. Det är 

motiverat att kunna kräva säkerhet för att säkerställa att det finns tillgäng-

liga medel för efterbehandling av förorenade områden. 

Att ställa säkerhet kan vara förknippat med kännbara kostnader för 

verksamhetsutövare. Särskilt för små verksamhetsutövare utan stora 

ekonomiska resurser kan kraven bli betungande. Stora bolag med god 

finansiell status kan få en lägre avgift för t.ex. en bankgaranti än mindre 

bolag med sämre ekonomi. Små bolag kan inte heller använda sig av 

moderbolagsborgen. Det finns därmed en risk för att krav på säkerhet 

missgynnar små aktörer i förhållande till stora. Detta kan leda till en 

snedvridning av konkurrensen. En mångfald av aktörer bedöms vara 

viktigt även för innovationer och utveckling. 

Vilka konsekvenserna blir för företagen är beroende av hur bemyndigan-

det utnyttjas. 

Sanktioner för överlämning av avfall till obehörig mottagare 

En konsekvens av förslaget är att det straffbara området utökas till att avse 

fler gärningar än i gällande rätt. Fler företag kommer därför att omfattas 

av straffbestämmelsens tillämpningsområde. 

Enligt gällande rätt omfattar 29 kap. 9 § 15 miljöbalken enbart de som 

lämnar avfall för transport till någon som saknar tillstånd. Med det nya 

förslaget omfattas även annan överlämning av avfall till obehöriga 

mottagare. Enligt gällande bestämmelser i avfallsförordningen ska avfalls-

innehavaren dock redan i dag kontrollera att mottagaren har gjort de 

anmälningar och har de tillstånd som krävs. Förslaget kommer därför inte 

att leda till ökad administration eller kostnadshöjning för de företag som 

redan följer lagstiftningen. Förslaget bedöms få positiva effekter då seriösa 

aktörer gynnas och samtliga aktörer inblandade i en illegal hantering av 

avfall kan drabbas av en sanktion. Detta till skillnad från dagsläget när den 

som lämnar avfall till annan obehörig mottagare än transportör inte 

drabbas av någon sanktion om förfarandet inte samtidigt är straffbart enligt 

29 kap. 1 eller 5 § miljöbalken. 

Tillsynsmyndighetens anmälan om brottsmisstanke 

Förslaget bedöms inte ge några konsekvenser för företag. 

10.1.9 Miljökonsekvenser 

Förslaget om bemyndigandet om säkerhet som gör det möjligt att meddela 

föreskrifter om krav på säkerhet för anmälningspliktiga verksamheter kan 
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innebära en minskad risk för att samhället behöver stå för kostnader för 

miljöskador. Offentliga medel kan i stället användas till att bekosta 

sanering av historiskt förorenade områden eller andra ändamål, vilket 

medför positiva konsekvenser för miljön. Med högre kostnadstäckning 

från förorenarna själva kan takten i efterbehandlingsarbetet öka, vilket 

bl.a. bidrar till miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Genom att bättre tillämpa 

principen om att förorenaren betalar kan det på sikt också styra mot att 

aktörerna själva ser till att minska sin negativa miljöpåverkan. 

Genom att förbättra förutsättningarna för att avfall lämnas till den som 

har tillstånd eller har anmält avfallshanteringen i stället för att hanteras 

illegalt ökar förutsättningarna för att avfallet hanteras på ett sätt som 

skyddar människors hälsa och miljön. 

Sammantagen bidrar förslagen till att motverka oseriös avfallshantering 

som riskerar att leda till negativa effekter för människors hälsa och miljö, 

som t.ex. förorening av vatten, risk för brand och olägenheter för 

närboende. 

10.1.10 Bedömning av om regleringen överensstämmer 

med eller går utöver de skyldigheter som följer av 

anslutningen till EU 

Enligt avfallsdirektivet ska kostnaden för avfallshanteringen i enlighet 

med principen om att förorenaren betalar belasta den ursprungliga avfalls-

producenten eller den nuvarande eller de tidigare avfallsinnehavarna 

(artikel 14.1). Av direktivet framgår också att medlemsstaterna ska 

fastställa effektiva, proportionella och avskräckande sanktioner vid 

överträdelser av bestämmelserna i direktivet (artikel 36). Den reglering 

som föreslås bedöms överensstämma med de skyldigheter som följer av 

Sveriges anslutning till EU. 

10.1.11 Bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas 

när det gäller tidpunkten för ikraftträdande och 

om det finns behov av speciella 

informationsinsatser 

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. 

Om bemyndigandet om säkerhet för anmälningspliktiga miljöfarliga 

verksamheter utnyttjas kan detta medföra behov av vägledningsinsatser 

från berörda myndigheter. 

10.2 Säkerhet vid hantering av utvinningsavfall 

De förslag i propositionen som avser säkerhet vid hantering av utvinnings-

avfall är bestämmelserna om 

– att ett tillstånd till en verksamhet som omfattas av krav på avfalls-

hanteringsplan för utvinningsavfall endast får ges om tillståndet 

förenas med en skyldighet att ställa säkerhet för fullgörandet av de 

skyldigheter som gäller för verksamheten, och 
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Prop. 2021/22:219 – prövningsförfarandet för säkerheten vad gäller innehåll i ansökan om 

tillstånd, att yttranden från Riksgäldskontoret ska inhämtas i vissa 

prövningar samt villkor i tillståndet. 

Regelrådet anser att det saknas en beskrivning av de berörda företagens 

kostnader, tidsåtgång och storlek samt påverkan på konkurrens-

förhållandena. Vidare saknas enligt Regelrådet en beskrivning av särskild 

hänsyn till små företag och regleringens påverkan på företagen i andra 

avseenden. Riksgäldskontoret anser att det splittrade ansvaret mellan olika 

myndigheter skapar risker och försvårar ansvarsutkrävande. Riksgälds-

kontoret anser också att konsekvensen av att inte regelbundet ompröva 

säkerhetens storlek sannolikt kommer innebära att de ställda säkerheterna 

kan bli för små och att staten därför kan tvingas skjuta till medel. Riks-

gäldskontoret anser också att det finns en risk för utdragna rättsliga tvister 

om alla former av säkerheter är tillåtna. Luleå tekniska universitet och 

Länsstyrelsen i Västerbottens län befarar att handläggningstiderna riskerar 

att bli ännu längre eller mer komplicerade när fler myndigheter blir 

involverade i prövningen. Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen 

bedömer att förslaget att yttrande ska hämtas in från Riksgäldskontoret i 

fråga om beräkning av säkerhetens storlek medför en arbetslättnad för 

mark- och miljödomstolarna. Kungliga vetenskapsakademien anser att 

täkter kan vara mer problematiska än gruvverksamhet. 

LKAB, med stöd av Boliden, pekar på risken för att stopp i driften, på 

grund av att det inte finns en säkerhet som formellt sett kan anses 

godtagbar, kan orsaka allvarliga störningar i verksamheten inklusive 

oönskad miljöpåverkan. Även Svemin pekar på liknande risker. SBMI 

anser att en avfallshanteringsplan som en processförutsättning innebär en 

stor osäkerhet för sökanden i processen. Sökanden kan i tveksamma fall 

välja att antingen inte ge in en avfallshanteringsplan, med den stora 

processrisk det kan komma att innebära, eller att lägga tid och resurser på 

att ta fram en avfallshanteringsplan ”för säkerhets skull”, trots att sökan-

den bedömer att sådan inte krävs. SBMI anser också att det tillsammans 

med bestämningen av storleken av ytterligare en säkerhet tillför ytterligare 

ett moment i prövningen vilket går emot ambitionen att effektivisera 

miljötillståndsprocessen. 

I övrigt avser remissinstansernas synpunkter på konsekvenserna i första 

hand de förordningsändringar som föreslås i promemorian. 

10.2.1 Problemet och vad man vill uppnå 

Kostnaderna för att stänga, återställa och följa upp utvinningsverk-

samheter, särskilt gruvverksamheter är ofta mycket stora. 

Dagens system ställer inte tillräckliga krav på säkerheter för gruvverk-

samheter, vilket innebär att det finns en stor risk för att staten, och 

därigenom skattebetalarna, får bekosta åtgärder för stängning, efter-

behandling, återställning och uppföljning av nedlagda gruvor eller gruv-

verksamhet där verksamhetsutövaren har gått i konkurs. 

Eftersom förhållandena varierar mellan varje enskild lokalisering och 

bedömningarna ofta innehåller komplicerade ekonomiska överväganden 

kan det vara svårt för tillståndsmyndigheterna att bedöma vad som är en 
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betryggande och rimlig säkerhet för samhället och den enskilda gruv- eller 

täktverksamheten. Förslaget till lagändringar är avsedda att säkerställa en 

ändamålsenlig prövning av säkerheterna, att statens risker begränsas och 

att förbättra genomförandet av utvinningsavfallsdirektivet. 

10.2.2 Förslagen i korthet 

Förslagen i denna proposition syftar till att begränsa risken för att staten 

ska behöva bekosta nödvändiga åtgärder för att stänga, återställa och följa 

upp nedlagda utvinningsverksamheter och till att förbättra genomförandet 

av principen om att förorenaren betalar och utvinningsavfallsdirektivet. 

Nedan ges en kort beskrivning av förslagen, i vilken mån förslagen skiljer 

sig från promemorians samt vad som gäller i dag. Om inget annat anges 

gäller förslagen de verksamheter som omfattas av krav på avfalls-

hanteringsplan för utvinningsavfall. 

Nya bestämmelser med krav på säkerhet vid utvinningsverksamhet 

Enligt förslaget i propositionen får tillstånd till en verksamhet som 

omfattas av krav på en avfallshanteringsplan för utvinningsavfall endast 

ges om tillståndet förenas med en skyldighet att ställa säkerhet för 

fullgörandet av de skyldigheter som gäller för verksamheten. En dom som 

omfattar tillstånd till en sådan verksamhet ska alltid innehålla villkor om 

att den säkerhet som ska ställas för verksamheten ska godtas innan 

verksamheten påbörjas. Förslaget skiljer sig från promemorians där det 

anges att tillståndet för sin giltighet ska göras beroende av att verksam-

hetsutövaren ställer säkerhet. För täkter gäller i dag att tillstånd endast får 

ges om det ställs en säkerhet för uppfyllandet av villkoren i tillståndet. Ett 

tillstånd till en verksamhet som omfattar deponering avfall får ges endast 

om verksamhetsutövaren ställer säkerhet. 

Säkerhetens storlek och form 

Enligt förslaget i propositionen får regeringen eller den myndighet som 

regeringen bestämmer meddela föreskrifter om hur beloppet ska beräknas 

och vad som krävs för att säkerheten ska kunna godtas. I dag saknas 

bestämmelser om detta. 

Prövningsansvar för säkerheten 

Enligt förslaget i propositionen ska tillståndsmyndigheten pröva om säker-

heten ska godtas. Förslaget skiljer sig från promemorians där det anges att 

säkerhetens form ska prövas av den myndighet som regeringen bestämmer 

i fråga om gruvverksamhet. I dag har tillståndsmyndigheten prövnings-

ansvaret för både storlek och form. 

Prövningsförfarande för säkerheten 

Enligt förslaget i propositionen ska tillståndsansökan innehålla en 

beräkning av vilket belopp säkerheten bör uppgå till samt underlag för 

beräkningen. I fråga om gruvverksamhet ska tillståndsmyndigheten hämta 

in yttranden från Riksgäldskontoret avseende både säkerhetens storlek och 
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Prop. 2021/22:219 om huruvida säkerheten ska godtas. Förslaget skiljer sig från pro-

memorians där Riksgäldskontorets yttrande ska hämtas in i fråga om både 

gruvverksamhet och täkter men där yttrandet enbart avser säkerhetens 

storlek. I dag saknas uttryckliga krav avseende säkerheten när det gäller 

innehåll i ansökan. Det finns inte heller någon bestämmelse om att yttrande 

ska hämtas in från Riksgäldskontoret. 

Tillståndet ska enligt förslaget i propositionen innehålla villkor om det 

belopp som säkerheten ska uppgå till och villkor om att säkerheten ska ha 

godtagits innan verksamheten påbörjas samt att säkerheten därefter ska 

vara betryggande. 

När och hur en säkerhet får tas i anspråk 

Enligt förslaget i propositionen får regeringen eller den myndighet som 

regeringen bestämmer meddela föreskrifter om när och hur en säkerhet för 

utvinningsverksamhet får tas i anspråk. I dag saknas bestämmelser om 

detta. 

Tillståndsansökan ska innehålla en avfallshanteringsplan för 
utvinningsavfall 

Enligt förslaget i propositionen ska en ansökan om tillstånd innehålla en 

avfallshanteringsplan för utvinningsavfall. Kravet gäller även vid 

omprövning eller ansökan om att ändra verksamheten. I dag finns inget 

sådant uttryckligt krav. 

10.2.3 Effekter om regleringen inte kommer till stånd 

Om förslaget i propositionen inte kommer till stånd riskerar staten att få ta 

stora kostnader för att stänga, återställa och följa upp utvinningsverk-

samheter, där företaget har gått i konkurs. Risken för detta bedöms öka i 

takt med att ytterligare utvinningsverksamhet påbörjas som följd av den 

ökade efterfrågan på metaller och mineral som pågående elektrifiering och 

digitalisering leder till. 

10.2.4 Alternativa lösningar 

Propositionen innehåller förslag av olika omfattning. Nedan beskrivs 

några alternativa lösningar för dem. För ytterligare resonemang om 

alternativa lösningar hänvisas till respektive avsnitt i promemorian där 

alternativ också nämns i viss utsträckning. 

Bestämmelserna om säkerhet vid utvinningsverksamhet ska tillämpas i 

samband med nyetablering av verksamhet eller vid förändringar av 

förutsättningarna vid befintlig verksamhet som leder till en ansökan om 

ändring eller omprövning av tillståndet. En alternativ, mer omfattande 

lösning är att införa krav på säkerhet som innebär en omprövning av alla 

befintliga verksamheter, vilket föreslogs i Statens gruvliga risker. 

Regeringen bedömer att det är en för ingripande åtgärd och att samma syfte 

kan uppnås genom de prövningar av ändrade tillstånd som verksamhets-

utövarna själva initierar. Det senare innebär en successiv tillämpning av 
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de nya kraven, en jämnare belastning för myndigheterna och mindre risk 

för utdragna tillståndsprövningar på grund av hög arbetsbelastning. 

En lösning som Riksrevisionen rekommenderar i granskningsrapporten 

är att utreda förutsättningarna för en långsiktig branschfinansiering av 

efterbehandling, kontroll och tillsyn av nedlagda gruvor när ställda 

säkerheter inte räcker till för sådana åtgärder. En sådan lösning skulle 

enligt Riksrevisionen kunna utgöras exempelvis av en fondlösning. I 

Statens gruvliga risker påpekas att ett fonderat system tar lång tid att bygga 

upp och därför under lång tid framöver kräver ett kompletterande system 

med säkerheter som täcker ännu inte inbetalade medel. Ett sådant system 

innebär också att det inte är den enskilde förorenaren som står för hela 

kostnaden. 

10.2.5 Vilka som berörs av regleringen 

Förslagen om krav på säkerhet berör alla verksamheter som omfattas av 

krav på att ha en avfallshanteringsplan för utvinningsavfall. Kravet på att 

ha en sådan avfallshanteringsplan finns i utvinningsavfallsförordningen 

och omfattar den som driver en verksamhet som ger upphov till 

utvinningsavfall och den som driver en utvinningsavfallsanläggning. I 

Sverige finns gruvverksamhet på 17 platser där gruvavfall behöver tas 

omhand eller området återställas efter avslutad drift. Sammantaget är det 

ett fåtal företag som driver gruvverksamhet i Sverige. Därutöver finns det 

cirka 1 300 täkter som är tillståndspliktiga B-verksamheter i Sverige. I 

några enstaka fall är även kalkbränning kopplad till täktverksamheten. 

Planerade gruvverksamheter och täkter omfattas direkt av förslaget om 

inte tillståndsprövningen har inletts innan ikraftträdandet. Befintliga verk-

samheter berörs först när verksamheten omprövas eller tillstånd söks för 

att ändra verksamheten. 

Mark- och miljödomstolarna prövar som första instans ansökningar om 

tillstånd till gruvverksamheter och vissa täkter. När det gäller täkter prövas 

de av mark- och miljödomstol om verksamheten omfattar tillståndspliktig 

vattenverksamhet. Domstolarna berörs genom de tillägg avseende 

prövningsförfarandet som föreslås, dvs. att yttranden ska hämtas in från 

Riksgäldskontoret och om vad tillståndet ska innehålla. 

Miljöprövningsdelegationerna vid länsstyrelserna prövar ansökningar 

om tillstånd till täkter om dessa inte omfattar tillståndspliktig vatten-

verksamhet. Delegationerna berörs av de tillägg som föreslås i fråga om 

villkor i tillståndet. 

Riksgäldskontoret berörs genom att det föreslås att mark- och miljö-

domstolen ska hämta in yttranden från myndigheten i mål som rör 

gruvverksamhet. 

Tillsynsmyndigheterna berörs genom att förslaget i propositionen 

tillsammans med att bemyndiganden nyttjas förväntas leda till tydligare 

förutsättningar i det fall säkerheten behöver nyttjas. 

Förslagen påverkar också de organ som ansvarar för vägledning, dvs. 

länsstyrelser och nationella myndigheter. 

Vidare berörs staten och skattebetalarna genom att förslaget begränsar 

riskerna för staten om en verksamhet går i konkurs och det saknas medel 

för finansiering av stängning, återställning och uppföljning. 
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Prop. 2021/22:219 10.2.6 Konsekvenser för staten 

Förslagen syftar till att motverka situationen att staten behöver finansiera 

stängning, återställning och uppföljning av verksamheten av nedlagda 

gruvor. Det beror i många fall på att gruvorna har varit nedlagda sedan 

lång tid tillbaka och i några fall på att de beslutade säkerheterna visat sig 

vara otillräckliga. Det finns exempel på gruvor i modern tid som har 

försatts i konkurs en kort tid efter att gruvdriften inletts och där statens 

utgifter för åtgärder för stängning, återställning och uppföljning av 

verksamheten av dessa förorenade områden uppgår till stora belopp. För 

att undvika stor miljöskada har Naturvårdsverket därför i vissa fall beslutat 

om bidrag för att kunna efterbehandla området för de nedlagda gruvorna 

med hjälp av anslag 1:4 Sanering och återställning av förorenade 

områden, utgiftsområde 20. Det finns över 1 100 förorenade områden som 

utgör mycket stor risk för miljö och hälsa. Anslaget används för att bekosta 

sanering och återställning av förorenade områden där ingen kan hållas helt 

eller delvis ansvarig. Förslagen i denna promemoria bedöms bidra till att 

minska behovet av saneringsanslaget för nedlagda gruvor i framtiden i och 

med att säkerheterna bättre ska täcka kostnader för stängning, återställning 

och uppföljning. 

Nya bestämmelser med krav på säkerhet vid utvinningsverksamhet 

Förslaget syftar till att ge tydligare förutsättningar för hur systemet med 

säkerheter för att vidta nödvändiga åtgärder för stängning, återställning 

och uppföljning av gruvverksamhet och annan utvinningsverksamhet ska 

utformas. Den ökade tydligheten bedöms minska risken för att staten ska 

behöva bekosta skyldigheter avseende stängning, återställning och 

uppföljning för utvinningsverksamheter. 

Prövningsansvar för säkerheten 

Antalet ärenden som inkluderar prövning av säkerhet bedöms inte öka trots 

att gruvverksamheter i dag inte omfattas av ett obligatoriskt krav på 

säkerhet. Förslaget avseende prövningsansvaret för säkerheten bedöms 

därför inte innebär några konsekvenser för staten i stort. 

Statens kostnader för prövning och tillsyn ska finansieras av avgifter 

som tas ut med full kostnadstäckning. Avgifternas storlek och utformning 

beslutas i förordning. 

Prövningsförfarande för säkerheten 

Förslaget avseende prövningsförfarandet innebär framför allt att mark- 

och miljödomstolarna får ett bättre beslutsunderlag i fråga om säkerheten 

genom att Riksgäldskontoret ska yttra sig vid två tillfällen, både om 

säkerhetens storlek och form. Det kan, som Mark- och miljööver-

domstolen påpekar, i sin tur leda till en viss kostnadsbesparing för 

domstolarna. 

Det finns för närvarande gruvverksamhet på 17 platser där gruvavfall 

behöver tas omhand eller området behöver återställas efter avslutad drift. 

Ansökan om tillstånd till nyetablering av gruvverksamhet förekommer 

sällan och förväntas inte uppgå till ens ett ärende per år. Ansökan om 
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tillstånd till ändring av befintlig verksamhet är mer vanligt förekommande. 

Med hänsyn till att antalet gruvverksamheter är få kan antalet ärenden där 

Riksgäldskontoret ska yttra sig förväntas uppgå till ett eller möjligen ett 

par per år. 

Verksamhetsutövarna betalar avgifter för statens kostnader för prövning 

och tillsyn. Avgifterna disponeras inte av myndigheterna utan avgifts-

intäkterna levereras in på inkomsttitel till staten. Prövnings- och tillsyns-

avgifterna planeras att höjas med anledning av förslagen. 

Förslaget om yttranden innebär nya uppgifter för Riksgäldskontoret som 

inte har någon motsvarighet enligt nuvarande bestämmelser. Förslaget 

kommer att medföra ökade kostnader för Riksgäldskontoret. Kostnader för 

myndigheten beräknas uppgå till tre miljoner kronor 2023 och därefter sex 

miljoner kronor per år, vilket inte kan hanteras inom befintliga 

ekonomiska ramar. Riksgäldskontorets kostnader ska finansieras från 

anslaget 1:4 Sanering och återställning av förorenade områden utgifts-

område 20. Ett bättre system där säkerheterna är mer betryggande än i dag 

innebär att det är lägre risk för att staten behöver täcka kostnader för 

efterbehandling och återställande om ett företag går i konkurs eller saknar 

tillräckliga medel. 

Tillsyn 

Länsstyrelserna har i dag ansvar för tillsynen över säkerheterna. I och med 

att antalet verksamheter som behöver ställa säkerhet inte förväntas öka till 

följd av förslaget bedöms det inte leda till några konsekvenser ur resurs-

synpunkt för länsstyrelserna. Däremot förväntas förslaget leda till 

tydligare förutsättningar i det fall säkerheten behöver nyttjas. Detta under 

förutsättning att bemyndigandena utnyttjas. Vilken myndighet som har 

tillsynsansvaret regleras i miljötillsynsförordningen (2011:13) och 

påverkas inte av förslaget. 

10.2.7 Konsekvenser för kommuner och regioner 

I de fall tillsynen har lämnats över till kommunen bedöms konsekvenserna 

för kommunen vara de samma som för länsstyrelserna i egenskap av 

tillsynsmyndighet. Regionerna bedöms inte beröras. 

10.2.8 Konsekvenser för företag 

Nya bestämmelser i miljöbalken om säkerhet vid 
utvinningsverksamhet 

Förslaget syftar till att ge tydligare förutsättningar för hur systemet med 

säkerheter för att vidta nödvändiga åtgärder för stängning, återställning 

och uppföljning av gruvverksamhet och annan utvinningsverksamhet ska 

utformas. Den ökade tydligheten bedöms vara till nytta för både staten och 

företagen. 

Enligt utredningen Statens gruvliga risker uppgick de totala utestående 

säkerheterna för gruvbranschen till cirka 2,6 miljarder kronor enligt siffror 

från 2018. Det föreslagna bemyndigandet för regeringen eller den 

myndighet regeringen bestämmer att förtydliga hur säkerheten ska 
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beräknade. Det kan i sin tur innebära att säkerhetsbeloppen ökar. Ett ökat 

säkerhetsbelopp innebär typiskt sett att kostnaden för att utverka en 

säkerhet på den finansiella marknaden eller på annat sätt ökar. Kost-

naderna avseende förslagen om säkerhetens storlek kommer sannolikt 

variera för enskilda tillståndshavare. 

Regeringen bedömer att förslaget inte försämrar konkurrensförhållan-

dena mellan berörda företag. Det innebär snarare att det säkerställs att 

varje företag står för de kostnader som de enligt miljöbalken och principen 

om att förorenaren betalar ska stå för. 

Prövningsförfarande för säkerheten  

Beräkningen av vilket belopp säkerheten bör uppgå till och ett underlag 

för denna beräkning ska redovisas till tillståndsmyndigheten i samband 

med tillståndsansökan. Redan med dagens regelverk ligger ansvaret för 

beräkningen på den som är skyldig att ställa säkerhet, varför förslaget inte 

innebär någon förändring i denna del. Verksamhetsutövarna är de som har 

bäst kunskap om de faktiska förutsättningarna. Om regeringen eller den 

myndighet som regeringen bestämmer nyttjar bemyndigandet att meddela 

föreskrifter om hur säkerheterna ska beräknas bör företagens beräkning 

underlättas på sikt. I övrigt bedöms inte förslaget avseende prövnings-

förfarandet för säkerheten innebära några effekter för företagen. 

Tillståndsansökan ska innehålla en avfallshanteringsplan för 
utvinningsavfall 

Varje utvinningsverksamhet ska redan i dag ha en avfallshanteringsplan 

som beskriver vilka typer och mängder av utvinningsavfall som uppstår, 

avfallets egenskaper och hur det ska hanteras under drift, under och efter 

stängning samt hur återvinning ska främjas. Hanteringen av utvinnings-

avfall i enskilda verksamheter fastställs vid tillståndsprövningen och ska 

framgå i avfallshanteringsplanen. Utgångspunkten är att verksamhets-

utövare ska känna till det aktuella avfallets egenskaper utifrån den karak-

terisering som görs inom avfallshanteringsplanen. Vid hantering av 

utvinningsavfall ska bästa möjliga teknik väljas. Förslagen innebär att de 

beräknade kostnaderna för att stänga, återställa och följa upp verksam-

heten ska redovisas i samband med nyetablering och revideras vid föränd-

ring av verksamheten som innebär förändringar av avfallshanterings-

planen. Det innebär att säkerheten kommer att anpassas efter den verksam-

het som planeras och uppdateras när förändringar sker. Att avfalls-

hanteringsplanen ska ingå i tillståndsansökan bedöms i sig inte vara 

betungande för berörda företag. Den osäkerhet kring tillämpningen i fråga 

om täkter som SBMI pekar på bör hanteras genom vägledning och 

regeringen bedömer att en konsekvens av förslaget är att frågan kommer 

klargöras i praxis. 

10.2.9 Miljökonsekvenser 

Förslagen i denna proposition om säkerheter vid utvinningsverksamheter 

har i sig inga direkta miljökonsekvenser. Förslagen syftar i stället till att 
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säkerställa att det finns finansiering för omhändertagande av de 

skyldigheter som följer av lagstiftningen för att begränsa negativ påverkan 

på miljön om verksamhetsutövaren går i konkurs. Vid de gruvor som är i 

drift i Sverige i dag uppstår årligen mer än 100 miljoner ton gruvavfall, 

främst av gråberg och anrikningssand. En del av avfallet kan, om det 

hanteras felaktigt, leda till stor negativ miljöpåverkan. I dag hör vittring av 

sulfidmineral och förorening av vatten till de största miljöproblemen 

förknippade med gruvavfall. Hantering av gruvavfall utgör miljöfarlig 

verksamhet som ger upphov till utsläpp till vatten och mark och kan även 

medföra andra störningar för människors hälsa och miljö. De potentiellt 

förorenande ämnen som gruvavfall ger upphov till varierar beroende på 

bl.a. berggrundens sammansättning, utvinningsmetod, bearbetning och 

hanteringen av gruvavfallet. Miljöpåverkan beror i första hand på gruv-

avfallets egenskaper och hur det hanteras, men påverkas också av lokala 

förhållanden, såsom recipienters känslighet samt aktuella områdens 

topografi, klimat och geologi. Vidare används kemikalier vid anrikning av 

metaller och mineraler, vilket kan påverka kringliggande miljö. 

Metaller som sprids till miljön kan inte brytas ned utan blir kvar. Det 

kan därför ta lång tid från det att ett utsläpp upphört till dess att halterna i 

miljön minskar. Från marken läcker metaller ut i sjöar och vattendrag i 

omgivningen. I vattendragen kan metallerna påverka växter, fiskar och 

andra levande organismer. Hur människa och miljö påverkas varierar 

beroende på vilka metaller och vilka halter det rör sig om, och hur expone-

ringen sker. Exponering för vissa metaller kan öka risken för cancer, men 

också vara reproduktionstoxiska, ge skador på nervsystemet eller påverka 

njurfunktionen. Utsläpp av vissa metaller kan orsaka störningar i 

ekosystemen. 

Gruvavfall tar också betydande markarealer i anspråk under lång tid och 

påverkar oundvikligen det lokala landskapet och miljön på ett sätt som kan 

vara oförenligt med andra näringsverksamheter och intressen, såsom 

turism, rennäring, naturmiljö och friluftsliv. 

Om inga åtgärder vidtas för att begränsa effekter av gruvavfall som kan 

vittra kan miljöpåverkan bli tydlig efter kort tid. Även små mängder 

gruvavfall kan under vissa förutsättningar orsaka stor miljöskada om inte 

relevanta åtgärder vidtas. 

Det finns över 1 100 förorenade områden som bedöms utgöra mycket 

stor risk för människors hälsa och miljö runt om i Sverige som behöver 

åtgärdas. Det finns därför ett stort tryck på saneringsanslaget som används 

där ingen kan hållas ansvarig för kostnaderna. Förslagen som syftar till att 

säkerställa att säkerheterna är tillräckliga för att täcka kostnaderna för 

efterbehandling bidrar till att anslaget i stället kan användas till andra 

områden där det inte finns någon som kan hållas ansvarig, vilket bidrar till 

ökad miljönytta. 

10.2.10 Bedömning av om regleringen överensstämmer 

med eller går utöver de skyldigheter som följer av 

anslutningen till EU  

Den reglering som föreslås bedöms vara förenlig med de skyldigheter som 

följer av Sveriges anslutning till EU. Vissa av förslagen innebär ett bättre 
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som har meddelats under direktivet. Förslaget att avfallshanteringsplanen 

ska ingå i tillståndsansökan förtydligar genomförandet av artikel 7.2 c i 

utvinningsavfallsdirektivet. Genom att kravet på säkerhet begränsas till de 

verksamheter som omfattas av krav på avfallshanteringsplan för 

utvinningsavfall säkerställs att de föreslagna bestämmelserna inte träffar 

fler eller andra verksamheter än de som omfattas av utvinningsavfalls-

direktivet. 

10.2.11 Bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas 

när det gäller tidpunkten för ikraftträdande och 

om det finns behov av speciella 

informationsinsatser  

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2023. Äldre 

föreskrifter ska fortfarande gälla för mål eller ärenden om tillstånd, 

omprövning eller ändring av tillstånd i mark- och miljödomstol eller hos 

länsstyrelsens miljöprövningsdelegation under förutsättning att ansökan 

har inletts före ikraftträdandet. De föreslagna övergångsbestämmelserna 

innebär att de verksamheter som har påbörjat en ansökan enligt de 

nuvarande bestämmelserna ges tillräckligt med tid att antingen ge in 

ansökan baserad på nuvarande bestämmelser eller anpassa ansökan efter 

de föreslagna nya bestämmelserna. 

Förslagen kommer att medföra behov av vägledningsinsatser från 

berörda myndigheter. 

10.3 Förändringar av producentansvaret för 

förpackningar för att uppfylla EU-rättens krav 

10.3.1 Problemet och vad man vill uppnå 

Avfallsdirektivet innehåller efter en revidering 2018 bl.a. allmänna 

bestämmelser, s.k. minimikrav, för system för utökat producentansvar 

(artikel 8a). Medlemsstaterna ska se till att befintliga producentansvar 

anpassas efter minimikraven senast den 5 januari 2023 (artikel 8a.7). 

Enligt förpackningsdirektivet ska medlemsstaterna ha infört ett producent-

ansvar för förpackningar, som därmed ska uppfylla minimikraven, senast 

den 31 december 2024 (artikel 7.2). Eftersom Sverige redan har ett system 

för utökat producentansvar när det gäller förpackningar måste Sverige 

dock uppfylla minimikraven i avfallsdirektivet den 5 januari 2023. 

För att motsvara de allmänna minimikraven för utökat producentansvar 

i avfallsdirektivet måste de nuvarande bestämmelserna om producent-

ansvar för förpackningar ändras. Lagförslagen behövs för att det system 

som föreslås i promemorian ska kunna genomföras. 
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10.3.2 Effekter om regleringen inte kommer till stånd 

För att motsvara de allmänna minimikraven för utökat producentansvar i 

avfallsdirektivet måste de nuvarande bestämmelserna om producentansvar 

för förpackningar ändras. Regleringen bör även i fortsättningen huvud-

sakligen finnas på lägre föreskriftsnivå än lag, men det behövs också vissa 

bestämmelser på lagnivå. 

I propositionen föreslås (avsnitt 8.3) att bestämmelserna ska anpassas 

efter direktivets krav så att producentansvarsorganisationerna ska bära ett 

gemensamt finansiellt ansvar för utbyggnad och drift av mottagnings-

stationer för förpackningsavfall från verksamheter som inte hämtas av 

kommunen på grund av samordning med hämtning från bostads-

fastigheter. Eftersom det även i fortsättningen kommer kunna finnas flera 

producentansvarsorganisationer föreslås att den största producentansvars-

organisationen ska ansvara för utbyggnad och drift av mottagnings-

stationer och även för att fördela kostnaderna och det insamlade avfallet 

mellan producentansvarsorganisationerna utifrån deras marknadsandelar. 

Utan ett sådant uppdrag när det gäller insamlingen av verksamheternas 

förpackningsavfall skulle insamlingen av verksamheternas avfall behöva 

lösas på annat sätt för att uppfylla kraven i avfallsdirektivet. 

Förslaget i avsnitt 8.3 innebär att en producentansvarsorganisation som 

ansvarar för mottagningsplatser för verksamheternas förpackningsavfall 

ska kunna kräva att få skälig ersättning för verksamheten från andra 

producentansvarsorganisationer i förhållande till producentansvars-

organisationernas marknadsandel. Om producentansvarsorganisationerna 

inte kommer överens behöver de kunna lösa tvister om ersättningsanspråk. 

Om ingen sådan särskild ordning som föreslås i avsnitt 8.4 införs för den 

typen av tvister kan den ansvariga producentansvarsorganisationen väcka 

talan vid allmän domstol. 

I avsnitt 8.5 föreslås att ett bemyndigande ska införas i miljöbalken som 

innebär att regeringen kan föreskriva att de intäkter som en producent-

ansvarsorganisation för förpackningar har får användas endast för 

verksamhet som har samband med organisationens skyldigheter eller för 

att göra en utbetalning till de producenter som har anlitat organisationen. 

Regeringen bedömer att om intäkter från en producentansvarsorganisation 

inte regleras finns en risk för att den drivkraft för lönsamhet som finns hos 

exempelvis alla aktiebolag genererar incitament för en lägre miljö-

prestanda som ett sätt att spara pengar. Regeringen bedömer att det skulle 

behövas reglering på en mycket detaljerad nivå och stora och mycket kost-

samma tillsynsinsatser för att upprätthålla konkurrensneutrala förutsätt-

ningar som skulle behövas om inte bemyndigandet införs och utnyttjas. 

I avsnitt 8.6 föreslås att bemyndigandet om möjligheten enligt miljö-

balken för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att 

föreskriva om att kommunen ska ansvara för annat avfall än sådant som 

kommunen redan ansvarar för ska utvidgas till att avse avfall som omfattas 

av producentansvar när det finns samordningsskäl för en sådan hantering. 

Regelverket blir tydligare om regeringen i de situationer när samordnings-

skäl finns använder ett sådant bemyndigande framför det befintliga 

bemyndigandet i 15 kap. 22 § miljöbalken om avfall som av hälso- eller 

miljöskäl behöver hanteras av kommunen. 
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bestämmer ska få meddela föreskrifter om skyldigheter för kommuner att 

vidta nödvändiga åtgärder för att avfallshanteringen ska fungera när 

ansvaret är uppdelat mellan kommuner och producenter eller producent-

ansvarsorganisationer. Eftersom kommunerna och producenterna samt 

producentansvarsorganisationerna ska hantera samma avfall fast i olika 

skeden krävs det en reglering av hur överlämnandet ska gå till. Om 

bemyndigandet inte införs kommer inte regeringen kunna införa 

bestämmelser som behövs för att avfallshanteringen ska fungera. 

Miljöbalken innehåller ett bemyndigande för kommuner att meddela 

föreskrifter om s.k. renhållningsavgifter, dvs. avgifter för insamling, 

transport och behandling av avfall (27 kap. 4 §). Möjligheten att ta ut 

avgift täcker avfallets hela hanteringskedja och avser allt avfall som 

kommunen hanterar. Enligt förslagen i promemorian ska kommunen 

samla in förpackningsavfallet från hushåll och vissa verksamheter. 

Kommunerna föreslås få ersättning för detta arbete av producentansvars-

organisationerna. Den ersättning som kommunerna får från producent-

ansvarsorganisationerna bör självklart räknas av när kommunen fastställer 

renhållningsavgiften. Detta följer av den kommunala självkostnads-

principen, men är ändå lämpligt att tydliggöra. Om förslaget inte genom-

förs blir regelverket inte lika tydligt och det finns då en risk för att vissa 

hushåll får betala för höga renhållningsavgifter. 

Nollalternativet innebär sammantaget att de förordningsbestämmelser 

som behöver införas i vissa delar inte kommer att motsvara minimikraven 

i avfallsdirektivet. Det innebär att Sverige då inte har genomfört de EU-

krav som ska vara genomförda senast den 5 januari 2023. Sverige skulle i 

sådant fall snart bli föremål för Europeiska kommissionens granskning 

med stor risk att dras inför EU-domstolen för att inte ha genomfört de 

aktuella bestämmelserna i svensk rätt. 

10.3.3 Alternativa lösningar 

Propositionen innehåller förslag av olika omfattning. Nedan beskrivs 

några alternativa lösningar för dem. För ytterligare resonemang om 

alternativa lösningar hänvisas till respektive avsnitt i promemorian där 

alternativ också nämns i viss utsträckning. 

I avsnitt 8.3 föreslås ett bemyndigande till regeringen eller den 

myndighet som regeringen bestämmer som innebär att de ska få meddela 

föreskrifter om att en producentansvarsorganisation ska hantera mer avfall 

än vad som motsvarar producentansvarsorganisationens marknadsandel. 

Föreskrifterna ska dock enbart få avse avfallshantering som producent-

ansvarsorganisationen har rätt att få ersättning för. Vidare föreslås att om 

det finns flera godkända producentansvarsorganisationer och en av dessa 

ska ansvara för insamling av förpackningsavfall från verksamheter och för 

information om avfallshanteringen, ska de övriga producentansvars-

organisationerna vara skyldiga att ersätta den ansvariga organisationen för 

kostnader. Ersättningens storlek ska beräknas utifrån den ersättnings-

skyldiga organisationens marknadsandel. Den myndighet som regeringen 

bestämmer ska besluta hur stor en producentansvarsorganisations 

marknadsandel ska anses vara. Svenskt Producentansvar och de produ-
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center som står bakom bolaget anser att en enda producentansvars-

organisation bör få uppdraget att genomföra hela producentansvaret för 

förpackningar på den svenska marknaden, dvs. utan att behöva fördela 

några kostnader eller något avfall mellan producentansvarsorganisationer. 

I en sådan situation skulle alla producenter tvingas anlita den organisa-

tionen. Svenskt Producentansvar tar också upp frågan om att dela ut flera 

ensamrätter. Ett system med flera ensamrätter innebär ofta geografiska 

avgränsningar. Avfall Sverige och flera kommuner förespråkar i stället 

alternativet att staten upphandlar insamlingstjänster av verksamheternas 

avfall. Naturvårdsverket och Konkurrensverket menar att avfallet ska 

samlas in av kommunerna. De alternativa lösningarna behandlas i avsnitt 8.3. 

I avsnitt 8.4 föreslås att mark- och miljödomstolen som första instans 

ska pröva mål om att en producentansvarsorganisation för förpackningar 

ska ersätta den producentansvarsorganisation som ansvarar för insamling 

av förpackningsavfall från verksamheter. Om ingen särskild ordning införs 

för den typen av tvister kan den ansvariga producentansvarsorganisationen 

väcka talan vid allmän domstol. Ett alternativ till en sådan tvistelösning är 

att låta en statlig myndighet fatta ett beslut om ersättningen som sedan är 

överklagbart till mark- och miljödomstol (21 kap. 1 § andra stycket miljö-

balken). De alternativa lösningarna behandlas i avsnitt 8.4. 

I avsnitt 8.5 föreslås att ett bemyndigande ska införas i miljöbalken som 

innebär att regeringen kan föreskriva att de intäkter som en producent-

ansvarsorganisation för förpackningar har får användas endast för 

verksamhet som har samband med organisationens skyldigheter eller för 

att göra en utbetalning till de producenter som har anlitat organisationen. 

Ett alternativ till att reglera hanteringen av intäkterna är en omfattande 

detaljreglering och kontroll. Detta behandlas i avsnitt 8.5. 

I avsnitt 8.6 föreslås att möjligheten för regeringen eller den myndighet 

som regeringen bestämmer att föreskriva om att kommunen ska ansvara 

för annat avfall än sådant som kommunen redan ansvarar för ska utvidgas 

till att avse avfall som omfattas av producentansvar när det finns samord-

ningsskäl för en sådan hantering. Ett alternativ till detta innebär att de 

samlokaliserade verksamheterna är hänvisade till producentansvars-

organisationernas mottagningsplatser eller marknadsdrivna återvinnings-

system. Detta behandlas i avsnitt 8.6. 

10.3.4  Vilka som berörs av regleringen 

De föreslagna bemyndigandena för en förbättrad förpackningsinsamling 

ger regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer möjlighet 

att meddela föreskrifter om hur producentansvaret för förpackningar kan 

utvecklas för en förbättrad förpackningsinsamling i enlighet med de krav 

som finns i avfallsdirektivet och förpackningsdirektivet. Ändringarna 

medför inga konsekvenser för enskilda förrän regeringen eller den 

myndighet som regeringen bestämmer med stöd av bemyndigandena 

beslutar om materiella krav i förordningar eller myndighetsföreskrifter. 

Vilka konsekvenser bemyndigandena ger upphov till kan därför inte 

bedömas utan att samtidigt bedöma de materiella bestämmelserna som 

grundar sig på bemyndigandena. I detta avsnitt kommer därför inte dessa 

konsekvenser att behandlas. 
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producentansvarsorganisationerna är det bestämmelserna om ersättnings-

skyldigheten mellan producentansvarsorganisationer vid insamlingen av 

verksamheternas förpackningsavfall samt förfarandet vid oenighet dem 

emellan. Det senare förslaget kan även komma att påverka domstolarna i 

viss mån. Förslaget rörande beräkningen av renhållningsavgifter berör 

kommunerna och kommunmedborgarna. 

10.3.5 Konsekvenser för staten 

Förfarandet vid oenighet mellan producentansvarsorganisationer 
om skälig ersättning 

Antalet mål i domstol bedöms öka något på grund av en ny typ av mål och 

ett antal tillkommande ärenden som kommer att kunna överklagas från 

Naturvårdsverket. Bedömningen är ändå att de tillkommande arbets-

uppgifterna inte ökar i sådan utsträckning att det kommer att leda till 

märkbart ökade kostnader för rättsväsendet. Förslaget bedöms därför inte 

få statsfinansiella konsekvenser. 

Producentansvarsorganisationernas intäkter ska användas för att 
uppfylla producentansvaret 

Regeringen bedömer att förslaget inte kommer att få några negativa 

konsekvenser för staten. 

10.3.6 Konsekvenser för kommuner och regioner 

Förslagen har påverkan på kommunernas ekonomi och handlings-

utrymme. Förslagen aktualiserar inte finansieringsprincipen utan rege-

ringen bedömer beträffande kostnader att producenterna ska betala för 

insamlingen och att det även finns möjlighet att finansiera kostnader via 

avgifter. Regeringens bedömning är vidare att förslagen har viss påverkan 

på det kommunala självstyret. Regeringens bedömning är dock att 

ändamålet med de nya förslagen inte kan uppnås på ett för det kommunala 

självbestämmandet mindre ingripande sätt än det som föreslås. 

Förutsättningar för att producenterna ska kunna ansvara för 
insamling av förpackningsavfall från verksamheter 

Förslaget innebär att det är endast en producentansvarsorganisation som 

ska tillhandahålla en mottagningsplats för insamling av förpackningsavfall 

från verksamheter. Det innebär att kommunens tillsyn förenklas. 

Beräkning av renhållningsavgiften vid ett finansiellt 
producentansvar 

Miljöbalken innehåller ett bemyndigande för kommuner att meddela före-

skrifter om s.k. renhållningsavgifter, dvs. avgifter för insamling, transport 

och behandling av avfall (27 kap. 4 §). Möjligheten att ta ut avgift täcker 

avfallets hela hanteringskedja och avser allt avfall som kommunen 

hanterar. Avgiften ska bestämmas till högst det belopp som behövs för att 
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täcka nödvändiga planerings-, kapital och driftskostnader för renhåll-

ningen. Från dessa kostnader ska kostnaderna för användning av anlägg-

ningar eller utrustning för andra ändamål än renhållningen räknas av 

(27 kap. 5 § andra stycket). 

Enligt förslagen i promemorian ska kommunen samla in förpacknings-

avfallet från hushåll och vissa verksamheter. Kommunerna föreslås få 

ersättning för detta arbete av producentansvarsorganisationerna. Den 

ersättning som kommunerna får från producentansvarsorganisationerna 

bör självklart räknas av när kommunen fastställer renhållningsavgiften. 

Detta följer av den kommunala självkostnadsprincipen, men är ändå 

lämpligt att tydliggöra. 

Utgångspunkten är att kommunerna som kollektiv ska få full ersättning 

för insamling och information, i enlighet med minimikraven i EU:s 

avfallsdirektiv. De avgifter som staten tar ut av producenterna, liksom den 

ersättning som staten fördelar ut till kommunerna, kommer samtidigt med 

nödvändighet att behöva bli något schabloniserad. Dessa bestämmelser 

kommer att regleras genom föreskrifter på lägre nivå än lag. Det kommer 

därmed finnas kommuner som täcker sina kostnader och andra som gör 

det i något mindre utsträckning. De sistnämnda kan, åtminstone på kortare 

sikt, välja att täcka mellanskillnaden genom renhållningsavgifter. Över 

tiden bör Naturvårdsverkets ersättningsföreskrifter successivt bli mer 

träffsäkra och kommunerna successivt skickligare i att anpassa sina 

investerings- och driftskostnader till den faktiska ersättningsnivån. 

10.3.7 Konsekvenser för företag 

Förutsättningar för att producenterna ska kunna ansvara för 
insamling av förpackningsavfall från verksamheter 

Förslaget innebär att om regeringen väljer att använda bemyndigandet att 

den största producentansvarsorganisationen ska vara ansvarig för att ordna 

erforderligt antal mottagningsplatser medan övriga organisationer får 

ersätta den största utifrån sina marknadsandelar uppkommer det konsek-

venser för företag. Den största producentansvarsorganisationen kommer 

därigenom få en större arbetsbörda men får samtidigt stort inflytande över 

utförandet och kostnaderna. De mindre producentansvarsorganisationerna 

får, omvänt, en mindre arbetsbörda men också ett mindre inflytande. 

Bedömningen är att konstruktionen är kostnadseffektiv och balanserad. 

Producenterna kommer sannolikt försöka föra över kostnaden på köparna 

av produkterna. 

Avsikten med förslaget i dess helhet är att tillsynen och överblick-

barheten över producentansvaret förbättras. Tillsammans med det tidigare 

beslutade kravet på att producenter ska registrera sig hos Naturvårds-

verket, bör det leda till väsentligt färre producenter som inte tar sitt ansvar 

och att fler producenter betalar för insamlingen. När förpacknings- 

respektive producentavgifterna därmed kan fördelas på fler producenter 

leder det till att bördan för varje enskild producent minskar. 

Förslaget kommer att gynna avfallsentreprenörerna. Verksamheterna 

kan även fortsättningsvis välja att transportera sitt avfall själva till 

mottagningsplatserna där det kan överlämnas utan kostnader. Troligen 

kommer det för många verksamheter förbli billigare att anlita en avfalls-
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transportkostnaden blir något lägre vilket bör öka efterfrågan på 

insamlingstjänster från avfallsentreprenörer. 

Förfarandet vid oenighet mellan producentansvarsorganisationer 
om skälig ersättning 

Regeringen bedömer att förslaget inte kommer att få några konsekvenser 

för producentansvarsorganisationerna. 

Producentansvarsorganisationernas intäkter ska användas för att 
uppfylla producentansvaret 

Förslaget innebär att regeringen kan föreskriva om att de intäkter som en 

producentansvarsorganisation för förpackningar har får användas endast 

för verksamhet som har samband med organisationens skyldigheter eller 

för att göra en utbetalning till de producenter som har anlitat organisationen. 

Förslaget får konsekvenser först när regeringen använder sig av det 

föreslagna bemyndigandet. 

I sådant fall kommer det att innebära att ett eventuellt överskott i 

verksamheten behöver återinvesteras i verksamheten eller betalas ut till 

producenterna. 

10.3.8 Konsekvenser för hushållen 

Enligt förslagen i promemorian ska kommunen samla in förpacknings-

avfallet från hushåll och vissa verksamheter. Kommunerna föreslås få 

ersättning för detta arbete av producentansvarsorganisationerna. Enligt 

förslaget i propositionen ska den ersättning som kommunerna får räknas 

av från renhållningsavgiften. Om även promemorians förslag om 

insamlingssystem genomförs kommer den extra kostnad som cirka 

35 procent av hushållen i dag betalar via renhållningsavgift (småhus-

ägare), avgift (bostadsrättsförening) eller hyra (hyresvärd) att försvinna 

eftersom den ersättning som kommunerna erhåller från producentansvars-

organisationerna räknas av när kommunen fastställer renhållningsavgiften. 

Det innebär således att dessa hushåll får lägre renhållningsavgift. De 

hushåll som i dag inte har någon fastighetsnära insamling ska inte drabbas 

av några extra kostnader eftersom producenter ska betala för insamlingen. 

Detta kan dock komma att variera, särskilt i början av ansvarsövergången, 

eftersom kommuner har rätt att avgiftsbelägga eventuella mellanskillnader 

mellan den ersättning de får från producenterna och faktiska kostnader. 

10.3.9 Miljökonsekvenser 

Den samhällsekonomiska nyttan av att öka materialutnyttjandet av 

förpackningsavfallet består i den negativa miljöpåverkan som kan 

undvikas både genom minskad förbränning och ett ökat resursutnyttjande. 

Den positiva miljöpåverkan består bl.a. av minskade växthusgasutsläpp, 

minskad försurning, minskad övergödning, minskade utsläpp av kväve-

oxider samt minskad bildning av fotooxidanter (Miljö- och energi-

departementet, ”Mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och 
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returpapper – utveckling av producentansvaren”. 2018). Den samman-

tagna bilden är att en fastighetsnära insamlingen främjar en bättre 

utsortering av samtliga materialslag, minskar felsorteringen och ökar 

insamlingen. 

De föreslagna bemyndigandena för en förbättrad förpackningsinsamling 

ger regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer möjlighet 

att meddela föreskrifter om hur producentansvaret för förpackningar kan 

utvecklas för en förbättrad förpackningsinsamling i enlighet med de krav 

som finns i avfallsdirektivet och förpackningsdirektivet. Ändringarna 

medför inga miljökonsekvenser förrän regeringen eller den myndighet 

som regeringen bestämmer med stöd av bemyndigandena beslutar om 

materiella krav i förordningar eller myndighetsföreskrifter. Vilka miljö-

konsekvenser bemyndigandena ger upphov till kan därför inte bedömas 

utan att samtidigt bedöma de materiella bestämmelserna som grundar sig 

på bemyndigandena. I detta avsnitt kommer därför inte dessa 

konsekvenser att behandlas. 

10.3.10 Bedömning av om regleringen överensstämmer 

med eller går utöver de skyldigheter som följer av 

anslutningen till EU 

Kommerskollegium har i sitt remissvar lyft frågan om att anmäla 

förordningen enligt direktiv (EU) 2015/1535, och direktiv (EU) 2006/123 

och WTO:s TBT-avtal. Förslagen i denna proposition innebär i fråga om 

de bemyndiganden som föreslås inte i sig att några krav uppställs på 

enskilda, utan att sådana krav kan införas i ett senare skede av regeringen 

eller den myndighet som regeringen bestämmer. Av detta skäl görs det 

ingen ingående bedömning av hur krav som kan införas skulle påverka den 

fria rörligheten för varor eller tjänster och någon anmälningsplikt 

aktualiseras inte heller. När regeringen eller en myndighet utnyttjar 

bemyndigandena bör dessa dock säkerställa att eventuella krav som är 

strängare än direktiven inte onödigt begränsar den fria rörligheten, och 

även överväga behovet av anmälan enligt de rättsakter som nämns ovan. 

Förslaget att producentansvarsorganisationerna ska ersätta den produ-

centansvarsorganisation som utsetts att vara ansvarig utifrån sin mark-

nadsandel innebär ett genomförande av artikel 8a.4 a i avfallsdirektivet. 

Förslaget att den ersättning som kommunen får från producenterna ska 

räknas av från renhållningsavgiften är inte något som regleras av EU-

rätten. 
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när det gäller tidpunkten för ikraftträdande och 

om det finns behov av särskilda 

informationsinsatser 

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. 

Förslagen kommer att medföra behov av vägledningsinsatser från berörda 

myndigheter. 

11 Författningskommentar 

Förslaget till ändring i miljöbalken 

9 kap. 

6 e § 

Paragrafen, som utformas efter synpunkter från Lagrådet, innehåller 

bestämmelser om krav på ställande av säkerhet enligt 16 kap. 3 § vid 

tillstånd till täkt. 

I första stycket görs en ändring som förtydligar att tillståndet får ges 

endast om det förenas med en skyldighet att ställa säkerhet. 

I andra stycket, som är nytt, införs en bestämmelse om att kravet på 

säkerhet inte gäller de delar av verksamheten som omfattas av krav i 

15 kap. 36 a § på säkerhet vid utvinningsverksamhet. Övriga delar av 

verksamheten omfattas även i fortsättningen av kravet på säkerhet enligt 

denna paragraf. 

Övervägandena finns i avsnitt 4.5. 

15 kap. 

15 § 

Paragrafen, som utformas i huvudsak enligt Lagrådets förslag, innehåller 

bemyndiganden för regeringen eller den myndighet som regeringen 

bestämmer att meddela föreskrifter om skyldigheter för producenter att 

anlita eller tillhandahålla en producentansvarsorganisation och om på 

vilket sätt en producentansvarsorganisation ska bedrivas. 

En producentansvarsorganisation är en juridisk person som förebygger 

eller hanterar avfall från producenters produkter (9 §). 

I femte punkten, vars innehåll är nytt, införs ett bemyndigande att 

meddela föreskrifter som innebär att de intäkter som en producentansvars-

organisation för förpackningar har får användas endast för verksamhet 

som har samband med organisationens skyldigheter enligt sjätte och 

sjunde punkten eller för att göra en utbetalning till de producenter som har 

anlitat organisationen. Vilka slags skyldigheter det kan vara fråga om 

framgår av 12 och 13 §§. Det kan t.ex. vara fråga om en skyldighet att se 

till att avfall hanteras på ett sätt som möjliggör en lämplig behandling och 

en skyldighet att vidta åtgärder som möjliggör en effektiv insamling av 

avfall. Exempel på verksamhet som har samband med organisationens 
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skyldigheter är administration, personalfunktion och utbildningar. 

Intäkterna kan också användas för t.ex. investeringar som gagnar den 

verksamhet som organisationen ska bedriva. Utförandet av producent-

ansvarsorganisationens skyldigheter bekostas normalt av de producenter 

som har anlitat organisationen genom att producenterna betalar en 

ersättning (s.k. förpackningsavgifter). Bestämmelsen möjliggör för 

regeringen att meddela föreskrifter om att en producentansvarsorganisa-

tions intäkter ska användas för att uppfylla producentansvaret. Ett 

eventuellt överskott som producentansvarsorganisationen får, efter att alla 

skyldigheter och verksamhet som har samband därmed har uppfyllts, bör 

gå tillbaka till de producenter som i ett sådant scenario betalat alltför höga 

förpackningsavgifter. 

De föreskrifter som kan meddelas med stöd av bemyndigandet är 

näringsrättsliga. Bestämmelserna kan alltså inte åberopas av en enskild 

gentemot en annan enskild. I stället kommer det att vara en tillsyns-

myndighet som övervakar att bestämmelserna följs, t.ex. genom att enligt 

föreskrifter som har meddelats med stöd av 15 § 3 återkalla ett god-

kännande. 

Bestämmelsen i sjätte punkten motsvarar den nuvarande femte punkten. 

I sjunde punkten införs en bestämmelse som ger en möjlighet att 

föreskriva att en producentansvarsorganisation ska hantera mer avfall än 

som motsvarar organisationens marknadsandel om hanteringen avser 

avfall som producentansvarsorganisationen har rätt att få ersättning för. 

Med producentansvarsorganisationens marknadsandel avses den andel av 

marknaden för produkter som de producenter som har anlitat producent-

ansvarsorganisationen står för (jfr 12 § andra stycket). Enligt sjätte 

punkten kan det föreskrivas att producentansvarsorganisationer ska full-

göra de skyldigheter som ankommer på producenter enligt föreskrifter som 

har meddelats med stöd av 12 §, dvs. t.ex. skyldigheter om att producent-

ansvarsorganisationen ska hantera avfall. I 12 § andra stycket finns en 

begränsning som innebär att föreskrifter om producentansvar endast får 

avse den del av marknaden som motsvarar producentens andel av 

marknaden för produkterna i fråga eller som står i rimlig proportion till 

producentens verksamhet. Bestämmelsen innebär en begränsning även för 

vilket ansvar som kan åläggas en producentansvarsorganisation. Bemyndi-

gandet i sjunde punkten ger alltså en möjlighet att göra avsteg från den 

begränsningen. Bemyndigandet kan t.ex. användas för att föreskriva att en 

producentansvarsorganisation ska ta emot allt avfall av viss typ, även om 

det finns andra producentansvarsorganisationer på området. 

Föreskrifter som meddelas med stöd av sjunde punkten får endast avse 

sådan hantering av avfall som producentansvarsorganisationen har rätt att 

få ersättning för. Bemyndigandet kan därför inte användas för att ålägga 

en producentansvarsorganisation att ta emot allt avfall när det finns andra 

producentansvarsorganisationer, om den mottagande producentansvars-

organisationen inte har rätt att få ersättning för den hantering som över-

stiger organisationens marknadsandel. I 16 b § finns en bestämmelse som 

syftar till att reglera ersättningsansvaret om endast en producentansvars-

organisation för förpackningar ska ansvara för insamling av förpacknings-

avfall från verksamheter. Det är därför möjligt att med stöd av bemyndig-

andet i sjunde punkten föreskriva att en producentansvarsorganisation för 
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verksamheter. 

Övervägandena finns i avsnitt 8.3 och 8.5. 

16 b § 

I paragrafen, som är ny, finns bestämmelser om skyldighet för godkända 

producentansvarsorganisationer för förpackningar att ersätta en annan 

sådan producentansvarsorganisation för viss insamling och för 

information. Paragrafen genomför delvis artikel 8a.4 i avfallsdirektivet. 

Av första stycket framgår att övriga producentansvarsorganisationer ska 

ersätta den producentansvarsorganisation som ansvarar för insamling av 

förpackningsavfall från verksamheter och för information om avfalls-

hanteringen för dess kostnader, i förhållande till sina respektive marknads-

andelar. Bestämmelsen blir relevant om regeringen med stöd av 

bemyndigandet i 15 § 3 har meddelat föreskrifter om godkännande för 

yrkesmässig drift av en producentansvarsorganisation för förpackningar. 

En producentansvarsorganisation är en juridisk person som förebygger 

eller hanterar avfall från producenters produkter (9 §). För att 

bestämmelsen ska tillämpas krävs också att det finns flera godkända 

producentansvarsorganisationer och att en av dem ansvarar för insamling 

av förpackningsavfall från verksamheter. Föreskrifter om att en producent-

ansvarsorganisation ska ansvara för insamling av mer förpackningsavfall 

än vad som motsvarar organisationens marknadsandel kan meddelas med 

stöd av 15 § 7. 

Ersättningens storlek ska beräknas utifrån den ersättningsskyldiga 

organisationens marknadsandel. Med producentansvarsorganisationens 

marknadsandel avses den andel av marknaden för förpackningar som de 

producenter som har anlitat producentansvarsorganisationen står för. 

Enligt andra stycket får den myndighet som regeringen bestämmer 

besluta om hur stor en producentansvarsorganisations marknadsandel ska 

anses vara. Ett sådant beslut kan överklagas till mark- och miljödomstol 

(19 kap. 1 § tredje stycket och 21 kap. 1 § tredje stycket). Hur beräkningen 

ska göras kan bestämmas i verkställighetsföreskrifter. 

Tvist om ersättningsskyldigheten prövas av mark- och miljödomstol 

som första instans (21 kap. 1 § första stycket 13). 

Övervägandena finns i avsnitt 8.3. 

21 § 

Paragrafen innehåller ett bemyndigande för regeringen eller den myndig-

het som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om kommunens 

insamling och behandling enligt 20 och 20 a §§. Paragrafen genomför 

delvis artikel 8a.1 a i avfallsdirektivet. 

Det införs en punktuppställning i paragrafen. Första punkten motsvarar 

det bemyndigande som finns i paragrafen i dag. 

I andra punkten införs ett bemyndigande att meddela föreskrifter om 

skyldigheter för kommuner att vidta de åtgärder som krävs för att 

avfallshanteringen ska fungera när ansvaret för hanteringen är uppdelat 

mellan kommunerna och producenter eller producentansvarsorganisa-

tioner. I avfallshantering ingår även rapportering av uppgifter om avfallet 

eller avfallshanteringen t.ex. till Naturvårdsverket. Vad som avses med 
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producentansvarsorganisationer anges i 9 §. Med stöd av bemyndigandet 

kan det meddelas föreskrifter om t.ex. platser där avfall som har samlats 

in av kommunen ska överlämnas till producenter eller producentansvars-

organisationer och om de rutiner som bedöms nödvändiga för ett sådant 

överlämnande. 

Övervägandena finns i avsnitt 8.7. 

22 § 

Paragrafen innehåller ett bemyndigande för regeringen eller den myndig-

het som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om att kommunen 

ska ansvara för annat avfall än sådant som kommunen ansvarar för enligt 

20 §. 

Bestämmelsen i andra stycket 1 motsvarar den begränsning av bemyn-

digandet som finns i paragrafen i dag. 

Den nya bestämmelsen i andra stycket 2 möjliggör föreskrifter som 

innebär att kommunen kan åläggas att även ta hand om visst avfall som 

omfattas av producentansvar. Bemyndigandet gäller bara när det finns skäl 

att samordna avfallshanteringen med hanteringen av sådant avfall som 

kommunen hanterar enligt 20 § eller enligt föreskrifter som har meddelats 

med stöd av andra stycket 1. Samordningsskälen kan vara att man 

åstadkommer en mer effektiv hantering av avfallet, t.ex. genom samord-

nade transporter. 

Övervägandena finns i avsnitt 8.6. 

35 § 

Paragrafen, som utformas efter synpunkter från Lagrådet, innehåller 

bestämmelser om krav på ställande av säkerhet enligt 16 kap. 3 § vid 

tillstånd till en verksamhet som omfattar deponering av avfall. 

I första stycket görs en ändring som förtydligar att tillståndet får ges 

endast om det förenas med en skyldighet att ställa säkerhet enligt 16 kap. 

3 § för fullgörandet av de skyldigheter som gäller för verksamheten eller 

om verksamhetsutövaren vidtar någon annan lämplig åtgärd för sådant 

säkerställande. Övriga ändringar är redaktionella. 

I andra stycket, som är nytt, införs en bestämmelse om att kravet på 

säkerhet inte gäller de delar av verksamheten som omfattas av krav i 36 a § 

på säkerhet vid utvinningsverksamhet. Övriga delar av verksamheten 

omfattas även i fortsättningen av kravet på säkerhet enligt denna paragraf. 

Övervägandena finns i avsnitt 4.5. 

36 a § 

Paragrafen, som är ny, innehåller bestämmelser om att tillstånd till en 

verksamhet som omfattas av krav på en avfallshanteringsplan för 

utvinningsavfall får ges endast om tillståndet förenas med en skyldighet 

att ställa säkerhet. Paragrafen genomför delvis artikel 14 i utvinnings-

avfallsdirektivet. Paragrafen utformas efter synpunkter från Lagrådet. 

Processen att ställa säkerhet involverar flera moment och avgörs i två 

steg enligt vad som närmare beskrivs i rättsfallet NJA 2011 s. 296. I det 

första steget avgörs om tillståndshavaren ska ställa säkerhet, säkerhetens 

storlek och om säkerheten kan ställas efter hand enligt en plan. I det andra 
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är betryggande. 

Av första stycket framgår att ett tillstånd enligt balken eller enligt 

föreskrifter som har meddelats med stöd av balken till en verksamhet som 

omfattas av krav på en avfallshanteringsplan för utvinningsavfall får ges 

endast om tillståndet förenas med en skyldighet att ställa säkerhet. Det 

innebär att frågorna i det första steget av processen för att ställa säkerhet 

tas upp i samband med tillståndsprövningen. I 22 kap. 25 h § finns 

bestämmelser om vilka villkor en dom som omfattar ett sådant tillstånd 

ska innehålla. Tillståndet ska bl.a. innehålla villkor om det belopp som 

säkerheten ska uppgå till. Tillståndet ska även innehålla villkor om att 

säkerheten ska godtas innan verksamheten påbörjas och att den därefter 

fortlöpande ska vara betryggande. Bestämmelser om krav på att ha en 

avfallshanteringsplan för utvinningsavfall finns i utvinningsavfallsförord-

ningen. 

Frågan om vilken form av säkerhet som ska ställas och om säkerheten 

är betryggande enligt det andra steget i processen avgörs i en efterföljande 

prövning. Bestämmelser om den prövningen finns i 36 b §. 

Säkerheten ska ställas för fullgörandet av de skyldigheter som gäller för 

verksamheten. Vilka skyldigheter som gäller för verksamheten framgår av 

miljöbalken, föreskrifter som har meddelats med stöd av balken och av 

tillståndsvillkor för verksamheten. Bestämmelserna om vilka skyldigheter 

som gäller för verksamheten ska tolkas mot bakgrund av utvinnings-

avfallsdirektivet (artikel 14). Det kan vara fråga om åtgärder som behöver 

genomföras för att stänga utvinningsavfallsanläggningar och återställa de 

områden som verksamheten har påverkat till tillfredsställande skick samt 

åtgärder, inklusive kontroll och uppföljning, efter stängningen av verk-

samheten. Bestämmelser om detta finns i utvinningsavfallsförordningen. 

Det är inte möjligt att specificera samtliga konkreta åtgärder som kan 

komma i fråga. Det beror bl.a. på vad tillståndet innehåller, hur verksam-

heten avses att drivas samt förutsättningarna på den plats som verksam-

heten ska drivas på. Vilka konkreta åtgärder som kan komma i fråga får 

således avgöras i det enskilda fallet. Säkerhetens storlek ska bestämmas 

till ett belopp som innebär att risken för att staten får betala för återställ-

ningsåtgärder begränsas väsentligt. I 22 kap. 1 f § finns bestämmelser om 

att en ansökan om tillstånd till en verksamhet som omfattas av krav på att 

ställa säkerhet enligt denna paragraf ska innehålla en beräkning av vilket 

belopp säkerheten bör uppgå till och ett underlag för denna beräkning. Vid 

prövningen av vilket belopp säkerheten ska uppgå till ska bl.a. antagan-

dena i detta underlag granskas. 

I 36 c § finns ett bemyndigande att meddela föreskrifter om säkerheter 

enligt denna paragraf, bl.a. angående hur säkerhetens storlek ska beräknas 

och vad underlaget för beräkningen av säkerhetens storlek ska innehålla. 

I andra stycket anges att tillståndsmyndigheten får medge att en säkerhet 

ställs efter hand enligt en plan som innebär att säkerheten vid varje 

tidpunkt tillgodoser det aktuella behovet, dvs. att säkerheten ställs 

successivt. Detta motsvarar vad som gäller enligt 16 kap. 3 §. Det är 

således tillståndsmyndigheten som avgör om det är lämpligt att ställa 

successiv säkerhet för den aktuella verksamheten. 

Övervägandena finns i avsnitt 4.4. 
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36 b § 

I paragrafen, som är ny, regleras tillståndsmyndighetens prövning av om 

en sådan säkerhet som avses i 36 a § ska godtas. Paragrafen genomför 

delvis artikel 14 i utvinningsavfallsdirektivet. Paragrafen utformas enligt 

Lagrådets förslag. 

Processen att ställa säkerhet involverar flera moment och avgörs i två 

steg enligt vad som närmare beskrivs i rättsfallet NJA 2011 s. 296. I det 

första steget avgörs om tillståndshavaren ska ställa säkerhet, säkerhetens 

storlek och om säkerheten kan ställas efter hand enligt en plan. Dessa 

frågor avgörs av tillståndsmyndigheten i samband med tillståndspröv-

ningen enligt vad som anges i 36 a §. I det andra steget, som regleras i 

denna paragraf, avgörs vilken form av säkerhet som ska ställas och om 

säkerheten är betryggande. 

Bestämmelsen är tillämplig när en säkerhet ska ställas enligt 36 a §. I 

22 kap. 25 h § 1 finns krav på att en dom som omfattar tillstånd att driva 

verksamhet som omfattas av krav på en avfallshanteringsplan för 

utvinningsavfall alltid ska innehålla villkor om det belopp som säkerheten 

enligt 36 a § ska uppgå till. 

I paragrafen anges det grundläggande kravet att en säkerhet ska godtas 

om den visas vara betryggande för sitt ändamål. Det är samma krav som 

gäller enligt den nuvarande lydelsen av 16 kap. 3 §, med det tillägget att 

det anges att flera säkerheter kan kombineras och tillsammans uppfylla 

kravet på att vara godtagbara. För mer om kravet på att en säkerhet ska 

visas vara betryggande, se prop. 2006/07:95 s. 108 och 109. 

En grundläggande förutsättning för att en säkerhet ska fylla sin funktion 

att skydda staten och därmed skattebetalarna från att stå för kostnader som 

verksamhetsutövaren ska betala är att säkerheten kan tas i anspråk när det 

behövs. För detta krävs en granskning av den finansiella säkerheten. 

Prövningen innebär en bedömning av kreditvärdighet hos den som ställer 

ut säkerheten. Säkerheten måste kunna tas i anspråk om verksamhets-

utövaren inte vill eller kan utföra de åtgärder som säkerheten är avsedd att 

täcka. Det bör finnas begränsat utrymme för kreditgivaren att göra någon 

egen prövning av att förutsättningarna för ianspråktagande är uppfyllda 

(med risk för vidare tvister). Villkoren för säkerheten bör också täcka 

eventuella tidsbegränsningar eller uppsägningar av kreditgivaren. 

Bedömningen omfattar också frågan om den ställda säkerheten motsvarar 

det belopp som säkerheten ska uppgå till enligt det villkor i tillståndet som 

avses i 22 kap. 25 h § 1. Se prop. 2006/07:95 s. 107–109, 135 och 136. 

I ett mål som omfattas av bestämmelsen kan säkerhet behöva ställas 

även för delar av verksamheten som inte omfattas av kravet enligt 36 a §. 

Det kan t.ex. vara fråga om en säkerhet enligt 16 kap. 3 §. Eftersom 

förfarandet för prövning av sådana säkerheter är detsamma kan säker-

heterna prövas gemensamt. 

Övervägandena finns i avsnitt 4.7. 

36 c § 

Paragrafen, som är ny, innehåller ett bemyndigande att meddela före-

skrifter om säkerheter enligt 36 a och 36 b §§. 

Med stöd av bemyndigandet kan regeringen eller den myndighet som 

regeringen bestämmer enligt första stycket 1 föreskriva preciserade 
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enligt 36 a § och bestämmelser om vad underlaget för beräkningen av 

säkerhetens storlek ska innehålla. Sådana bestämmelser kan t.ex. avse att 

hänsyn ska tas till ökade kostnader vid en oplanerad eller tidigarelagd 

stängning av verksamheten. 

Med stöd av första stycket 2 kan det meddelas bestämmelser om under 

vilka förutsättningar en säkerhet får tas i anspråk. 

Enligt andra stycket kan det föreskrivas om ytterligare krav som en 

säkerhet måste uppfylla för att kunna godtas enligt 36 b §. Det kan t.ex. 

vara fråga om krav i fråga om säkerhetens form. Bemyndigandet kan 

användas för att på föreskriftsnivå meddela bestämmelser om generella 

krav för vissa typer av säkerheter eller bestämmelser som begränsar vilka 

slags säkerheter som kan godtas. 

Övervägandena finns i avsnitt 4.8. 

16 kap. 

3 § 

Paragrafen, som utformas efter synpunkter från Lagrådet, innehåller regler 

om ställande av säkerhet för kostnader för att avhjälpa en miljöskada och 

andra återställningsåtgärder som kan komma att behövas med anledning 

av verksamheten. 

I första stycket görs en ändring som innebär att säkerhet ska ställas för 

kostnaderna för det avhjälpande av en miljöskada och de andra återställ-

ningsåtgärder som kan komma att behövas med anledning av verk-

samheten. Någon ändring i sak jämfört med gällande rätt är inte avsedd. 

Det nuvarande första stycket delas upp i två stycken, på så sätt att den 

andra meningen placeras i ett nytt andra stycke. 

I tredje stycket, som i sak motsvarar det nuvarande andra stycket, görs 

en ändring som innebär att det i detta stycke framgår att det är 

prövningsmyndigheten som avgör om en säkerhet ska godtas, dvs. samma 

myndighet som enligt första stycket prövar ansökan om tillstånd, 

godkännande eller dispens. Det innebär att det nuvarande tredje stycket 

utgår. Det görs också en ändring som innebär att det uttryckligen framgår 

att säkerheten ska godtas om den, ensam eller tillsammans med andra 

säkerheter, visas vara betryggande för sitt ändamål. Detta innebär att flera 

säkerheter kan kombineras och tillsammans uppfylla kravet på att vara 

godtagbara. Därutöver görs en ändring som förtydligar att säkerheten kan 

ställas efter hand enligt en plan som innebär att säkerheten vid varje 

tidpunkt tillgodoser det aktuella behovet. Ändringen är språklig och ingen 

skillnad i sak är avsedd. 

Övervägandena finns i avsnitt 4.7. 

19 kap. 

5 § 

Paragrafen reglerar vilka bestämmelser om förfarandet som ska tillämpas 

i ett ärende som prövas av länsstyrelsen eller av en kommunal nämnd. 

I bestämmelsen införs nya hänvisningar i punkterna 1 och 9. 

Av den nya hänvisningen i första punkten följer att den nya bestämmel-

sen i 22 kap. 1 f §, om beräkning av vilket belopp säkerheten ska uppgå 
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till och om underlaget för denna beräkning, ska tillämpas även vid ärenden 

som prövas av länsstyrelse. Se vidare författningskommentaren till 22 kap. 1 f §. 

Av den nya hänvisningen i nionde punkten följer att den nya 

bestämmelsen i 22 kap. 25 h §, om tillståndsdoms innehåll för verksamhet 

som omfattas av kravet på en avfallshanteringsplan, ska tillämpas även vid 

ärenden som prövas av länsstyrelse. Se vidare författningskommentaren 

till 22 kap. 25 h §. 

Övervägandena finns i avsnitt 4.10 och 4.12. 

21 kap. 

1 § 

Paragrafen innehåller en uppräkning av vilka mål som mark- och miljö-

domstolen prövar som första instans. 

I bestämmelsen i första stycket 13, som är ny, anges att mark- och miljö-

domstolen som första instans prövar mål om ersättningsansvar enligt 

15 kap. 16 b § första stycket för godkända producentansvarsorganisationer 

för förpackningar. Vad som avses med en producentansvarsorganisation 

anges i 15 kap. 9 §. Övriga ändringar i paragrafen är endast redaktionella. 

Övervägandena finns i avsnitt 8.4. 

22 kap. 

1 § 

Paragrafen reglerar vad en ansökan i ett ansökningsmål ska innehålla. 

En ny åttonde punkt införs. Den innebär att om verksamheten omfattas 

av krav på att det ska finnas en avfallshanteringsplan för utvinningsavfall 

ska en sådan plan finnas med i ansökan. Bestämmelser om avfalls-

hanteringsplan för utvinningsavfall finns i utvinningsavfallsförordningen. 

Av 19 kap. 5 § 1 framgår att bestämmelsen ska tillämpas även i ett 

ärende som prövas av länsstyrelsens miljöprövningsdelegation. 

Övervägandena finns i avsnitt 4.9. 

1 d § 

Paragrafen innehåller bestämmelser om vad en ansökan om omprövning 

eller om tillstånd att ändra en verksamhet ska innehålla. 

Andra stycket i paragrafen har delats in i en punktlista. Innehållet i andra 

punkten är nytt. Den nya bestämmelsen innebär att en ansökan om 

ändringstillstånd enligt 16 kap. 2 a § ska innehålla en avfallshanterings-

plan om verksamheten omfattas av krav på att ha en avfallshanteringsplan 

för utvinningsavfall. Bestämmelser om krav på att ha en avfallshanterings-

plan för utvinningsavfall finns i utvinningsavfallsförordningen. 

Av 19 kap. 5 § 1 framgår att paragrafen ska tillämpas även i ett ärende 

som prövas av länsstyrelsens miljöprövningsdelegation. 

Övervägandena finns i avsnitt 4.14. 

1 f § 

Paragrafen, som är ny, reglerar vad en ansökan om tillstånd till en verk-

samhet som omfattas av krav på säkerhet ytterligare ska innehålla. 
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Prop. 2021/22:219 Verksamheterna i fråga ska i ansökan lämna en beräkning av vilket 

belopp säkerheten bör uppgå till och ett underlag för denna beräkning. De 

verksamheter som omfattas av kravet är täktverksamheter (9 kap. 6 e §), 

verksamheter som omfattar deponering av avfall (15 kap. 35 §), verk-

samheter som innefattar hantering av utvinningsavfall (15 kap. 36 a §) och 

geologisk lagring av koldioxid (15 kap. 37 §). En verksamhetsutövare som 

enligt 15 kap. 35 eller 37 § avser att vidta någon annan lämplig åtgärd för 

säkerställande än att ställa säkerhet omfattas inte av kravet i denna 

paragraf. 

Av 19 kap. 5 § 1 framgår att bestämmelsen ska tillämpas även i ett 

ärende som prövas av länsstyrelsens miljöprövningsdelegation. 

Övervägandena finns i avsnitt 4.10. 

13 a § 

Paragrafen, som är ny, innehåller bestämmelser om att mark- och miljö-

domstolen ska hämta in yttranden från Riksgäldskontoret i mål om 

tillstånd till gruvdrift eller gruvanläggning för brytning, provbrytning, 

bearbetning eller anrikning, om verksamheten omfattas av kravet på en 

avfallshanteringsplan för utvinningsavfall. Paragrafen utformas efter 

synpunkter från Lagrådet. 

Mark- och miljödomstolen ska enligt första stycket hämta in yttrande i 

fråga om beräkningen av storleken på säkerheten som ska ställas enligt 

15 kap. 36 a §. Detta yttrande ska hämtas in i det första steget i processen 

att ställa säkerhet. Se kommentaren till 15 kap. 36 a §. Yttrandet ska endast 

omfatta den säkerhet som ska ställas enligt 15 kap. 36 a §, dvs. den del av 

verksamheten som omfattas av krav på avfallshanteringsplan. Yttrandet 

ska avse beräkningen av storleken på säkerheten som ska ställas. Det ska 

inte avse de tekniska och naturvetenskapliga antagandena i avfalls-

hanteringsplanen. Enligt 1 f § ska en ansökan om tillstånd till en 

verksamhet som omfattas av krav på att ställa säkerhet enligt 15 kap. 

36 a § innehålla en beräkning av vilket belopp säkerheten bör uppgå till 

och ett underlag för denna beräkning. Beroende på tillståndsansökans 

utformning kan yttrandet också innehålla en bedömning av om säkerheten 

kan ställas efter hand. Se närmare om säkerhetens storlek i kommentaren 

till 15 kap. 36 a §. 

Det är mark- och miljödomstolens uppgift att utifrån underlaget i målet 

göra en bedömning av kostnaderna och i enlighet med 25 h § 1 förena 

tillståndet med ett villkor om det belopp som säkerheten ska uppgå till. 

Enligt andra stycket ska mark- och miljödomstolen hämta in ett yttrande 

i fråga om godtagandet från Riksgäldskontoret före prövningen av om 

säkerheten ska godtas enligt 15 kap. 36 b §. Denna prövning kan även 

omfatta säkerhet som ställs enligt andra paragrafer än 15 kap. 36 a § om 

den säkerhet som föreslås är gemensam med sådan säkerhet som ska 

ställas med stöd av andra paragrafer. Detta yttrande ska hämtas in i det 

andra steget av processen att ställa säkerhet. I 15 kap. 36 b § finns 

bestämmelser om att en säkerhet ska godtas om den ensam eller 

tillsammans med andra säkerheter visas vara betryggande för sitt ändamål. 

Se närmare i kommentaren till 15 kap. 36 b §. 
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I de fall domstolen behöver ytterligare underlag för bedömningen ska 

sådant hämtas in från verksamhetsutövaren, andra parter i processen eller 

från en remissinstans. 

Övervägandena finns i avsnitt 4.11. 

25 h § 

Paragrafen, som är ny, innehåller bestämmelser om vilka villkor som ska 

ingå i en dom som omfattar tillstånd att driva verksamhet där det finns krav 

på en avfallshanteringsplan för utvinningsavfall. 

I 25 § finns allmänna bestämmelser om vad en dom som innebär att till-

stånd ges till en verksamhet ska innehålla. I 25 a § finns krav på vad en 

dom som omfattar tillstånd att behandla avfall ska innehålla. Enligt 

25 a § 4 ska en dom som omfattar tillstånd att behandla avfall alltid 

innehålla de villkor som behövs i fråga om åtgärder för avslutande av verk-

samheten och efterbehandling. Därutöver gäller alltså enligt denna 

paragraf särskilda krav på vad en tillståndsdom för nu aktuella 

verksamheter ska innehålla. 

Enligt första punkten ska tillståndsdomen innehålla villkor om det 

belopp som säkerheten enligt 15 kap. 36 a § ska uppgå till för att säker-

ställa fullgörandet av de skyldigheter som gäller för verksamheten. För 

mer om vilka skyldigheter som avses, se kommentaren till 15 kap. 36 a §. 

Enligt andra punkten ska tillståndsdomen innehålla villkor om att den 

säkerhet som ska ställas enligt 15 kap. 36 a § ska godtas innan den verk-

samhet som omfattas av krav på en avfallshanteringsplan för utvinnings-

avfall påbörjas. En dom som omfattar tillstånd att driva en verksamhet som 

ska ha en avfallshanteringsplan kan också omfatta andra delar av verksam-

heten som inte behöver en sådan plan. För dessa delar bestämmer till-

ståndsmyndigheten om en säkerhet ska ställas enligt 16 kap. 3 § och om 

de delarna av verksamheten ska få påbörjas innan säkerheten har godtagits. 

Av andra punkten framgår även att säkerheten därefter fortlöpande ska 

vara betryggande. Det ska alltså genom villkor i tillståndsdomen säker-

ställas att verksamheten endast får drivas om det fortlöpande finns en 

betryggande säkerhet. Se 15 kap. 36 b § för vad som avses med att 

säkerheten ska vara betryggande. 

Om verksamheten tillfälligt upphör för längre eller kortare tid kan det 

finnas behov av att upprätthålla rening och vidta andra försiktighetsmått i 

syfte att minimera miljöpåverkan från verksamheten. Enligt tredje punkten 

ska tillståndet förenas med sådana villkor som tillståndsmyndigheten anser 

behövs för att minimera verksamhetens påverkan på omgivningen vid 

oförutsedda avbrott i verksamheten. 

Om verksamhetsutövaren inte följer de föreskrivna villkoren kan till-

synsmyndigheten använda sig av tillsynsverktygen föreläggande eller 

förbud enligt 26 kap. Det kan också bli aktuellt med återkallelse eller 

omprövning av tillståndet enligt 24 kap. samt påföljder enligt 29 kap. 

Av 19 kap. 5 § 9 framgår att bestämmelsen ska tillämpas även i ett 

ärende som prövas av länsstyrelsens miljöprövningsdelegation. 

Övervägandena finns i avsnitt 4.12. 
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5 § 

Paragrafen innehåller bestämmelser om i vilka fall tillstånd till miljöfarliga 

verksamheter eller vattenverksamheter får omprövas eller villkor i sådana 

tillstånd får ändras eller upphävas eller nya villkor meddelas. 

Enligt första stycket 12 får en omprövning eller ändring göras om det 

kan antas att en säkerhet som ställts enligt vissa angivna bestämmelser inte 

längre är tillräcklig eller större än vad som behövs (se prop. 2006/07:95 

s. 112–114, 136 och 137). I punkten görs en ändring som innebär att 

15 kap. 36 a § läggs till bland de uppräknade bestämmelserna. Ändringen 

innebär att det blir möjligt att justera ett tillståndsvillkor om säkerhet även 

i ett tillstånd till en verksamhet som omfattas av kravet på en avfalls-

hanteringsplan för utvinningsavfall. I 22 kap. 25 h § finns en bestämmelse 

om att en dom som omfattar tillstånd att driva verksamhet som omfattas 

av krav på en avfallshanteringsplan för utvinningsavfall ska innehålla bl.a. 

villkor om ett bestämt belopp som säkerheten ska uppgå till. 

Övervägandena finns i avsnitt 4.14. 

26 kap. 

2 § 

Paragrafen innehåller en bestämmelse om skyldighet för tillsynsmyndig-

heten att anmäla misstänkta brott till Polismyndigheten eller Åklagar-

myndigheten samt förutsättningarna för när tillsynsmyndigheten ska 

ansöka om prövning eller ta upp frågan om att ändra eller upphäva villkor. 

I första stycket görs ett tillägg som innebär att misstänkta brott ska an-

mälas skyndsamt. Det görs vidare en ändring som förtydligar vid vilken 

grad av misstanke som anmälan ska ske. Bestämmelsen har utformats efter 

förebild i 6 kap. 11 § lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från 

fartyg, 5 kap. 13 § barlastvattenlagen (2009:1165) och 32 § lagen 

(2020:1173) om vissa utsläpp av växthusgaser. Att det finns förut-

sättningar för att anmäla ett misstänkt brott genom att det ”finns anledning 

att anta” att ett brott har begåtts stämmer överens med regleringen av när 

en förundersökning ska inledas (23 kap. 1 § rättegångsbalken). 

Övervägandena finns i avsnitt 6. 

13 a § 

Paragrafen, som är ny, innehåller ett bemyndigande att meddela före-

skrifter om att den verksamhetsutövare som bedriver eller avser att bedriva 

en miljöfarlig verksamhet som omfattas av anmälningsplikt ska ställa 

säkerhet. 

Av första stycket framgår att föreskrifter får meddelas för en miljöfarlig 

verksamhet som är anmälningspliktig. Bestämmelser om anmälningsplikt 

för miljöfarlig verksamhet finns bl.a. i miljöprövningsförordningen 

(2013:251). Föreskrifter får meddelas om säkerhet för kostnaderna för det 

avhjälpande av en miljöskada och de andra återställningsåtgärder som kan 

komma att behövas med anledning av verksamheten. Paragrafen 

motsvarar i dessa delar delvis bestämmelsen i 16 kap. 3 §. Se prop. 

2006/07:95 s. 135 och 136. Med avhjälpande avses utredning, efter-

behandling och andra åtgärder för att avhjälpa en miljöskada (jfr 10 kap. 
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1 § tredje stycket). Bestämmelsen är inte begränsad till föroreningsskador 

och allvarliga miljöskador enligt 10 kap. utan ger också en möjlighet att 

meddela föreskrifter om krav på säkerhet för att avhjälpa andra miljö-

skador och för återställningsåtgärder som kan komma att behövas med 

anledning av verksamheten. 

I andra stycket anges att föreskrifterna inte får avse staten, kommuner, 

regioner och kommunalförbund. 

Övervägandena finns i avsnitt 5. 

27 kap. 

5 § 

Paragrafen innehåller bestämmelser om renhållningsavgiften. 

I andra stycket görs ett tillägg när det gäller hur de kostnader som ligger 

till grund för avgiften ska beräknas. Tillägget innebär att ersättning för 

avfallshantering som producenter eller producentansvarsorganisationer 

betalar enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken ska 

räknas av. Vid tillämpningen av denna paragraf ska med producent avses 

detsamma som i 15 kap. 8 a §. Vad som avses med producentansvars-

organisation anges i 15 kap. 9 §. 

Övervägandena finns i avsnitt 8.8. 

29 kap. 

9 § 

Paragrafen innehåller bestämmelser om straff för överträdelser av de i 

paragrafen uppräknade skyldigheterna. 

Ändringen i första stycket 15 innebär att det straffbara området utökas 

till att omfatta den som med uppsåt eller av oaktsamhet lämnar avfall till 

en mottagare som inte har gjort de anmälningar eller har de tillstånd som 

krävs för avfallshanteringen. Bestämmelsen är av blankettkaraktär vilket 

innebär att en fullständig gärningsbeskrivning erfordrar en tillämpning av 

föreskrifter som har meddelats med stöd av 15 kap. 30 §. Hänvisningen till 

bemyndigandet i 15 kap. 30 § innebär att straffansvaret kan avse endast 

den som i yrkesmässig verksamhet producerar eller hanterar avfall. 

Enligt 15 kap. 1 § är avfall ett föremål eller ämne som innehavaren gör 

sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med. Vad som avses 

med hantering av avfall anges i 15 kap. 5 §. 

Bestämmelser om tillstånds- och anmälningsplikt för avfallsverksam-

heter finns i miljöprövningsförordningen. Krav på tillstånd och anmälan 

finns även i andra författningar på avfallsområdet, exempelvis i avfalls-

förordningen (2020:614) och i förordningar som reglerar vissa former av 

producentansvar. 

När det gäller gränsöverskridande avfallstransporter finns i EU:s avfalls-

transportförordning en uttömmande reglering av vilka kontroller som ska 

göras. Överträdelser av bestämmelserna regleras i 4 a § och 5 § 1 b samt i 

förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter. 

Övervägandena finns i avsnitt 7. 
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Enligt första punkten träder lagen i kraft den 1 juli 2023 i fråga om 9 kap. 

6 e §, 15 kap. 35 och 36 a–36 c §§, 19 kap. 5 §, 22 kap. 1, 1 d, 1 f, 13 d 

och 25 h §§ och 24 kap. 5 § och i övrigt den 1 januari 2023. 

Enligt andra punkten ska äldre bestämmelser fortfarande gälla vid 

prövningen av mål eller ärenden om tillstånd som har inletts i mark- och 

miljödomstol eller hos länsstyrelsens miljöprövningsdelegation före 

ikraftträdandet. Denna punkt är relevant för bestämmelserna om säker-

heter för utvinningsavfall där det kan finnas pågående mål eller ärenden 

om tillstånd. De äldre bestämmelserna ska inte tillämpas vid ansökan om 

tillstånd enligt miljöbalken för nya verksamheter och vid ansökan om 

ändring eller omprövning av tillstånd för befintliga verksamheter. Detta 

eftersom en ansökan om ändring eller omprövning av tillstånd för befintlig 

verksamhet innebär att ett nytt mål eller ärende inleds. 
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Sammanfattning av relevanta delar av 

promemorian Säkerheter vid hantering av 

utvinningsavfall 

I promemorian föreslås nya bestämmelser för hur säkerheter för utvin-

ningsindustrin ska ställas. De ändringar som föreslås gäller dels nya 

verksamheter som ansöker om tillstånd enligt miljöbalken, dels befintliga 

verksamheter som ansöker om ändring av tillstånd enligt miljöbalken. En 

ny bestämmelse om säkerhet föreslås i balken. 

Förslagen syftar till att minimera risken för att staten ska behöva bekosta 

nödvändiga åtgärder för att stänga, återställa och följa upp nedlagda 

utvinningsverksamheter och bygger på principen om att förorenaren ska 

betala. Förslagen innebär ett förbättrat genomförande av utvinnings-

avfallsdirektivet. 

Krav på att ställa säkerhet föreslås i miljöbalken för verksamheter inom 

utvinningsindustrin som omfattas av krav på att ha en avfallshanterings-

plan för utvinningsavfall. Till utvinningsindustrin hör gruvverksamhet, 

täktverksamhet och kalkbränning. 

I miljöbalken föreslås också ett nytt bemyndigande för regeringen eller 

den myndighet som regeringen bestämmer att meddela ytterligare före-

skrifter om hur säkerhetens storlek ska beräknas, vad som krävs för att en 

säkerhet ska kunna godtas samt när och hur en säkerhet får tas i anspråk.  

Kravet på att ställa säkerhet för verksamheter som omfattas av krav på 

att ha en avfallshanteringsplan för utvinningsavfall föreslås täcka full-

görandet av de skyldigheter som gäller för samtliga delar av verksamheten 

enligt miljöbalken samt föreskrifter och tillståndsvillkor som har medde-

lats med stöd av balken.  

Det föreslås att en avfallshanteringsplan ska ingå i en ansökan om 

tillstånd till en verksamhet som omfattas av krav på att ha en avfalls-

hanteringsplan. I ärenden om tillstånd till verksamhet som omfattas av 

krav på att ha en avfallshanteringsplan föreslås att Riksgäldskontoret ska 

lämna en bedömning till prövningsmyndigheten i fråga om beräkningen 

av säkerhetens storlek. 

Det föreslås nya bestämmelser om att en dom som omfattar tillstånd att 

driva verksamhet som omfattas av kravet på en avfallshanteringsplan ska 

innehålla villkor om vilket belopp säkerheten ska uppgå till och att 

säkerheten fortlöpande ska vara giltig och i kraft. Det föreslås också att 

domen ska innehålla villkor som behövs för att minimera verksamhetens 

påverkan på omgivningen vid oförutsedda avbrott i verksamheten. 

Det föreslås att frågor om säkerhetens form och om säkerheten är 

betryggande ska prövas av Riksgäldskontoret om ärendet gäller säkerhet 

som ställs i tillstånd till gruvdrift eller gruvanläggning. 

Det föreslås att en avfallshanteringsplan ska ingå i en ansökan om 

tillstånd att ändra en verksamhet som omfattas av krav på att ha en 

avfallshanteringsplan för utvinningsavfall. Det föreslås också att villkor 

om säkerhet ska kunna omprövas om det kan antas att den säkerhet som 

ställts inte längre är tillräcklig eller är större än vad som behövs. 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022. 
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Lagförslag i promemorian Säkerheter vid 

hantering av utvinningsavfall 

Förslag till lag om ändring i miljöbalken 

Härigenom föreskrivs i fråga om miljöbalken 

dels att 19 kap. 5 §, 22 kap. 1 och 1 d §§ och 24 kap. 5 § ska ha följande 

lydelse, 

dels att det ska införas sju nya paragrafer, 15 kap. 36 a–36 d §§ och 

22 kap. 1 f, 13 a och 25 h §§, och närmast före 15 kap. 36 a § en ny rubrik 

av följande lydelse. 

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

15 kap. 

 

 Säkerhet vid utvinnings-
verksamhet 

36 a § 

Ett tillstånd till en verksamhet som 

omfattas av krav på en avfalls-

hanteringsplan för utvinningsavfall 

enligt föreskrifter som har 

meddelats med stöd av 15 kap. 40 § 

ska för sin giltighet göras beroende 

av att verksamhetsutövaren ställer 

säkerhet. Säkerheten ska säker-

ställa fullgörandet av de skyldig-

heter som gäller för verksamheten 

enligt denna balk samt de före-

skrifter och tillståndsvillkor som 

har meddelats med stöd av balken. 

En säkerhet får ställas efter hand 

enligt en plan som vid varje tid 

tillgodoser det aktuella behovet av 

säkerhet. 

 

36 b §  

När en säkerhet ställs i ett ärende 

som avser tillstånd till gruvdrift 

eller gruvanläggning ska säker-

heten prövas av den myndighet som 

regeringen bestämmer. I övriga fall 

prövas säkerheten av tillstånds-

myndigheten. 

Säkerheten ska godtas om den, 

ensam eller tillsammans med andra 
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säkerheter, visas vara betryggande 

för sitt ändamål. 

 

 36 c § 

Regeringen eller den myndighet 

som regeringen bestämmer får 

meddela föreskrifter om säkerhet 

enligt 36 a och 36 b §§. Sådana 

föreskrifter får avse 

1. hur säkerhetens storlek ska 

beräknas, 

2. vad som krävs för att en 

säkerhet ska kunna godtas, och 

3. när och hur en säkerhet får tas 

i anspråk. 

 

36 d § 

Om en verksamhetsutövare inte 

uppfyller sina skyldigheter att 

ställa säkerhet enligt 36 a och 

36 b §§ får den myndighet som 

regeringen bestämmer i enskilda 

fall besluta om säkerheter på verk-

samhetsutövarens bekostnad. 

19 kap. 

5 §1 

I ett ärende som prövas av länsstyrelsen eller en kommunal nämnd ska 

styrelsen eller nämnden tillämpa bestämmelserna 

1. i 22 kap. 1, 1 d och 1 e §§ om 

ansökans form och innehåll, 

1. i 22 kap. 1 och 1 d–f §§ om 

ansökans form och innehåll, 

2. i 22 kap. 2 § om en ansökans ingivande och brister i den, 

3. i 22 kap. 2 a § om prövningar som avses i 24 kap. 3, 5, 8, 9 och 13 §§, 

4. i 22 kap. 3 § om kungörelses innehåll, 

5. i 22 kap. 6 § om talerätt, 

6. i 22 kap. 9 § om rätt att företräda fastighet, 

7. i 22 kap. 12 och 13 §§ om 

sakkunniga och om att inhämta 

yttrande, 

7. i 22 kap. 12–13 a §§ om 

sakkunniga och om att inhämta 

yttrande, 

8. i 3 kap. 4 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar om 

undersökning på platsen, 

9. i 22 kap. 25 § första stycket 1–

3 och 5–11, andra stycket sista 

meningen och tredje stycket samt 

25 a–25 c, 25 f och 25 g §§ om 

tillståndsdoms innehåll, 

9. i 22 kap. 25 § första stycket 1–

3 och 5–11, andra stycket sista 

meningen och tredje stycket samt 

25 a–25 c och 25 f–h §§ om 

tillståndsdoms innehåll, 

 

1 Senaste lydelse 2018:1407. 
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10. i 22 kap. 26 § om särskild dom, 

11. i 22 kap. 27 § första stycket, andra stycket andra meningen samt 

tredje stycket första meningen om uppskjutna frågor och provisoriska 

föreskrifter, 

12. i 22 kap. 28 § första stycket första meningen om verkställig-

hetsförordnande, och 

13. i 23 kap. 3 § när det gäller särskilt överklagande i frågor om 

sakkunniga som avses i 22 kap. 12 §. 

22 kap. 

1 §2 

En ansökan i ett ansökningsmål ska vara skriftlig. Den ska innehålla 

1. ritningar och tekniska beskrivningar med uppgifter om förhållandena 

på platsen, om produktionsmängd eller liknande, om användningen av 

råvaror, andra insatsvaror och ämnen och om energianvändning, 

2. uppgifter om utsläppskällor, om arten och mängden av alla förutse-

bara utsläpp och om förslag till de åtgärder som kan behövas dels för att 

förebygga uppkomsten av avfall, dels för att förbereda för återanvändning, 

materialåtervinning och annan återvinning av det avfall som anläggningen 

ger upphov till, 

3. en miljökonsekvensbeskrivning när det krävs enligt 6 kap., 

4. förslag till skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått samt de övriga 

uppgifter som behövs för att bedöma hur de allmänna hänsynsreglerna i 2 

kap. följs, 

5. förslag till övervakning och kontroll av verksamheten, 

6. det handlingsprogram och den säkerhetsrapport som krävs enligt 

lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av 

allvarliga kemikalieolyckor, om den verksamhet eller åtgärd som målet 

avser omfattas av den lagen, 

7. en statusrapport när det krävs 

enligt föreskrifter som har 

meddelats med stöd av 10 kap. 21 § 

första stycket 5, och 

7. en statusrapport när det krävs 

enligt föreskrifter som har 

meddelats med stöd av 10 kap. 21 § 

första stycket 5,  

 8. en avfallshanteringsplan för 

utvinningsavfall när en sådan krävs 

enligt föreskrifter som har 

meddelats med stöd av 15 kap. 

40 §, och 

8. en icke-teknisk samman-

fattning av de uppgifter som anges i 

1–7. 

9. en icke-teknisk samman-

fattning av de uppgifter som anges i 

1–8. 

1 d §3 

En ansökan om omprövning eller om tillstånd att ändra en verksamhet ska 

innehålla en redogörelse för alla tillståndsbestämmelser och villkor som 

gäller för verksamheten enligt tidigare tillstånd. 

 

2 Senaste lydelse 2017:955 
3 Senaste lydelse 2018:1407 
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Om ansökan avser ett änd-

ringstillstånd enligt 16 kap. 2 a §, 

ska ansökan också innehålla de 

uppgifter som behövs för att 

bedöma om ett sådant ändrings-

tillstånd är lämpligt. 

Om ansökan avser ett ändrings-

tillstånd enligt 16 kap. 2 a §, ska 

ansökan också innehålla  

1. de uppgifter som behövs för att 

bedöma om ett sådant ändrings-

tillstånd är lämpligt, och 

2. en avfallshanteringsplan för 

utvinningsavfall när en sådan krävs 

enligt föreskrifter som har 

meddelats med stöd av 15 kap. 

40 §.  

 

 1 f § 

En ansökan om tillstånd till en 

verksamhet som omfattas av krav 

på att ställa säkerhet enligt 9 kap. 

6 e § eller 15 kap. 35, 36 a, 36 b 

eller 37 § ska innehålla en beräk-

ning av vilket belopp säkerheten 

ska uppgå till. 

 

 13 a § 

I mål om tillstånd till en verksamhet 

som omfattas av krav på en avfalls-

hanteringsplan för utvinningsavfall 

enligt föreskrifter som har med-

delats med stöd av 15 kap. 40 § ska 

mark- och miljödomstolen hämta in 

yttrande från Riksgäldskontoret i 

fråga om beräkningen av säker-

hetens storlek enligt 15 kap. 36 a §. 

 

 25 h § 

En dom som omfattar tillstånd att 

driva verksamhet som omfattas av 

krav på en avfallshanteringsplan 

för utvinningsavfall enligt före-

skrifter som har meddelats med 

stöd av 15 kap. 40 § ska dessutom 

alltid innehålla 

 1. villkor med ett bestämt belopp 

som säkerheten ska uppgå till för 

att säkerställa fullgörandet av de 

skyldigheter som gäller för verk-

samheten enligt miljöbalken samt 

de föreskrifter och tillståndsvillkor 

som har meddelats med stöd av 

balken, 
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 2. villkor om att den säkerhet som 

ställs enligt 15 kap. 36 b § fort-

löpande ska vara giltig och i kraft, 

och 

3. villkor som behövs för att mini-

mera verksamhetens påverkan på 

omgivningen vid oförutsedda 

avbrott i verksamheten. 

24 kap. 

5 §4 

I fråga om miljöfarlig verksamhet eller vattenverksamhet får till-

ståndsmyndigheten ompröva tillstånd när det gäller en bestämmelse om 

tillåten produktionsmängd eller annan liknande bestämmelse om 

verksamhetens omfattning, samt ändra eller upphäva villkor eller andra 

bestämmelser eller meddela nya sådana 

1. när, från det tillståndsbeslutet fick laga kraft, det förflutit tio år eller 

den kortare tid som, på grund av vad som följer av Sveriges medlemskap 

i Europeiska unionen, föreskrivs av regeringen eller den myndighet som 

regeringen bestämmer, 

2. om verksamheten med någon betydelse medverkar till att en 

miljökvalitetsnorm inte följs, 

3. om den som har sökt tillståndet har vilselett tillståndsmyndigheten 

genom att lämna oriktiga uppgifter eller låta bli att lämna uppgifter av 

betydelse för tillståndet eller villkoren, 

4. när tillståndet eller villkor som gäller för verksamheten inte har följts, 

5. om det genom verksamheten uppkommit en olägenhet av någon 

betydelse som inte förutsågs när verksamheten tilläts, 

6. om förhållandena i omgivningen har ändrats väsentligt, 

7. om en från hälso- eller miljösynpunkt väsentlig förbättring kan 

uppnås med användning av någon ny process- eller reningsteknik, 

8. om användandet av någon ny teknik för mätning eller uppskattning av 

förorening eller annan störning skulle medföra väsentligt bättre 

förutsättningar för att kontrollera verksamheten, 

9. om verksamheten helt eller till väsentlig del är förlagd inom ett 

område där förbud råder enligt en föreskrift eller ett beslut som har 

meddelats med stöd av 9 kap. 4 §, 

10. för att förbättra en anläggnings säkerhet, 

11. om det visar sig att anordningar som har vidtagits eller villkor som 

har meddelats till skydd för fisket med stöd av 11 kap. 8 § eller enligt 

6 kap. 5 § lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vatten-

verksamhet är mindre ändamålsenliga, eller 

12. om det kan antas att en säker-

het som ställts enligt 9 kap. 6 e §, 

15 kap. 35 eller 37 § eller 16 kap. 

3 § inte längre är tillräcklig eller är 

större än vad som behövs. 

12. om det kan antas att en 

säkerhet som ställts enligt 9 kap. 

6 e §, 15 kap. 35, 36 a, 36 b eller 

37 § eller 16 kap. 3 § inte längre är 

 

4 Senaste lydelse 2019:295. 
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tillräcklig eller är större än vad som 

behövs. 

I fall som avses i första stycket 5 får tillståndsmyndigheten också besluta 

om andra åtgärder som behövs för att förebygga eller minska olägenheter 

för framtiden. 

                       

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022. 

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för mål eller ärenden om tillstånd 

som har inletts i mark- och miljödomstol eller hos länsstyrelsens miljö-

prövningsdelegation före ikraftträdandet. 
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Förteckning över remissinstanserna 

(promemorian Säkerheter vid hantering av 

utvinningsavfall) 

Svar har inkommit från Askersunds kommun, Boliden Group, Energimyn-

digheten, Jönköpings kommun, Kiruna kommun, Konjunkturinstitutet, 

Kungliga Vetenskapsakademin, LKAB, Luleå tekniska universitet, 

Länsstyrelsen i Dalarnas län, Länsstyrelsen i Gävleborgs län, Läns-

styrelsen i Norrbottens län, Länsstyrelsen i Västerbottens län, Läns-

styrelsen i Västernorrlands län, Länsstyrelsen i Örebro län, Malå kommun, 

Naturvårdsverket, Norsjö kommun, Regelrådet, Region Dalarna, Riks-

gäldskontoret, Sametinget, SCB, Statens Fastighetsverk, SGI, Svea 

hovrätt (Mark- och miljööverdomstolen), Svemin, Svenska Bankföre-

ningen, Sveriges Bergmaterialindustri (SBMI), SGU, Umeå tingsrätt och 

Zinkgruvan Mining.  

Följande remissinstanser har meddelat att de avstår från att lämna svar 

eller att de inte har några synpunkter: Bergsstaten, Borgholms kommun, 

Ekonomistyrningsverket, Finansinspektionen, Formas, Gävle kommun, 

Havs- och vattenmyndigheten, Hedemora kommun, Jokkmokks kommun, 

Kammarkollegiet, Kemikalieinspektionen, Konkurrensverket, Krono-

fogdemyndigheten, Lindesbergs kommun, Lunds kommun, Myndigheten 

för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Myndigheten för sam-

hällsskydd och beredskap, Nacka tingsrätt (mark- och miljödomstolen), 

Riksrevisionen, Skellefteå kommun, Strålsäkerhetsmyndigheten, Sverige 

Kommuner och Regioner (SKR), Tillväxtverket, Umeå kommun, Uppsala 

kommun och Östhammars kommun. 

Svar har inte inkommit från Arvidsjaurs kommun, Avfall Sverige, 

Bergskraft Bergslagen AB, Bjuvs kommun, Björkdalsgruvan AB, Botnia 

Exploration AB, Cementa AB, Dragon Mining AB, Falu kommun, 

Gotlands kommun, Gällivare kommun, IKEM, Jernkontoret, Kaunis Iron 

AB, Lovisagruvan AB, Ludvika kommun, Lycksele kommun, Motala 

kommun, Naturskyddsföreningen, NCC Industry AB, Nordic Iron Ore 

AB, Ovanåkers kommun, Pajala kommun, Region Jämtland Härjedalen, 

RISE, Skanska Industrial Solutions AB, Sorsele kommun, Svensk Torv, 

Svenska Samernas Riksförbund, Svenska Vanadin AB, Svenskt Närings-

liv, Swerock AB, Teknikföretagen, Uppsala universitet, Urbergsgruppen, 

Vilhelmina kommun, Världsnaturfonden (WWF) och Övertorneå 

kommun. 
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Sammanfattning av relevanta delar av 

promemorian Ordning och reda på avfallet 

I promemorian lämnas lagförslag som syftar till att förbättra avfalls-

hanteringen. 

Det föreslås en ny bestämmelse i miljöbalken som ger tillsynsmyndig-

heter som handlägger en anmälan om miljöfarlig verksamhet möjlighet att 

förelägga verksamhetsutövaren att ställa säkerhet för kostnaderna för det 

avhjälpande av en miljöskada och de andra återställningsåtgärder som 

verksamheten kan leda till. 

I miljöbalken föreslås även vissa ändringar i bestämmelsen om 

skyldighet för en tillsynsmyndighet att anmäla misstankar om brott, samt 

en ny straffbestämmelse. Straffbestämmelsen innebär att den som med 

uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot en föreskrift som regeringen har 

meddelat med stöd av 15 kap. 30 § miljöbalken genom att lämna avfall till 

någon som inte har gjort de anmälningar eller har de tillstånd som krävs 

för avfallshanteringen ska kunna dömas till böter. 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022. 
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Lagförslag i promemorian Ordning och reda på 

avfallet 

Förslag till lag om ändring i miljöbalken 

Härigenom föreskrivs i fråga om miljöbalken  

dels att 26 kap. 2 § och 29 kap. 9 § ska ha följande lydelse, 

dels att det ska införas en ny paragraf, 26 kap. 10 a §, av följande  

lydelse. 

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

26 kap. 

2 §1 

Tillsynsmyndigheten ska anmäla 

överträdelser av bestämmelser i 

balken eller i föreskrifter som har 

meddelats med stöd av balken till 

Polismyndigheten eller Åklagar-

myndigheten, om det finns miss-

tanke om brott. 

Tillsynsmyndigheten ska skynd-

samt anmäla överträdelser av 

bestämmelser i balken eller i 

föreskrifter som har meddelats med  

stöd av balken till Polismyndig-

heten eller Åklagarmyndigheten, 

om det finns anledning att anta att 

ett brott har begåtts. 

Om tillsynsmyndigheten finner att villkoren i ett tillstånd till en 

miljöfarlig verksamhet eller vattenverksamhet inte är tillräckliga och det 

finns förutsättningar enligt 24 kap. 5, 7, 8 eller 9 §, ska myndigheten 

ansöka om prövning eller ta upp frågan om att ändra eller upphäva villkor 

utan någon särskild framställning om detta enligt det som sägs i 24 kap. 

11 §. 

 

 10 a § 

 En tillsynsmyndighet som hand-

lägger en anmälan som har gjorts 

enligt föreskrifter som har 

meddelats med stöd av 9 kap. 6 § 

får förelägga verksamhetsutövaren  

att ställa säkerhet för kostnaderna 

för det avhjälpande av en miljö-

skada och de andra återställnings-

åtgärder som verksamheten kan 

leda till. Staten, kommuner, region-

er och kommunalförbund får inte 

föreläggas att ställa säkerhet. 

Tillsynsmyndigheten ska bedöma 

om säkerheten ska godtas. 

En säkerhet ska godtas om den 

visas vara betryggande för sitt 
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ändamål. Säkerheten får ställas 

efter hand enligt en plan som vid 

varje tid tillgodoser det aktuella 

behovet av säkerhet. 

 

29 kap. 

9 §2 

Till böter döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet 

1. bryter mot bestämmelsen i artikel 6.3 i förordning (EG) nr 338/97 om 

skyldighet att i en ansökan lämna uppgift om tidigare beslut om avslag, 

2. bryter mot en föreskrift eller ett beslut i ett enskilt fall om tomgångs-

körning eller gatumusik som regeringen eller, efter regeringens bemyn-

digande, en myndighet har meddelat med stöd av 9 kap. 12 §, 

3. bryter mot en föreskrift om skötsel av jordbruksmark som regeringen 

eller, efter regeringens bemyndigande, en myndighet har meddelat med 

stöd av 12 kap. 8 §, 

4. bryter mot en föreskrift om hantering av gödsel som regeringen eller, 

efter regeringens bemyndigande, en myndighet har meddelat med stöd av 

12 kap. 10 §, 

5. vid en sådan odling av genetiskt modifierade organismer som 

omfattas av ett tillstånd enligt 13 kap. 12 § bryter mot en föreskrift om 

försiktighetsmått som regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, 

en myndighet har meddelat med stöd av 13 kap. 11 §, 

6. bryter mot en föreskrift om märkning av genetiskt modifierade 

organismer som regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en 

myndighet har meddelat med stöd av 13 kap. 18 §, 

7. bryter mot en bestämmelse om spårbarhet eller märkning enligt artikel 

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1 eller 5.2 i Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1830/2003 av den 22 september 2003 om spårbarhet 

och märkning av genetiskt modifierade organismer och spårbarhet av 

livsmedel och foderprodukter som är framställda av genetiskt modifierade 

organismer och om ändring av direktiv 2001/18/EG,  

8. bryter mot en bestämmelse om information, identifiering, dokumenta-

tion eller anmälan enligt artikel 6, 12 eller 13 i Europaparlamentets och 

rådets förordning (EG) nr 1946/2003 av den 15 juli 2003 om gränsöver-

skridande förflyttning av genetiskt modifierade organismer, 

9. på marknaden släpper ut en kosmetisk produkt som inte uppfyller 

kraven om märkning enligt artikel 19.1 eller 19.2 i förordning (EG) nr 

1223/2009, eller på marknaden tillhandahåller en kosmetisk produkt som 

inte uppfyller kraven om märkning enligt artikel 19.1 a, e eller g i samma 

förordning,  

10. bryter mot skyldigheten att lämna information enligt artikel 9 i 

förordning (EG) nr 648/2004, 

11. bryter mot en bestämmelse om information eller dokumentation 

enligt artikel 32, 34 eller 36 i förordning (EG) nr 1907/2006, 

12. i fråga om ett växtskyddsmedel som är godkänt i ett annat land i 

Europeiska unionen men som inte är godkänt i Sverige bryter mot artikel 
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52 i förordning (EG) nr 1107/2009 genom att föra in medlet till Sverige, 

släppa ut det på marknaden eller använda det utan att medlet omfattas av 

ett sådant parallellhandelstillstånd som krävs enligt artikeln,  

13. i fråga om en biocidprodukt som är godkänd i ett annat land i 

Europeiska unionen men som inte är godkänd i Sverige tillhandahåller 

produkten eller använder den utan att produkten omfattas av ett sådant 

parallellhandelstillstånd som avses i artikel 53 i förordning (EU) nr 

528/2012,  

14. bryter mot bestämmelsen i 15 kap. 24 § första stycket eller en före-

skrift som regeringen har meddelat med stöd av 15 kap. 39 § genom att 

yrkesmässigt eller annars i stor omfattning transportera avfall, eller 

15. bryter mot en föreskrift som 

regeringen har meddelat med stöd 

av 15 kap. 30 § genom att för 

transport lämna avfall till den som 

inte har det tillstånd som krävs för 

en sådan transport. 

15. bryter mot en föreskrift som 

regeringen har meddelat med stöd 

av 15 kap. 30 § genom att lämna 

avfall till någon som inte har gjort 

de anmälningar eller har de 

tillstånd som krävs för avfalls-

hanteringen. 

Ansvar ska inte dömas ut enligt denna paragraf, om ansvar för gärningen 

kan dömas ut enligt 1 § 

                       

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022. 
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Förteckning över remissinstanserna 

(promemorian Ordning och reda på avfallet) 

Svar har inkommit från Avfall Sverige, Botkyrka kommun, Bygg-

företagen, Domstolsverket, Ekonomistyrningsverket, Eskilstuna kommun, 

Fastighetsägarna, Göteborgs stad, Havs- och vattenmyndigheten, Helsing-

borgs kommun, Huddinge kommun, Håll Sverige Rent, Hässleholm 

kommun, Jernkontoret, Järfälla kommun, Kammarkollegiet, Karlshamns 

kommun, Kemikalieinspektionen, Kommerskollegium, Konkurrensver-

ket, Lunds kommun, Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i 

Västmanland, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Malmö kommun, 

Miljöförbundet Blekinge Väst, Nacka kommun, Nacka tingsrätt (mark- 

och miljödomstolen), Naturvårdsverket, NCC Sverige AB, Norrköping 

kommun, NSR AB, Peab AB, Polismyndigheten, Regelrådet, Region 

Stockholm, Renova, Skanska, Skellefteå kommun, Skogsindustrierna, 

Stena Recycling, Stockholms kommun, Storumans kommun, Sundsvalls 

kommun, Svea hovrätt (Mark- och miljööverdomstolen), Svenska 

institutet för standarder SIS, Sveriges Bergmaterialindustri (SBMI), 

Sveriges Geologiska Undersökning (SGU), Sveriges Kommuner och 

Regioner (SKR), Sveriges åkeriföretag, Svevia AB, Sysav, Södertälje 

kommun, SÖRAB, Trafikverket, Trelleborgs kommun, Umeå kommun, 

Vafabmiljö AB, Vallentuna kommun, Västerås kommun, Västra Mälar-

dalens Myndighetsförbund, Åklagarmyndigheten, Återvinningsindust-

rierna och Örnsköldsviks kommun. 

Följande remissinstanser har meddelat att de avstår från att lämna svar 

eller att de inte har några synpunkter: Boverket, Gävle kommun, Hagfors 

kommun och Statens jordbruksverk. 

Svar har inte inkommit från Arvidsjaurs kommun, Byggmaterial-

industrierna, Företagarna Sverige, Gotlands kommun, Greenpeace, 

Gästrike Återvinnare, Gävle kommun, Hagfors kommun, Haparanda 

kommun, IL Recycling, Liselotte Lööf AB, Ludvika kommun, Närings-

livets Regelnämnd, RagnSells AB, Region Skåne, Region Västernorrland, 

Region Västra Götaland, Stena Metall AB, SveMin, Svensk Betong, 

Svenska Naturskyddsföreningen, Svenskt Näringsliv, Swerock, Timrå 

kommun, Uddevalla kommun, Ulricehamns kommun, Världsnaturfonden 

(WWF) och Ystads kommun. 



  

  

145 

Prop. 2021/22:219 

Bilaga 7 
Sammanfattning av relevanta delar av 

promemorian En förbättrad 

förpackningsinsamling – nya roller för 

kommuner och producenter  

I miljöbalken föreslås nya bemyndiganden. Regeringen eller den 

myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om att 

en producentansvarsorganisation för förpackningar ska hantera mer avfall 

än vad som motsvarar organisationens marknadsandel. Sådana föreskrifter 

ska endast få avse hantering av avfall som producentansvarsorganisa-

tionen ka få skälig ersättning för. Det föreslås också en bestämmelse om 

skyldighet för producentansvarsorganisationer att ersätta den producent-

ansvarsorganisation som ansvarar för insamling av förpackningsavfall från 

verksamheter för skäliga kostnader. Bestämmelsen blir aktuell om 

regeringen i föreskrifter har bestämt att en producentansvarsorganisation 

ska ansvara för insamlingen av förpackningsavfall från verksamheter. I 

promemorian föreslås att det i en ny förpackningsförordning ska anges att 

den största producentansvarsorganisationen ska ha det ansvaret. Ersätt-

ningen ska enligt bestämmelsen i miljöbalken beräknas utifrån den 

ersättande organisationens marknadsandel. Det föreslås att mark- och 

miljödomstol som första instans ska pröva mål om kostnadsansvar för 

godkända producentansvarsorganisationer för förpackningar. När det 

gäller producentansvarsorganisationer föreslås också att regeringen eller 

den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om 

att en producentansvarsorganisation för förpackningar inte får dela ut vinst 

till sina ägare. 

I promemorian föreslås att det på förordningsnivå ska regleras att 

kommunerna ska samla in förpackningsavfall från hushåll och från 

verksamheter vars avfallshantering är samlokaliserad med hushållens i 

flerbostadshus, att avfallet ska överlämnas till producentansvarsorganisa-

tionerna för vidare hantering och att producentansvarsorganisationerna ska 

ersätta kommunerna för insamlingen genom avgifter som fastställs av 

Naturvårdsverket. Med anledning av detta föreslås nya bemyndiganden i 

miljöbalken. Det föreslås att regeringen eller den myndighet som 

regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om skyldighet för 

kommuner dels att vidta de åtgärder som krävs för att ansvarsfördelningen 

mellan kommuner och producenter eller producentansvarsorganisationer 

ska fungera. Föreskrifter ska också kunna meddelas om att kommunen ska 

ansvara för avfall som omfattas av producentansvar även om det inte är 

kommunalt avfall. En förutsättning ska dock vara att det finns samord-

ningsfördelar med att kommunen hanterar avfallet tillsammans med avfall 

som kommunen ansvarar för.  

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. 
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Lagförslag i promemorian En förbättrad 

förpackningsinsamling – nya roller för 

kommuner och producenter 

Förslag till lag om ändring i miljöbalken 

Härigenom föreskrivs i fråga om miljöbalken  

dels att 15 kap. 15, 21 och 22 §§, 21 kap. 1 § och 27 kap. 5 § ska ha 

följande lydelse, 

dels att det ska införas en ny paragraf, 15 kap. 16 b §, av följande 

lydelse. 

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 

15 kap. 

15 §1 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela 

föreskrifter om 

1. skyldighet för producenter att tillhandahålla eller anlita en 

producentansvarsorganisation, 

2. förbud att yrkesmässigt överlåta eller saluföra produkter om 

produktens producent inte tillhandahåller eller har anlitat en producent-

ansvarsorganisation, 

3. tillstånd, godkännande eller anmälan för yrkesmässig drift av en 

producentansvarsorganisation, 

4. kriterier för hur ersättning som 

en producentansvarsorganisation 

tar ut från producenterna ska 

bestämmas, och 

4. kriterier för hur ersättning som 

en producentansvarsorganisation 

tar ut från producenterna ska 

bestämmas, 

 5. att en producentansvarsorga-

nisation för förpackningar inte får 

dela ut vinst till sina ägare, 

5. skyldighet för en producent-

ansvarsorganisation att fullgöra 

sådana skyldigheter som avses i 12 

och 13 §§. 

6. skyldighet för en producent-

ansvarsorganisation att fullgöra 

sådana skyldigheter som avses i 12 

och 13 §§, och 

 7. att en producentansvars-

organisation ska hantera mer 

avfall än vad som 

a) motsvarar organisationens 

marknadsandel, eller 

b) står i rimlig proportion till den 

verksamhet som bedrivs av de 

producenter som anlitar 

organisationen. 
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Föreskrifter enligt första stycket 

7 får endast avse hantering av 

avfall som producentansvars-

organisationen kan få skälig 

ersättning för. 

 

 16 b § 

 Om flera producentansvarsorgani-

sationer för förpackningar har 

godkänts enligt föreskrifter som 

regeringen har meddelat med stöd 

av 15 kap. 15 § 3, och en av de 

organisationerna ska ansvara för 

insamling av förpackningsavfall 

från verksamheter och information 

om avfallshanteringen, ska övriga 

producentansvarsorganisationer 

ersätta den ansvariga organisa-

tionen för skäliga kostnader. 

Ersättningens storlek ska beräknas 

utifrån den ersättande organisa-

tionens marknadsandel. 

Den myndighet som regeringen 

bestämmer ska vid behov i beslut 

fastställa hur stor en producent-

ansvarsorganisations marknads-

andel ska anses vara. 

 

21 §2 

Regeringen eller den myndighet 

som regeringen bestämmer får 

meddela föreskrifter om undantag 

från kommunens ansvar enligt 20 

och 20 a §§ i fråga om avfall som 

ska samlas in eller behandlas av en 

producent eller en producent-

ansvarsorganisation enligt före-

skrifter som har meddelats med 

stöd av 12 eller 15 §. 

Regeringen eller den myndighet 

som regeringen bestämmer får 

meddela föreskrifter om 

1. undantag från kommunens 

ansvar enligt 20 och 20 a §§ i fråga 

om avfall som samlas in eller 

behandlas av en producent eller en 

producentansvarsorganisation 

enligt föreskrifter som har 

meddelats med stöd av 12 eller 

15 §, och 

2. skyldigheter för kommuner att 

vidta de åtgärder som krävs för att 

ansvarsfördelningen mellan 

kommuner och producenter eller 

producentansvarsorganisationer 

ska fungera. 
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22 §3 

Regeringen eller den myndighet eller kommun som regeringen 

bestämmer får meddela föreskrifter om att kommunen ska ansvara för att 

annat avfall än sådant som avses i 20 § behandlas och transporteras från 

den fastighet där avfallet finns. 

Föreskrifterna får endast avse 

avfall som av hälso- eller miljöskäl 

behöver hanteras av kommunen. 

Föreskrifterna får endast avse 

1. avfall som av hälso- och 

miljöskäl behöver hanteras av 

kommunen, eller 

2. avfall som omfattas av produ-

centansvar, om det finns samord-

ningsfördelar med att kommunen 

hanterar sådant avfall tillsammans 

med avfall som kommunen 

ansvarar för enligt 20 § eller enligt 

föreskrifter som har meddelats med 

stöd av 1. 

 

21 kap. 

1 §4 

Mark och miljödomstol prövar som 

första instans mål om 

Mark- och miljödomstol prövar 

som första instans mål om 

1. miljöfarlig verksamhet som är ansökningsmål enligt 1 a § första 

stycket, 

2. vattenverksamhet och vattenanläggningar enligt 11 kap. samt lagen 

(1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet, utom 

verksamheter som avser markavvattning vilka ska prövas av länsstyrelsen 

och säkerhetsklassificering av dammar, 

3. markavvattningar som enligt lagen med särskilda bestämmelser om 

vattenverksamhet har överlämnats från länsstyrelsen eller anmälts av en 

lantmäterimyndighet, 

4. ersättning för skada och intrång enligt 28 kap. 2–5 §§, 

5. ersättning och inlösen vid ingripande av det allmänna enligt denna 

balk och vid vattenverksamhet, om inte annat har särskilt föreskrivits, 

6. ersättning för miljöskador och inlösen enligt 32 kap., talan om förbud 

eller försiktighetsmått enligt 32 kap. 12 § samt grupptalan enligt 32 kap. 

13 §, 

7. fördelning av solidariskt ansvar mellan flera enligt 10 kap. 6 och 7 §§ 

på talan av någon av de solidariskt ansvariga, 

8. utdömande av vite enligt ett föreläggande som har förenats med vite 

med stöd av balken, efter särskild ansökan av den myndighet som har 

beslutat vitesföreläggandet eller, om vitesföreläggandet har beslutats i 

förfarandet, med tillämpning av 6 § andra stycket lagen (1985:206) om 

viten, 

9. kostnadsansvar för fastighetsägare enligt 10 kap. 9 §, 
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10. fördelning av kostnader för gemensamt utnyttjande av information 

enligt det som följer av artiklarna 27.6 och 30.3 i Europaparlamentets och 

rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om 

registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier 

(Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av 

direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) 

793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets 

direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 

93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG, 

11. fördelning av kostnader för 

utbyte av information enligt det 

som följer av artikel 62.6 i 

Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1107/2009 av 

den 21 oktober 2009 om utsläpp-

ande av växtskyddsmedel på 

marknaden och om upphävande av 

rådets direktiv 79/117/EEG och 

91/414/EEG, och 

12. fördelning av kostnader för 

gemensamt utnyttjande av 

information enligt det som följer av 

artikel 63.3 i Europaparlamentets 

och rådets förordning (EU) nr 

528/2012 av den 22 maj 2012 om 

tillhanda-hållande på marknaden 

och användning av biocid-

produkter. 

 

11. fördelning av kostnader för 

utbyte av information enligt det 

som följer av artikel 62.6 i 

Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1107/2009 av 

den 21 oktober 2009 om utsläpp-

ande av växtskyddsmedel på 

marknaden och om upphävande av 

rådets direktiv 79/117/EEG och 

91/414/EEG, 

12. fördelning av kostnader för 

gemensamt utnyttjande av 

information enligt det som följer av 

artikel 63.3 i Europaparlamentets 

och rådets förordning (EU) nr 

528/2012 av den 22 maj 2012 om 

tillhanda-hållande på marknaden 

och användning av biocid-

produkter, och 

13. kostnadsansvar för godkända 

producentansvarsorganisationer 

för förpackningar enligt 15 kap. 

16 b §. 

27 kap. 

5 §5 

En avgift som avses i 4 § första stycket ska vara årlig eller på annat sätt 

periodisk. Om avgiften avser insamling, transport och behandling vid 

enstaka tillfällen, får kommunen besluta att avgiften ska betalas särskilt 

för varje tillfälle. 

Den avgift som avses i 4 § första 

stycket 1 ska bestämmas till högst 

det belopp som behövs för att täcka 

nödvändiga kostnader för den 

infrastruktur som behövs för 

avfallshantering samt nödvändiga 

planerings-, kapital- och drifts-

kostnader för renhållningen. Från 

Den avgift som avses i 4 § första 

stycket 1 ska bestämmas till högst 

det belopp som behövs för att täcka 

nödvändiga kostnader för den 

infrastruktur som behövs för 

avfallshantering samt nödvändiga 

planerings-, kapital- och drifts-

kostnader för renhållningen. Från 
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dessa kostnader ska kostnaderna 

för användning av anläggningar 

eller utrustning för andra ändamål 

än renhållning räknas av. Avgiften 

får tas ut på ett sådant sätt att 

återanvändning, återvinning eller 

annan miljöanpassad avfalls-

hantering främjas 

dessa kostnader ska kostnaderna 

för användning av anläggningar 

eller utrustning för andra ändamål 

än renhållning räknas av. Även 

ersättning för avfallshantering som 

producenter eller producent-

ansvarsorganisationer betalar 

enligt föreskrifter som har 

meddelats med stöd av denna balk 

ska räknas av. Avgiften får tas ut på 

ett sådant sätt att återanvändning, 

återvinning eller annan 

miljöanpassad avfallshantering 

främjas. 

                       

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023. 
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Förteckning över remissinstanserna 

(promemorian En förbättrad 

förpackningsinsamling – nya roller för 

kommuner och producenter) 

Svar har inkommit från Ace Nordic, Alvesta kommun, Amazon, Arjeplogs 

och Arvidsjaurs kommuner, Arla, Arvid Nordqvist, Avfall Hälsingland, 

Avfall Sverige, BillerudKorsnäs AB, Bollebygds kommun, Borgholms 

Energi AB, Borgholms kommun, Bostadsrätterna, Boverket, Bower, 

Bräcke kommun, Båstads kommun, Carlsberg Sverige AB, Chris Wine 

Sweden AB, Coca Cola Europacific Partners, Contemporary Wines AB, 

Dagligvaruleverantörernas Förbund, DalaAvfall, Dorotea kommun, 

Ekonomistyrningsverket, Emmaboda kommun, Envac AB, Fagersta 

kommun, Falkenbergs kommun, Fastighetsägarna Sverige AB, Filipstads 

kommun, Fiskeby Board AB, Forshaga kommun, Fritidsodlingens 

riksorganisation, Förpackningsinsamlingen (FTI), Giertz Vinimport AB, 

Gästrike Återvinnare, Gävle kommun, Göteborgs kommun, Habo 

kommun, Halmstads kommun, Heby kommun, Helsingborgs stad, 

Hermansson & Co AB, HSB, Huddinge kommun, Hylte kommun, Hyres-

gästföreningen, Hällefors kommun, Härjedalens kommun, Härnösands 

kommun, Hässleholms kommun, Hässleholms Miljö AB, Höörs kommun, 

Ica Handlarnas Förbund, Iconic Wines AB, IKEA Sverige AB, IKEM – 

innovations och kemiindustrierna i Sverige, Inlandskommunernas ekono-

miska förening, Japan Tobacco International Sweden AB, Jönköpings 

kommun, Kalmar kommun, Kammarkollegiet, Karlstads kommun, 

Katrineholms kommun, Kils kommun, Kiruna kommun, Kommers-

kollegium, Kommunerna i Jämtlands län, Konkurrensverket, Kramfors 

kommun, Kristianstads Renhållning AB, Krokoms kommun, Kronofogde-

myndigheten, Kungliga Tekniska Högskolan, Kungsörs kommun, Lant-

brukarnas riksförbund, Liselotte Lööf AB, Livsmedelsföretagen, Livs-

medelsverket, Ljusnarsbergs kommun, LRFs kommungrupp i Vansbro, 

Lunds kommun, Lundstams återvinning AB, Lycksele kommun, Malmö 

kommun, Malung-Sälens kommun, Moestue Grape Selections AB, Mora 

kommun, Motala kommun, Munkedals kommun, Nodava AB, Nacka 

kommun, Naturvårdsverket, Nora kommun, Norrköpings kommun, Norr-

tälje Vatten och Avfall, Nordvästra Skånes Renhållnings AB, Nyköpings 

kommun, Orkla Foods Sverige AB, Orsa kommun, Oxelösunds kommun, 

Pernod Ricard Sweden, Prezero Recycling AB, Primewine Sweden, Ragn-

Sells AB, Ragunda kommun, Regelrådet, Region Västerbotten, RK 

Returkartong AB, Returpack AB, Riksbyggen, Sala kommun, Samråds-

grupp Avfall (SGA), Samverkan Återvinning Miljö, Sigtuna, Håbo, 

Knivsta och Upplands bro kommuner, SIS Swedish Standards Institute, 

Skellefteå kommun, Skogsindustrierna, Skrotfrag AB, Skurups kommun, 

Smedjebackens kommun, Småföretagarnas Riksförbund, Spendrups 

Bryggeri, Spring Wine & Spirits AB, Sprit- och vinleverantörsföreningen, 

SRV återvinning AB, Statens fastighetsverk, Statens jordbruksverk, 

Statistiska centralbyrån, Stellan Kramer AB, Stena Recycling, Stiftelsen 

Håll Sverige Rent, Stockholms stad, Stora Enso AB, Storumans kommun, 
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Strömsunds kommun, Städa Sverige, Sundbyberg Avfall och Vatten AB, 

Sunne kommun, Svenljunga kommun, Svensk Dagligvaruhandel, Svensk 

Glasåtervinning AB, Svensk Handel, Svensk Plastindustriförening, 

Svensk Plaståtervinning AB, Svenska Tobaksleverantörsföreningen, 

Svenska Metallkretsen AB, Svenska Transportarbetareförbundet, Svenska 

Turistföreningen, Svenskt Producentansvar, Svenskt Trä, Sveriges Produ-

center av Alkoholdrycker, Sveriges Allmännytta, Sveriges Kommuner och 

Regioner, Sveriges Åkeriföretag, Sydskånes Avfallsaktiebolag (SYSAV), 

Säffle-Åmål kommuner, Säters kommun, Sävsjö kommun, Söderköpings 

kommun, SÖRAB, Tailor-Made Responsibility (TMR AB), Tanums 

kommun, Tekniska Verken i Linköping, The Absolute Company AB, The 

Wine Team Global AB, Timrå kommun, Tomelilla kommun, Tranemo 

kommun, Trelleborgs kommun, Umeå kommun, Umeå tingsrätt (mark- 

och miljödomstolen), Uppsala kommun, Vafab miljö AB, Vatten och 

Miljö i Väst AB, Villaägarnas Riksförbund, Visita, Växjö kommun, Åre 

kommun, Årjängs kommun, Älvdalens kommun, Återvinningsindust-

rierna, Öckerö kommun, Ödeshögs kommun, Örnsköldsviks kommun, 

Östersunds kommun och Östra Göinge Renhållnings AB. 

Följande remissinstanser har meddelat att de avstår från att lämna svar 

eller att de inte har några synpunkter: Botkyrka kommun, Domstolsverket, 

Gävle kommun, Havs- och vattenmyndigheten, Kammarkollegiet, Nacka 

tingsrätt (mark- och miljödomstolen), Pajala kommun, Riksgälden och. 
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac). 

Svar har inte inkommit från Akademiska Hus AB, Apotea, Askås, 

Axfood AB, Blocket, Boxholms kommun, Chalmers Tekniska Högskola 

AB, Coop Sverige AB, El-kretsen AB, Ellos Group, Elopak AB, Espresso 

House, Friluftsfrämjandet, Greenpeace, Holmen AB, Hudiksvalls 

kommun, IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Jordens vänner, Kommunernas 

internationella miljöorganisation (KIMO), Konsumentföreningen Stock-

holm, Kungälvs kommun, Lidl Sverige, Lindberg & Son AB, Metsä board 

Husum Sverige AB, Naturskyddsföreningen, Panini Internazionale, 

Partille kommun, Pressbyrån, Pulpac, Recipo, Renova AB, Returpappers-

centralen, Riksantikvarieämbetet, SCA Skog AB, 7-eleven Sverige AB, 

SJ AB, Skånemejeriet, Stena Metall AB, Storfors kommun, Sunne 

kommun, Svensk Digital Handel, Svenska Wellpappföreningen, Svenskt 

Näringsliv, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO), Sveriges 

Arkitekter, Sveriges Konsumenter, Sveriges Standardiseringsförbund, 

Tetra Pak Sverige AB, Tranås kommun, Veolia Recycling Solutions 

Sweden AB, Världsnaturfonden (WWF), Waynes Coffee, Ystads 

kommun, Älvsbyns kommun och Örebro kommun. 
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Lagrådsremissens lagförslag 

Förslag till lag om ändring i miljöbalken 

Härigenom föreskrivs1 i fråga om miljöbalken2 

dels att nuvarande 26 kap. 13 a § ska betecknas 26 kap. 13 b §, 

dels att 9 kap. 6 e §, 15 kap. 15, 21, 22 och 35 §§, 19 kap. 5 §, 21 kap. 

1 §, 22 kap. 1 och 1 d §§, 24 kap. 5 §, 26 kap. 2 §, 27 kap. 5 § och 29 kap. 

9 § ska ha följande lydelse, 

dels att rubriken närmast före 26 kap. 13 a § ska sättas närmast före 

26 kap. 13 b §, 

dels att det ska införas åtta nya paragrafer, 15 kap. 16 b och 36 a–

36 c §§, 22 kap. 1 f, 13 a och 25 h §§ och 26 kap. 13 a §, och närmast före 

15 kap. 36 a § en ny rubrik av följande lydelse. 

 

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

9 kap. 

6 e §3 

Tillstånd till täkt får ges endast om det för uppfyllandet av de villkor som 

ska gälla för tillståndet ställs säkerhet enligt 16 kap. 3 §. Staten, kommun-

er, regioner och kommunalförbund behöver dock inte ställa säkerhet. 

 Kravet på säkerhet gäller inte de 

delar av verksamheten som om-

fattas av kravet på säkerhet i 

15 kap. 36 a §. 

15 kap. 

15 §4 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela 

föreskrifter om 

1. skyldighet för producenter att tillhandahålla eller anlita en producent-

ansvarsorganisation, 

2. förbud att yrkesmässigt överlåta eller saluföra produkter om 

produktens producent inte tillhandahåller eller har anlitat en producent-

ansvarsorganisation, 

 

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/21/EG av den 15 mars 2006 om hantering 

av avfall från utvinningsindustrin och om ändring av direktiv 2004/35/EG, i lydelsen enligt 

Europarlamentets och rådets förordning (EG) 596/2009 samt Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa 

direktiv, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/851. 
2 Senaste lydelse av 

26 kap. 13 a § 2019:496 

rubriken närmast före 26 kap. 13 a § 2019:496. 
3 Senaste lydelse 2019:842. 
4 Senaste lydelse 2021:881. 
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3. tillstånd, godkännande eller anmälan för yrkesmässig drift av en 

producentansvarsorganisation, 

4. kriterier för hur ersättning som 

en producentansvarsorganisation 

tar ut från producenterna ska 

bestämmas, och 

4. kriterier för hur ersättning som 

en producentansvarsorganisation 

tar ut från producenterna ska 

bestämmas, 

5. att de intäkter som en produ-

centansvarsorganisation för för-

packningar har endast får använ-

das för verksamhet som har sam-

band med organisationens skyldig-

heter enligt 6 och 7 eller för att 

betalas ut till de producenter som 

har anlitat organisationen, 

5. skyldighet för en producent-

ansvarsorganisation att fullgöra 

sådana skyldigheter som kan 

föreskrivas för producenter enligt 

12 och 13 §§. 

6. skyldighet för en producent-

ansvarsorganisation att fullgöra 

sådana skyldigheter som kan 

föreskrivas för producenter enligt 

12 och 13 §§, och 

7. att en producentansvarsorga-

nisation ska hantera mer avfall än 

vad som motsvarar organisation-

ens marknadsandel om hanteringen 

avser avfall som producentansvars-

organisationen kan få skälig 

ersättning för. 

 

 16 b § 

 Om flera producentansvarsorga-

nisationer för förpackningar har 

godkänts, men endast en av de 

organisationerna ska ansvara för 

insamling av förpackningsavfall 

från verksamheter och information 

om avfallshanteringen, ska de 

övriga producentansvarsorganisa-

tionerna ersätta den ansvariga 

organisationen för skäliga kost-

nader. Ersättningens storlek ska 

beräknas utifrån den ersättnings-

skyldiga organisationens mark-

nadsandel. 

Den myndighet som regeringen 

bestämmer får i beslut fastställa 

hur stor en producentansvars-

organisations marknadsandel ska 

anses vara. 
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21 §5 

Regeringen eller den myndighet 

som regeringen bestämmer får 

meddela föreskrifter om undantag 

från kommunens ansvar enligt 20 

och 20 a §§ i fråga om avfall som 

ska samlas in eller behandlas av en 

producent eller en producent-

ansvarsorganisation enligt före-

skrifter som har meddelats med 

stöd av 12 eller 15 §. 

Regeringen eller den myndighet 

som regeringen bestämmer får 

meddela föreskrifter om 

1. undantag från kommunens 

ansvar enligt 20 och 20 a §§ i fråga 

om avfall som ska samlas in eller 

behandlas av en producent eller en 

producentansvarsorganisation 

enligt föreskrifter som har 

meddelats med stöd av 12 eller 

15 §, och 

2. skyldigheter för kommuner att 

vidta de åtgärder som krävs för att 

ansvarsfördelningen mellan kom-

muner och producenter eller pro-

ducentansvarsorganisationer ska 

fungera. 

22 §6 

Regeringen eller den myndighet 

eller kommun som regeringen 

bestämmer får meddela föreskrifter 

om att kommunen ska ansvara för 

att annat avfall än sådant som avses 

i 20 § behandlas och transporteras 

från den fastighet där avfallet finns. 

Föreskrifterna får endast avse 

avfall som av hälso- eller miljöskäl 

behöver hanteras av kommunen. 

Regeringen eller den myndighet 

eller kommun som regeringen 

bestämmer får meddela föreskrifter 

om att kommunen ska ansvara för 

att annat avfall än sådant som avses 

i 20 § behandlas och transporteras 

från den fastighet där avfallet finns. 

Föreskrifterna får endast avse 

1. avfall som av hälso- eller 

miljöskäl behöver hanteras av 

kommunen, eller 

 2. avfall som omfattas av produ-

centansvar när det finns sam-

ordningsfördelar med att kommun-

en hanterar sådant avfall till-

sammans med avfall som kommun-

en ansvarar för enligt 20 § eller 

enligt föreskrifter som har 

meddelats med stöd av 1. 

 

35 §7 

Ett tillstånd till en verksamhet som omfattar deponering av avfall får ges 

endast om verksamhetsutövaren för fullgörandet av de skyldigheter som 

 

5 Senaste lydelse 2021:881. 
6 Senaste lydelse 2020:601. 
7 Senaste lydelse 2016:782. 
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gäller för deponeringsverksamheten ställer säkerhet enligt 16 kap. 3 § eller 

vidtar någon annan lämplig åtgärd för sådant säkerställande. 

 Kravet på säkerhet gäller inte de 

delar av verksamheten som om-

fattas av kravet på säkerhet i 

36 a §. 

 

 Säkerhet vid 

utvinningsverksamhet 

 36 a § 

 Ett tillstånd enligt balken eller 

enligt föreskrifter som har 

meddelats med stöd av balken till 

en verksamhet som omfattas av 

krav på en avfallshanteringsplan 

för utvinningsavfall enligt före-

skrifter som har meddelats med 

stöd av 40 § får ges endast om verk-

samhetsutövaren ställer säkerhet 

för fullgörandet av de skyldigheter 

som gäller för verksamheten. 

Tillståndsmyndigheten får medge 

att en säkerhet ställs efter hand 

enligt en plan som vid varje tid-

punkt tillgodoser det aktuella 

behovet av säkerhet. 

 

 36 b § 

 När tillståndsmyndigheten ska 

pröva en säkerhet som ska ställas 

enligt ett villkor som har beslutats 

enligt 22 kap. 25 h § ska myndig-

heten godta säkerheten om den, 

ensam eller tillsammans med andra 

säkerheter, visas vara betryggande 

för sitt ändamål. 

 

 36 c § 

 Regeringen eller den myndighet 

som regeringen bestämmer får 

meddela föreskrifter om säkerhet 

enligt 36 a och 36 b §§. Sådana 

föreskrifter får avse 

1. hur säkerhetens storlek ska 

beräknas och vad underlaget för 

beräkningen av säkerhetens storlek 

ska innehålla, och 
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2. när och hur en säkerhet får tas 

i anspråk. 

Regeringen eller den myndighet 

som regeringen bestämmer får 

också meddela ytterligare före-

skrifter om vad som krävs för att en 

säkerhet ska kunna godtas enligt 

36 b §. 

 

19 kap. 

5 §8 

I ett ärende som prövas av länsstyrelsen eller en kommunal nämnd ska 

styrelsen eller nämnden tillämpa bestämmelserna 

1. i 22 kap. 1, 1 d och 1 e §§ om 

ansökans form och innehåll, 

1. i 22 kap. 1 och 1 d–f §§ om 

ansökans form och innehåll, 

2. i 22 kap. 2 § om en ansökans ingivande och brister i den, 

3. i 22 kap. 2 a § om prövningar som avses i 24 kap. 3, 5, 8, 9 och 13 §§, 

4. i 22 kap. 3 § om kungörelses innehåll, 

5. i 22 kap. 6 § om talerätt, 

6. i 22 kap. 9 § om rätt att företräda fastighet, 

7. i 22 kap. 12 och 13 §§ om sakkunniga och om att inhämta yttrande, 

8. i 3 kap. 4 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar om  

undersökning på platsen, 

9. i 22 kap. 25 § första stycket 1–

3 och 5–11, andra stycket sista 

meningen och tredje stycket samt 

25 a–25 c, 25 f och 25 g §§ om till-

ståndsdoms innehåll, 

9. i 22 kap. 25 § första stycket 1–

3 och 5–11, andra stycket sista 

meningen och tredje stycket samt 

25 a–25 c och 25 f–h §§ om en till-

ståndsdoms innehåll, 

10. i 22 kap. 26 § om särskild dom, 

11. i 22 kap. 27 § första stycket, andra stycket andra meningen samt 

tredje stycket första meningen om uppskjutna frågor och provisoriska 

föreskrifter, 

12. i 22 kap. 28 § första stycket första meningen om verkställighetsför-

ordnande, och 

13. i 23 kap. 3 § när det gäller särskilt överklagande i frågor om sak-

kunniga som avses i 22 kap. 12 §. 

 

21 kap. 

1 §9 

Mark och miljödomstol prövar som 

första instans mål om 

Mark- och miljödomstol prövar 

som första instans mål om 

1. miljöfarlig verksamhet som är ansökningsmål enligt 1 a § första 

stycket, 

 

8 Senaste lydelse 2018:1407. 
9 Senaste lydelse 2016:781. 
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2. vattenverksamhet och vattenanläggningar enligt 11 kap. samt lagen 

(1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet, utom 

verksamheter som avser markavvattning vilka ska prövas av länsstyrelsen 

och säkerhetsklassificering av dammar, 

3. markavvattningar som enligt lagen med särskilda bestämmelser om 

vattenverksamhet har överlämnats från länsstyrelsen eller anmälts av en 

lantmäterimyndighet, 

4. ersättning för skada och intrång enligt 28 kap. 2–5 §§, 

5. ersättning och inlösen vid ingripande av det allmänna enligt denna 

balk och vid vattenverksamhet, om inte annat har särskilt föreskrivits, 

6. ersättning för miljöskador och inlösen enligt 32 kap., talan om förbud 

eller försiktighetsmått enligt 32 kap. 12 § samt grupptalan enligt 32 kap. 13 §, 

7. fördelning av solidariskt ansvar mellan flera enligt 10 kap. 6  och 

7 §§ på talan av någon av de solidariskt ansvariga, 

8. utdömande av vite enligt ett föreläggande som har förenats med vite 

med stöd av balken, efter särskild ansökan av den myndighet som har 

beslutat vitesföreläggandet eller, om vitesföreläggandet har beslutats i 

förfarandet, med tillämpning av 6 § andra stycket lagen (1985:206) om 

viten, 

9. kostnadsansvar för fastighetsägare enligt 10 kap. 9 §, 

10. fördelning av kostnader för gemensamt utnyttjande av information 

enligt det som följer av artiklarna 27.6 och 30.3 i Europaparlamentets och 

rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om 

registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier 

(Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av 

direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) 793/93 

och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 

76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 

93/105/EG och 2000/21/EG, 

11. fördelning av kostnader för 

utbyte av information enligt det 

som följer av artikel 62.6 i Europa-

parlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 1107/2009 av den 

21 oktober 2009 om utsläppande av 

växtskyddsmedel på marknaden 

och om upphävande av rådets 

direktiv 79/117/EEG och 

91/414/EEG, och 

11. fördelning av kostnader för 

utbyte av information enligt det 

som följer av artikel 62.6 i Europa-

parlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 1107/2009 av den 

21 oktober 2009 om utsläppande av 

växtskyddsmedel på marknaden 

och om upphävande av rådets 

direktiv 79/117/EEG och 

91/414/EEG, 

12. fördelning av kostnader för 

gemensamt utnyttjande av informa-

tion enligt det som följer av artikel 

63.3 i Europaparlamentets och 

rådets förordning (EU) nr 528/2012 

av den 22 maj 2012 om tillhanda-

hållande på marknaden och 

användning av biocidprodukter. 

12. fördelning av kostnader för 

gemensamt utnyttjande av informa-

tion enligt det som följer av artikel 

63.3 i Europaparlamentets och 

rådets förordning (EU) nr 528/2012 

av den 22 maj 2012 om tillhanda-

hållande på marknaden och 

användning av biocidprodukter, 

och 
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 13. kostnadsansvar för godkända 

producentansvarsorganisationer 

för förpackningar enligt 15 kap. 

16 b § första stycket. 

Mark- och miljödomstol prövar, om inte annat är föreskrivet, efter 

överklagande enligt 19 kap. 1 § tredje stycket, länsstyrelsens och andra 

statliga myndigheters beslut enligt denna balk eller föreskrifter som har 

meddelats med stöd av balken samt enligt lagen med särskilda 

bestämmelser om vattenverksamhet. Att mark- och miljödomstol efter 

överklagande prövar Kronofogdemyndighetens beslut om handräckning 

framgår av 26 kap. 17 § andra stycket. 

22 kap. 

1 §10 

En ansökan i ett ansökningsmål ska vara skriftlig. Den ska innehålla 

1. ritningar och tekniska beskrivningar med uppgifter om förhållandena 

på platsen, om produktionsmängd eller liknande, om användningen av 

råvaror, andra insatsvaror och ämnen och om energianvändning, 

2. uppgifter om utsläppskällor, om arten och mängden av alla förutse-

bara utsläpp och om förslag till de åtgärder som kan behövas dels för att 

förebygga uppkomsten av avfall, dels för att förbereda för återanvändning, 

materialåtervinning och annan återvinning av det avfall som anläggningen 

ger upphov till, 

3. en miljökonsekvensbeskrivning när det krävs enligt 6 kap., 

4. förslag till skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått samt de övriga 

uppgifter som behövs för att bedöma hur de allmänna hänsynsreglerna i 

2 kap. följs,  

5. förslag till övervakning och kontroll av verksamheten, 

6. det handlingsprogram och den säkerhetsrapport som krävs enligt 

lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av 

allvarliga kemikalieolyckor, om den verksamhet eller åtgärd som målet 

avser omfattas av den lagen, 

7. en statusrapport när det krävs 

enligt föreskrifter som har 

meddelats med stöd av 10 kap. 21 § 

första stycket 5, och 

7. en statusrapport när det krävs 

enligt föreskrifter som har 

meddelats med stöd av 10 kap. 21 § 

första stycket 5, 

 8. en avfallshanteringsplan för 

utvinningsavfall när en sådan krävs 

enligt föreskrifter som har med-

delats med stöd av 15 kap. 40 §, 

och 

8. en icke-teknisk sammanfatt-

ning av de uppgifter som anges i 1–7. 

9. en icke-teknisk sammanfatt-

ning av de uppgifter som anges i 1–8. 

 

 

10 Senaste lydelse 2017:955. 
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1 d §11 

En ansökan om omprövning eller om tillstånd att ändra en verksamhet ska 

innehålla en redogörelse för alla tillståndsbestämmelser och villkor som 

gäller för verksamheten enligt tidigare tillstånd. 

Om ansökan avser ett ändrings-

tillstånd enligt 16 kap. 2 a §, ska 

ansökan också innehålla de upp-

gifter som behövs för att bedöma 

om ett sådant ändringstillstånd är 

lämpligt. 

Om ansökan avser ett ändrings-

tillstånd enligt 16 kap. 2 a §, ska 

ansökan också innehålla 

1. de uppgifter som behövs för att 

bedöma om ett sådant ändrings-

tillstånd är lämpligt, och 

2. en avfallshanteringsplan för 

utvinningsavfall när en sådan krävs 

enligt föreskrifter som har med-

delats med stöd av 15 kap. 40 §. 

 

 1 f § 

 En ansökan om tillstånd till en 

verksamhet som omfattas av krav 

på att ställa säkerhet enligt 9 kap. 

6 e § eller 15 kap. 35, 36 a eller 

37 § ska innehålla en beräkning av 

vilket belopp säkerheten ska uppgå 

till och ett underlag för denna 

beräkning. 

 

 13 a § 

 I mål om tillstånd till gruvdrift eller 

gruvanläggning för brytning, prov-

brytning, bearbetning eller anrik-

ning där en säkerhet ska ställas 

enligt 15 kap. 36 a § ska mark- och 

miljödomstolen hämta in yttranden 

från Riksgäldskontoret i fråga om 

1. beräkningen av storleken på 

den säkerhet som ska ställas enligt 

15 kap. 36 a §, och 

2. prövningen av om den säker-

het som ska ställas ska godtas. 

 

 25 h § 

 En dom som omfattar tillstånd att 

driva verksamhet som omfattas av 

krav på en avfallshanteringsplan 

för utvinningsavfall enligt före-

skrifter som har meddelats med 
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alltid innehålla 

1. villkor om det belopp som 

säkerheten enligt 15 kap. 36 a § 

ska uppgå till, 

2. villkor om att den säkerhet som 

ska ställas enligt 15 kap. 36 a § ska 

godtas innan den verksamhet som 

omfattas av krav på en avfalls-

hanteringsplan för utvinningsavfall 

påbörjas och att säkerheten där-

efter fortlöpande ska vara betrygg-

ande, och 

3. de villkor som behövs för att 

minimera verksamhetens påver-

kan på omgivningen vid oförut-

sedda avbrott i verksamheten. 

24 kap. 

5 §12 

I fråga om miljöfarlig verksamhet eller vattenverksamhet får tillstånds-

myndigheten ompröva tillstånd när det gäller en bestämmelse om tillåten 

produktionsmängd eller annan liknande bestämmelse om verksamhetens 

omfattning, samt ändra eller upphäva villkor eller andra bestämmelser 

eller meddela nya sådana 

1. när, från det tillståndsbeslutet fick laga kraft, det förflutit tio år eller 

den kortare tid som, på grund av vad som följer av Sveriges medlemskap 

i Europeiska unionen, föreskrivs av regeringen eller den myndighet som 

regeringen bestämmer, 

2. om verksamheten med någon betydelse medverkar till att en 

miljökvalitetsnorm inte följs, 

3. om den som har sökt tillståndet har vilselett tillståndsmyndigheten 

genom att lämna oriktiga uppgifter eller låta bli att lämna uppgifter av 

betydelse för tillståndet eller villkoren, 

4. när tillståndet eller villkor som gäller för verksamheten inte har följts, 

5. om det genom verksamheten uppkommit en olägenhet av någon 

betydelse som inte förutsågs när verksamheten tilläts, 

6. om förhållandena i omgivningen har ändrats väsentligt, 

7. om en från hälso- eller miljösynpunkt väsentlig förbättring kan 

uppnås med användning av någon ny process- eller reningsteknik, 

8. om användandet av någon ny teknik för mätning eller uppskattning av 

förorening eller annan störning skulle medföra väsentligt bättre 

förutsättningar för att kontrollera verksamheten, 

9. om verksamheten helt eller till väsentlig del är förlagd inom ett 

område där förbud råder enligt en föreskrift eller ett beslut som har 

meddelats med stöd av 9 kap. 4 §, 

10. för att förbättra en anläggnings säkerhet, 
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11. om det visar sig att anordningar som har vidtagits eller villkor som 

har meddelats till skydd för fisket med stöd av 11 kap. 8 § eller enligt 

6 kap. 5 § lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverk-

samhet är mindre ändamålsenliga, eller 

12. om det kan antas att en säker-

het som ställts enligt 9 kap. 6 e §, 

15 kap. 35 eller 37 § eller 16 kap. 

3 § inte längre är tillräcklig eller är 

större än vad som behövs. 

12. om det kan antas att en säker-

het som ställts enligt 9 kap. 6 e §, 

15 kap. 35, 36 a eller 37 § eller 

16 kap. 3 § inte längre är tillräcklig 

eller är större än vad som behövs. 

I fall som avses i första stycket 5 får tillståndsmyndigheten också besluta 

om andra åtgärder som behövs för att förebygga eller minska olägenheter 

för framtiden. 

26 kap. 

2 §13 

Tillsynsmyndigheten ska anmäla 

överträdelser av bestämmelser i 

balken eller i föreskrifter som har 

meddelats med stöd av balken till 

Polismyndigheten eller Åklagar-

myndigheten, om det finns miss-

tanke om brott. 

Tillsynsmyndigheten ska skynd-

samt anmäla överträdelser av 

bestämmelser i balken eller i före-

skrifter som har meddelats med 

stöd av balken till Polismyndig-

heten eller Åklagarmyndigheten, 

om det finns anledning att anta att 

ett brott har begåtts. 

Om tillsynsmyndigheten finner att villkoren i ett tillstånd till en 

miljöfarlig verksamhet eller vattenverksamhet inte är tillräckliga och det 

finns förutsättningar enligt 24 kap. 5, 7, 8 eller 9 §, ska myndigheten 

ansöka om prövning eller ta upp frågan om att ändra eller upphäva villkor 

utan någon särskild framställning om detta enligt det som sägs i 

24 kap. 11 §. 

 

13 a § 

 Regeringen får meddela före-

skrifter om att den verksamhets-

utövare som bedriver eller avser att 

bedriva en miljöfarlig verksamhet 

som omfattas av anmälningsplikt 

ska ställa säkerhet för kostnaderna 

för det avhjälpande av en miljö-

skada och de andra återställnings-

åtgärder som kan behövas med 

anledning av verksamheten. 

Föreskrifterna får endast avse 

andra verksamhetsutövare än 

staten, kommuner, regioner eller 

kommunalförbund. 
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27 kap. 

5 §14 

En avgift som avses i 4 § första stycket ska vara årlig eller på annat sätt 

periodisk. Om avgiften avser insamling, transport och behandling vid 

enstaka tillfällen, får kommunen besluta att avgiften ska betalas särskilt 

för varje tillfälle. 

Den avgift som avses i 4 § första 

stycket 1 ska bestämmas till högst 

det belopp som behövs för att täcka 

nödvändiga kostnader för den 

infrastruktur som behövs för 

avfallshantering samt nödvändiga 

planerings-, kapital- och drifts-

kostnader för renhållningen. Från 

dessa kostnader ska kostnaderna 

för användning av anläggningar 

eller utrustning för andra ändamål 

än renhållning räknas av. Avgiften 

får tas ut på ett sådant sätt att 

återanvändning, återvinning eller 

annan miljöanpassad avfalls-

hantering främjas. 

Den avgift som avses i 4 § första 

stycket 1 ska bestämmas till högst 

det belopp som behövs för att täcka 

nödvändiga kostnader för den 

infrastruktur som behövs för 

avfallshantering samt nödvändiga 

planerings-, kapital- och drifts-

kostnader för renhållningen. Från 

dessa kostnader ska kostnaderna 

för användning av anläggningar 

eller utrustning för andra ändamål 

än renhållning räknas av. Även 

ersättning för avfallshantering som 

producenter eller producent-

ansvarsorganisationer betalar 

enligt föreskrifter som har med-

delats med stöd av denna balk ska 

räknas av. Avgiften får tas ut på ett 

sådant sätt att återanvändning, åter-

vinning eller annan miljöanpassad 

avfallshantering främjas. 

Avtalar kommunen med någon annan att utföra renhållningen, får 

avtalet läggas till grund för beräkning av avgiften, om kostnaden 

därigenom inte blir väsentligt högre än om kommunen själv utför 

renhållningen. 

29 kap. 

9 §15 

Till böter döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet 

1. bryter mot bestämmelsen i artikel 6.3 i förordning (EG) nr 338/97 om 

skyldighet att i en ansökan lämna uppgift om tidigare beslut om avslag, 

2. bryter mot en föreskrift eller ett beslut i ett enskilt fall om tomgångs-

körning eller gatumusik som regeringen eller, efter regeringens bemyn-

digande, en myndighet har meddelat med stöd av 9 kap. 12 §, 

3. bryter mot en föreskrift om skötsel av jordbruksmark som regeringen 

eller, efter regeringens bemyndigande, en myndighet har meddelat med 

stöd av 12 kap. 8 §, 
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4. bryter mot en föreskrift om hantering av gödsel som regeringen eller, 

efter regeringens bemyndigande, en myndighet har meddelat med stöd av 

12 kap. 10 §, 

5. vid en sådan odling av genetiskt modifierade organismer som 

omfattas av ett tillstånd enligt 13 kap. 12 § bryter mot en föreskrift om 

försiktighetsmått som regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, 

en myndighet har meddelat med stöd av 13 kap. 11 §, 

6. bryter mot en föreskrift om märkning av genetiskt modifierade 

organismer som regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en 

myndighet har meddelat med stöd av 13 kap. 18 §, 

7. bryter mot en bestämmelse om spårbarhet eller märkning enligt artikel 

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1 eller 5.2 i Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1830/2003 av den 22 september 2003 om spårbarhet 

och märkning av genetiskt modifierade organismer och spårbarhet av 

livsmedel och foderprodukter som är framställda av genetiskt modifierade 

organismer och om ändring av direktiv 2001/18/EG, 

8. bryter mot en bestämmelse om information, identifiering, dokumen-

tation eller anmälan enligt artikel 6, 12 eller 13 i Europaparlamentets och 

rådets förordning (EG) nr 1946/2003 av den 15 juli 2003 om gränsöver-

skridande förflyttning av genetiskt modifierade organismer, 

9. på marknaden släpper ut en kosmetisk produkt som inte uppfyller 

kraven om märkning enligt artikel 19.1 eller 19.2 i förordning (EG) nr 

1223/2009, eller på marknaden tillhandahåller en kosmetisk produkt som 

inte uppfyller kraven om märkning enligt artikel 19.1 a, e eller g i samma 

förordning, 

10. bryter mot skyldigheten att lämna information enligt artikel 9 i 

förordning (EG) nr 648/2004, 

11. bryter mot en bestämmelse om information eller dokumentation 

enligt artikel 32, 34 eller 36 i förordning (EG) nr 1907/2006, 

12. i fråga om ett växtskyddsmedel som är godkänt i ett annat land i 

Europeiska unionen men som inte är godkänt i Sverige bryter mot artikel 

52 i förordning (EG) nr 1107/2009 genom att föra in medlet till Sverige, 

släppa ut det på marknaden eller använda det utan att medlet omfattas av 

ett sådant parallellhandelstillstånd som krävs enligt artikeln, 

13. i fråga om en biocidprodukt som är godkänd i ett annat land i 

Europeiska unionen men som inte är godkänd i Sverige tillhandahåller 

produkten eller använder den utan att produkten omfattas av ett sådant 

parallellhandelstillstånd som avses i artikel 53 i förordning (EU) nr 

528/2012, 

14. bryter mot bestämmelsen i 15 kap. 24 § första stycket eller en 

föreskrift som regeringen har meddelat med stöd av 15 kap. 39 § genom 

att yrkesmässigt eller annars i stor omfattning transportera avfall, eller 

15. bryter mot en föreskrift som 

regeringen har meddelat med stöd 

av 15 kap. 30 § genom att för trans-

port lämna avfall till den som inte 

har det tillstånd som krävs för en 

sådan transport. 

15. bryter mot en föreskrift som 

regeringen har meddelat med stöd 

av 15 kap. 30 § genom att lämna 

avfall till någon som inte har gjort 

de anmälningar eller har de 

tillstånd som krävs för avfalls-

hanteringen. 

Ansvar ska inte dömas ut enligt denna paragraf, om ansvar för gärningen 

kan dömas ut enligt 1 §. 
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1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023. 

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för mål eller ärenden om tillstånd 

som har inletts i mark- och miljödomstol eller hos länsstyrelsens miljö-

prövningsdelegation före ikraftträdandet. 
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Lagrådets yttrande 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2022-03-22 

 

Närvarande: F.d. justitieråden Martin Borgeke och Mari Andersson samt 

justitierådet Petter Asp 

Ordning och reda på avfallet 

Enligt en lagrådsremiss den 3 mars 2022 har regeringen (Miljödeparte-

mentet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om 

ändring i miljöbalken. 

 

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Linn Åkesson och 

departementssekreteraren Frida Rudsander. 

 

Förslaget föranleder följande yttrande. 

Bemyndiganden 

Miljöbalken innehåller många bestämmelser med bemyndiganden för 

regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela 

ytterligare föreskrifter, vilket kan vara möjligt med stöd av 8 kap. 3 § första 

stycket regeringsformen.  

Flera av de i denna lagrådsremiss föreslagna bemyndigandena gäller 

föreskrifter om enskildas ekonomiska förhållanden inbördes. Sådana 

föreskrifter omfattas ofta av bestämmelsen i 8 kap. 2 § första stycket 1 

regeringsformen (civilrättsliga regler), vilket innebär att de ska beslutas av 

riksdagen och att föreskriftsrätten inte kan delegeras enligt 8 kap. 3 § första 

stycket till regeringen. De nu föreslagna reglerna kan dock sannolikt 

kategoriseras som offentligrättsliga och därmed omfattas av 8 kap. 2 § 

första stycket 2 (förhållandet mellan enskilda och det allmänna som gäller 

skyldigheter för enskilda eller ingrepp i deras ekonomiska förhållanden) 

eftersom det är fråga om föreskrifter som ingår i ett offentligrättsligt 

regelsystem och följs upp av en tillsynsmyndighet. I fråga om sådana 

regler kan föreskrifts-rätten delegeras med stöd av 8 kap. 3 § första stycket. 

Vissa föreskrifter skulle dock kunna anses omfatta såväl civilrättsliga som 

offentligrättsliga regler och därför inte vara möjliga att delegera. För att 

belysa detta vore det bra med en redovisning av hur man ska se på 

bemyndigandena i detta förslag. 

9 kap. 6 e § 

Första stycket, som lämnas oförändrat, innehåller en bestämmelse om krav 

på ställande av säkerhet enligt 16 kap. 3 § vid tillstånd till täkt. I andra 

stycket förs det in en ny regel om undantag från bestämmelsen i första 

stycket, om det finns ett krav på säkerhet i 15 kap. 36 a §. Regleringen i 

första stycket har blivit felaktig genom utveckling i praxis, eftersom 

ställande av säkerhet numera sker i ett senare led (jfr NJA 2011 s. 296). Se 
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vidare vad som anförs under 15 kap. 36 a §. Detta – liksom motsvarande i 

bestämmelsen i 15 kap. 35 § – bör rättas till, helst nu men i vart fall så 

snart som möjligt.  

15 kap. 15 § 

Paragrafen innehåller bemyndigande för regeringen eller den myndighet 

som regeringen bestämmer att meddela vissa föreskrifter som rör 

producentansvarsorganisationer. De områden som omfattas av 

bemyndigandet räknas upp i ett antal punkter. I bestämmelsen förs det in 

två nya punkter, 5 och 7. De nya punkterna är utformade på ett annat sätt 

än de befintliga. Enligt Lagrådets mening bör p. 5 och 7 skrivas om så att 

de passar ihop med övriga punkter. Punkterna kan efter vissa språkliga 

justeringar ges följande lydelse. 

5. förbud för en producentansvarsorganisation att använda intäkter för 

annat än för verksamhet som har samband med organisationens 

skyldigheter enligt 6 och 7 eller för att göra en utbetalning till de 

producenter som har anlitat organisationen, 

7. skyldighet för en producentansvarsorganisation att hantera mer avfall 

än vad som motsvarar organisationens marknadsandel, under 

förutsättning att hanteringen avser avfall som producentansvars-

föreningen har rätt att få ersättning för. 

Lagrådet noterar att utredningen hade föreslagit en annan lydelse av 

punkten 5, nämligen att en producentansvarsorganisation för förpack-

ningar inte får dela ut vinst till sina ägare. Den i lagråds-remissen 

föreslagna lydelsen innebär detsamma. Det vore värdefullt om det i den 

kommande propositionen tas in en redogörelse för hur förbudet förhåller 

sig till bestämmelsen om egendomsskydd i 2 kap. 15 § regeringsformen 

liksom till motsvarande bestämmelse i första tilläggsprotokollet (den 

20 mars 1952) till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. 

15 kap. 35 § 

Se Lagrådets kommentarer till 9 kap. 6 e § och 15 kap. 36 a §. 

15 kap. 36 a § 

Bestämmelsen i 15 kap. 36 a § första stycket går inte ihop med 

bestämmelsen i 22 kap. 25 h § 2. Enligt bestämmelsen här i 15 kap. 36 a § 

krävs för att tillstånd ska få ges till en verksamhet som omfattas av krav 

på en avfallshanteringsplan för utvinnings-avfall, att säkerhet ställs för 

fullgörande av de skyldigheter som gäller för verksamheten. Enligt 22 kap. 

25 h § 2 ska tillståndet innehålla villkor om att den säkerhet som ska ställas 

enligt 15 kap. 36 a § ska godtas innan verksamheten påbörjas, dvs. det 

räcker att det ställs upp villkor om säkerhet för att tillstånd ska kunna 

beviljas. Det är således fråga om en process som avgörs i två steg enligt 

vad som beskrivs i NJA 2011 s. 296 (se lagrådsremissen s. 119).  

Bestämmelsen i första stycket behöver därför justeras, antingen så att 

det hänvisas bara till villkor eller så att det åtminstone blir ett alternativ: 

”endast om tillståndet förenas med skyldighet att ställa säkerhet”. Detta 
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kan också påverka hur bestämmelserna i 9 kap. 6 e § och 15 kap. 35 § 

formuleras. 

I andra stycket föreslås en regel om att säkerhet får ställas efter hand 

enligt en plan. Det har dock smugit sig in ett syftningsfel i bestämmelsen. 

Som stycket är utformat är det planen som ska tillgodose behovet av 

säkerhet, men självklart är det säkerheten som ska tillgodose det behovet. 

Stycket kan i stället lyda: 

Tillståndsmyndigheten får medge att säkerhet ställs efter hand enligt en 

plan som innebär att säkerheten vid varje tidpunkt tillgodoser det 

aktuella behovet. 

Lydelsen i remissförslaget är hämtad från 16 kap. 3 § andra stycket. En 

motsvarande ändring bör göras där.  

15 kap. 36 b § 

Med hänsyn till vad som har sagts angående 36 a § bör bestämmelsen i 

denna paragraf ges följande lydelse:  

En säkerhet enligt 36 a § ska godtas av tillståndsmyndigheten om den 

ensam eller tillsammans med andra säkerheter, visas vara betryggande 

för sitt ändamål. 

22 kap. 13 a § 

Paragrafen innehåller bestämmelser om att mark- och miljö-domstolen i 

mål om vissa tillstånd ska hämta in yttranden från Riksgäldskontoret. Som 

har angetts under 15 kap. 36 a § är det fråga om en process som sker i två 

steg och yttrandena ska normalt hämtas in vid olika tillfällen. 

Bestämmelsen bör därför delas upp i två stycken, där det första avslutas 

med det som står i punkten 1 medan punkten 2 bör brytas ut till ett nytt 

stycke, som kan lyda så här: 

Före prövningen av om säkerheten ska godtas enligt 15 kap. 36 b § ska 

ett yttrande i fråga om godtagandet hämtas in från Riksgäldskontoret. 
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Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 7 april 2022 

 

Närvarande: statsminister Andersson, ordförande, och statsråden 

Hallengren, Shekarabi, Ygeman, Ekström, Strandhäll, Eneroth, Dahlgren, 

Ernkrans, Hallberg, Nordmark, Sätherberg, Thorwaldsson, Gustafsdotter, 

Axelsson Kihlblom, Elger, Farmanbar, Danielsson, Karkiainen  

 

Föredragande: statsrådet Strandhäll 

 

                     

 

 

Regeringen beslutar proposition Ordning och reda på avfallet 

 



PROTOKOLL 1[1]   
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§ 119 
 

Anslutning av nya delägare i Stockholmsregionens 
Försäkring AB KS/2022:00328 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Botkyrka kommun godkänner att kommunerna Nykvarn, Salem, 
Sundbyberg, Upplands-Bro, var för sig, erbjuds möjlighet att under perioden 
2022-2023 tillträda som aktieägare och teckna försäkringar i bolaget tidigast 
från och med 2023-01-01. Tillträde sker genom riktad nyemission med 
tilldelning av en aktie per kommuninvånare till priset 100 kr per aktie. 
 
Sammanfattning 
Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF) är ett samägt bolag med 21 av 
Stockholms läns 26 kommuner som delägare (bilaga B). Bolaget grundades 
2008 med syfte att erbjuda ägarna ett väl anpassat försäkringsskydd, effektiv 
skadereglering samt stöd i det skadeförebyggande arbetet. SRF står under 
Finansinspektionens tillsyn. 

Kommunerna Nykvarn, Salem, Sundbyberg och Upplands-Bro har under 
våren 2022 anmält intresse att kunna tillträda som medlemmar och delägare 
i SRF. 

Styrelsen i Stockholmsregionens Försäkring AB föreslår att fullmäktige-
församlingarna i bolagets aktieägande kommuner, enhälligt beslutar att 
kommunerna Nykvarn, Salem, Sundbyberg och Upplands-Bro, var för sig, 
erbjuds möjlighet att under perioden 2022–2023 tillträda som aktieägare och 
teckna försäkringar i bolaget tidigast från och med 2023-01-01. Tillträde 
sker genom nyemission med tilldelning av en aktie per kommuninvånare till 
priset 100 kr per aktie. Beslut i respektive kommuns fullmäktigeförsamling 
fattas senast den 31 oktober 2022.  
 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
ordförandeförslaget. 
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Referens Mottagare 
Thomas Jansson 
thomas.jansson@botkyrka.se 

Kommunstyrelsen 

Anslutning av nya delägare i 
Stockholmsregionens Försäkring AB  
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta, 
 
Botkyrka kommun godkänner att kommunerna Nykvarn, Salem, 
Sundbyberg, Upplands-Bro, var för sig, erbjuds möjlighet att under perioden 
2022-2023 tillträda som aktieägare och teckna försäkringar i bolaget tidigast 
från och med 2023-01-01. Tillträde sker genom riktad nyemission med 
tilldelning av en aktie per kommuninvånare till priset 100 kr per aktie. 
 
Sammanfattning 
Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF) är ett samägt bolag med 21 av 
Stockholms läns 26 kommuner som delägare (bilaga B). Bolaget grundades 
2008 med syfte att erbjuda ägarna ett väl anpassat försäkringsskydd, effektiv 
skadereglering samt stöd i det skadeförebyggande arbetet. SRF står under 
Finansinspektionens tillsyn. 

Kommunerna Nykvarn, Salem, Sundbyberg och Upplands-Bro har under 
våren 2022 anmält intresse att kunna tillträda som medlemmar och delägare 
i SRF. 

Styrelsen i Stockholmsregionens Försäkring AB föreslår att fullmäktige-
församlingarna i bolagets aktieägande kommuner, enhälligt beslutar att 
kommunerna Nykvarn, Salem, Sundbyberg och Upplands-Bro, var för sig, 
erbjuds möjlighet att under perioden 2022-2023 tillträda som aktieägare och 
teckna försäkringar i bolaget tidigast från och med 2023-01-01. Tillträde 
sker genom nyemission med tilldelning av en aktie per kommuninvånare till 
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priset 100 kr per aktie. Beslut i respektive kommuns fullmäktigeförsamling 
fattas senast den 31 oktober 2022.  

Ärendet 
Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF) är ett samägt bolag med 21 av 
Stockholms läns 26 kommuner som delägare (bilaga B). Bolaget grundades 
2008 med syfte att erbjuda ägarna ett väl anpassat försäkringsskydd, effektiv 
skadereglering samt stöd i det skadeförebyggande arbetet. SRF står under 
Finansinspektionens tillsyn. 

Kommunerna Nykvarn, Salem, Sundbyberg och Upplands-Bro har under 
våren 2022 anmält intresse att kunna tillträda som medlemmar och delägare 
i SRF. 

Styrelsen i Stockholmsregionens Försäkring AB föreslår att fullmäktige-
församlingarna i bolagets aktieägande kommuner, enhälligt beslutar att 
kommunerna Nykvarn, Salem, Sundbyberg och Upplands-Bro, var för sig, 
erbjuds möjlighet att under perioden 2022-2023 tillträda som aktieägare och 
teckna försäkringar i bolaget tidigast från och med 2023-01-01. Tillträde 
sker genom nyemission med tilldelning av en aktie per kommuninvånare till 
priset 100 kr per aktie. Beslut i respektive kommuns fullmäktigeförsamling 
fattas senast den 31 oktober 2022. 

Effekter av fler delägare i Stockholmsregionens Försäkrings AB 

Synergieffekterna och fördelarna med försäkringssamarbetet ökar med 
antalet anslutna kommuner. Genom nyemission och nyteckning av 
försäkringar tillförs bolaget ytterligare kapital. Det ökade egna kapitalet 
minskar behovet av återförsäkring vilket ger ägarkommunerna lägre 
försäkringskostnader samtidigt som exponeringen för oförutsägbara 
svängningar i försäkringsmarknaderna minskar. Återförsäkringsavtal 
tecknas för att skydda ägarnas och bolagets kapital och för att göra det 
möjligt med försäkring av katastrofrisker. 

Med en ökad kapitalbas förbättras också möjligheterna för bolaget att ge 
försäkringsskydd för risker som är svåra och kostsamma att försäkra på den 
kommersiella försäkringsmarknaden. Kostnadseffektiviteten i samarbetet 
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ökas också genom att försäkringsrörelsens fasta kostnader fördelas över ett 
större försäkringsbestånd. 

Om de fyra aktuella kommunerna ansluter som nya delägare kommer 
delägarkretsen att, med undantag för Stockholms stad utgöras av samtliga 
kommuner i Stockholms län. 

Process för anslutning och försäkring av nya delägare 

Enligt aktieägaravtalet 3 § (bilaga A) ska tilldelning av aktier i första hand 
ske genom riktad emission med invånarantalsprincipen en (1) aktie per 
invånare. Priset för en aktie är 100 kr. Kostnader för tillträde ska betalas av 
respektive ny aktieägare. 

Beslut om ändring av bolagets faktiska aktiekapital eller av antalet aktier 
ska enligt bolagsordningen 14 § (bilaga C) underställas samtliga 
aktieägande kommuners fullmäktigeförsamlingar. Vid enighet hänskjuts 
därefter beslut om emission till bolagsstämman (bilaga F). 

När nya delägare tillträtt har dessa möjlighet att teckna försäkringar på 
gällande villkor och till premier beräknade enligt SRF:s modeller. 
Nyemission påverkar inte nuvarande delägares aktiekapital. Däremot 
kommer respektive kommuns relativa andel av det totala aktiekapitalet att 
minska. Ingen delägare kommer att ha kvalificerat innehav, det vill säga mer 
än 10 procent av antalet aktier i bolaget.  
 

Ekonomiska konsekvenser av beslutet 
Ärendet medför positiva ekonomiska konsekvenser då en ökad kapitalbas 
förbättrar möjligheterna för bolaget att ge försäkringsskydd för risker som är 
svåra och kostsamma att försäkra på den kommersiella 
försäkringsmarknaden.  
 
Kostnadseffektiviteten i samarbetet ökas också genom att 
försäkringsrörelsens fasta kostnader fördelas över ett större 
försäkringsbestånd. 
 
 
Leif Eriksson   Per Malmqvist 
Kommundirektör  Ekonomidirektör 
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Bilagor 
A. Aktieägaravtal med tillägg och kommentarer 
B. Aktieägarförteckning 
C. Bolagsordning 
D. Upplands-Bro kommuns beslut om anmälan om intresse av delägarskap i 
Stockholmsregionens Försäkring AB, protokollsutdrag Kommunstyrelsens 
sammanträde 2022-02-02 
E. Salem kommuns beslut om anmälan om intresse av delägarskap i 
Stockholmsregionens Försäkring AB, protokollsutdrag Kommunstyrelsens 
sammanträde 2022-03-07 
F. Förslag till emissionsbeslut till bolagsstämman i Stockholmsregionens 
Försäkring AB 
G. Årsredovisning 2021 för Stockholmsregionens Försäkring AB 
H. Revisionsberättelse för 2021 (KPMG)  
 

Expedieras till: 
Stockholmsregionens Försäkrings AB 
Per Malmqvist 
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Bilaga B 
 

Stockholmsregionens Försäkring AB   
Box 16250  Organisationsnummer: 516406 - 0641 
103 24 Stockholm 
info@srfab.net Sida 1 (1) 
 

 
 
Förteckning över aktieägare i Stockholmsregionens Försäkring AB 

Aktieägare Antal 
aktier 

Företrädare/ombud med fullmakt 

Botkyrka kommun 77 553  
Danderyds kommun 30 492  
Ekerö kommun 24 301  
Haninge kommun 72 956  
Huddinge kommun 90 182  
Järfälla kommun 62 342  
Lidingö stad 42 321  
Nacka kommun 82 421  
Norrtälje kommun 54 836  
Nynäshamns kommun 24 992  
Sigtuna kommun 43 218  
Sollentuna kommun 60 528  
Solna stad 61 717  
Södertälje kommun 81 791  
Tyresö kommun 41 476  
Täby kommun 61 006  
Upplands Väsby kommun 38 000  
Vallentuna kommun 27 868  
Vaxholms stad 10 440  
Värmdö kommun 35 803  
Österåkers kommun 37 879   

1 062 122  
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Bolagsordning 

för 

Stockholmsregionens Försäkring AB 
 
 
§ 1 Firma 
 
Bolagets firma är Stockholmsregionens Försäkring AB. 
 
 
§ 2 Styrelsens säte 
 
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm. 
 
 
§ 3 Mål och verksamhet 
 
Bolagets syfte är att erbjuda ägarna ett välanpassat försäkringsskydd. 
 
Bolaget kan även erbjuda försäkringsskydd till de associationer som helt ägs av en 
eller flera av de kommuner som ingår som ägare i bolaget. Samma gäller för stiftelser 
vars styrelser helt utses av kommunfullmäktige i en eller flera av de kommuner som 
ingår som ägare i försäkringsbolaget. Bolaget får även erbjuda försäkringsskydd till 
sådana bolag, föreningar eller kommunalförbund som endast består av offentliga 
ägare/medlemmar (stat, kommun eller landsting) och där någon av bolagets ägare är 
ägare/medlem, dessa försäkringsåtaganden får endast uppgå till maximalt 10 procent 
av bolagets totala försäkringsåtaganden. 
 
Bolaget skall tillföra de försäkrade ökad kompetens inom försäkringsområdet och 
vara en resurs inom försäkringsfrågor och skadeförebyggande arbete. 
 
Bolaget har till föremål att med begränsning till delägarnas intresse meddela direkt 
och indirekt försäkring hänförlig till följande försäkringsklasser. 
 
1. olycksfall, dock inte försäkring som avses i 3 b § första stycket klass 4 
2. sjukdom, dock inte försäkring som avses i 3 b § första stycket klass 4 
3. landfordon (andra än spårfordon) 
6. fartyg 
7. godstransport 
8. brand och naturkrafter 
9. annan sakskada 
10. motorfordonsansvar 
12. fartygsansvar 
13. allmän ansvarighet 
16. annan förmögenhetsskada 
17. rättsskydd 



   

 

 
Bolaget får också driva annan med bolagets försäkringsrörelse förenlig verksamhet 
såvida den ligger inom ramen för ägarkommunernas befogenheter. 
 
 
§ 4 Aktiekapital 
 

Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst fyrtiofem miljoner (45 000 000) kronor och 
högst etthundraåttio miljoner (180 000 000) kronor.  
 
§ 5 Akties nominella belopp 
 
Aktie skall lyda på etthundra (100) kronor.  
 
 
§ 6 Styrelse 
 
Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter. Av styrelsens ledamöter 
skall en ledamot utses till ordförande och en ledamot till vice ordförande i styrelsen. 
 
Ledamöter, ordförande och vice ordförande utses av bolagsstämman för tiden från 
ordinarie bolagsstämma och för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma. Minst en 
ledamot ska vara försäkringssakkunnig. 
 
Styrelsen är beslutför när de vid sammanträdet närvarande ledamöterna uppgår till 
minst två tredjedelar av hela antalet ledamöter. 
 
Såsom styrelsens beslut gäller den mening för vilken vid sammanträde mer än 
hälften av de närvarande röstar eller vid lika röstetal den mening som ordföranden 
ansluter sig till. 
 
 
§ 7 Revisor  
 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsen och 
verkställande direktörens förvaltning väljs på ordinarie bolagsstämma en auktoriserad 
revisor samt en auktoriserad revisorssuppleant. 
 
Uppdrag som revisor eller revisorssuppleant skall gälla tills vidare. 
 
 
§ 8 Räkenskapsår 
 
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår. 
 
 
§ 9 Tid och plats för stämman 
 
Ordinarie stämma skall hållas i Stockholm. Ordinarie bolagsstämma skall hållas 
årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. 



   

 

 
 
 
§ 10 Kallelse till bolagsstämma 
 
Kallelse till och underlag inför bolagsstämman skall sändas till aktieägarna med brev 
per post tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 
 
 
 
§ 11 Ordförande vid stämman 
 
Styrelsens ordförande eller vid förfall för denne, vice ordförande, skall vara 
ordförande på bolagsstämman till dess stämmoordförande valts. 
 
 
§ 12 Bolagsstämma 
 
På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden behandlas: 
 
1. Val av ordförande för stämman. 
 
2. Val av två protokolljusterare. 
 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
 
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
 
5. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse. 
 
6. Beslut om; 

a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,  
b. beslut om intern resultatfördelning, 
c. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 

fastställda balansräkningen, 
d. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 

 
7. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn inklusive suppleanter. 
 
8. Beslut om antalet styrelseledamöter. 
 
9. Val av övriga ledamöter till styrelsen. 
 
10. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen. 
 
11. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant. 
 
12. Val av fem ledamöter, varav en sammankallande, att utgöra valberedning  
 



   

 

13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt försäkringsrörelselagen, 
bolagsordningen eller aktieägaravtalet. 

 
 
§ 13 Röstetal 
 
Vid bolagsstämman representerar varje aktie en röst. 
 
§ 14 Underställning 
 
För att beslut i nedan följande frågor skall äga giltighet skall sådant beslut godkännas 
av samtliga aktieägande kommuners fullmäktigeförsamlingar. 

 Bildande, förvärv, överlåtelse eller nedläggning av dotterbolag eller annan 
likvärdig association. 

 Beslut om bildande, förvärv överlåtelse eller nedläggning av verksamhetsgren. 

 Teckning, förvärv eller avyttring av näringsbetingade aktier. 

 Ändring av bolagets faktiska aktiekapital eller av antalet aktier i bolaget. 

 Beslut om särskilt stora investeringar och finansiering av dessa. 

 Väsentliga förändringar i bolagets riktlinjer för verksamhetsstyrning 

 Andra frågor som är av särskild strategisk betydelse eller av principiell vikt för 
aktieägande kommun. Detta gäller särskilt strategiska frågor om 
verksamhetens inriktning och omfattning. 

 
Om aktieägare till styrelsen framställer önskemål om att fråga skall underställas 
bolagsstämman ankommer det på styrelsen att snarast sammankalla sådan 
bolagsstämma såvida inte författningsmässiga hinder möter.  
 
 
§ 15 Kommunala principer 
 
Bolagets verksamhet skall följa de kommunala principer som gäller för motsvarande 
verksamhet som bedrivs i kommunal förvaltningsregi. 
 
 
§ 16 Firmateckning 
 
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets 
firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.  
 
Verkställande direktören äger rätt att ensam teckna bolagets firma i ärenden som 
avser bolagets löpande förvaltning. 
 
 
§ 17 Vinst 
 
Bolagets årsvinst står om inte annat följer av lag eller med stöd därav utfärdad 
föreskrift - till bolagsstämmans förfogande.  
 
 
 



   

 

§ 18 Hembud 
 
Har aktie övergått till annan skall aktien genast hembjudas till övriga aktieägarna 
genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktie skall styrkas samt, 
där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.  
 
När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela 
detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest 
känd för bolaget, med en anmodan till den, som önskar begagna sig av 
lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två 
månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.  
 
Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas 
genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier 
hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall fördelas proportionellt i förhållande 
till tidigare innehav bland dem, som framställt lösningsanspråk.  
 
Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller 
lösen inte erlägges inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli 
registrerad för aktien. 
 
Tvist om lösningsrätt och om lösenbeloppets storlek prövas enligt Stockholms 
Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för förenklat skiljeförfarande. 
 
Lösen skall erläggas senast en månad räknat från den dag då lösenbeloppet blev 
bestämt genom överenskommelse mellan parterna eller genom skiljedom. 
 
 
§ 19 Aktieägares inspektionsrätt 
 
Respektive aktieägare äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper 
och i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet såvida inte hinder möter på 
grund av lagstadgad sekretess. 
 
 
§ 20 Ändring av bolagsordningen 
 
Ändring av bolagsordningen kräver godkännande av respektive aktieägande 
kommuns fullmäktige. 
 

 



 

PROTOKOLLSUTDRAG 30 (46)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2022-02-02 

 

 

§ 12 Delägarskap i Stockholmsregionens 
Försäkring AB 

 Dnr KS 22/0058 

Beslut 

Upplands-Bro kommun anmäler sitt intresse om delägarskap i 

Stockholmsregionens Försäkring AB. 

Sammanfattning 
Upplands-Bro kommun har i dagsläget en upphandlad försäkringsmäklare och 

tecknar försäkringar via ett flertal olika företag. Kommunledningskontoret har 
under en period fört dialog med Stockholmsregionens Försäkring AB om 

förutsättningarna för delägarskap. Stockholmsregionens Försäkring AB 
bildades år 2008 och ägs av tjugoen kommuner.  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 januari 2022 

Förslag till beslut 

Kommunledningskontoret föreslår Kommunstyrelsen besluta 

Upplands-Bro kommun anmäler sitt intresse om delägarskap i 

Stockholmsregionens Försäkring AB. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 
Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

 Stockholmsregionens Försäkring AB 

 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-03-07

1 av 21

Kommunstyrelsen

Plats och tid: Bergaholm, kommunhuset, Måndagen den 7 mars 2022 kl. 19:00 - 19:33

Beslutande: Rickard Livén (M), ordförande
Elisabeth Bovin Exner(M)
Björn Kvist (M)
Björn Odelius (M)
Raili Nilsson (C)
Petter Liljeblad (L), 1:e vice ordförande
Arne Närström (S), 2:e vice ordförande
Tommy Eklund (S), ersätter Björn Wivallius (S)
Berit Heidenfors (S)
Mats Nittve (R), ersätter Anders Klerkefors (R)
Conny Wessberg (SD), ersätter Mona-Lisa Larsson (-)

Ersättare: Farzana Khan (M), Stefan Almå  (M), Maria Zitting Nilsson (C), Johanna Liljedahl
(L), Åsa Dahl (L), Gunilla Kallio (S), Kjell Häggkvist (S)

Övriga deltagande: Kommundirektör Mats Bergström, kommunsekreterare Elina Peronius, HR-chef
Ulf Haraldsson, ekonomichef Siv Jönsson Westerlund, miljö- och
samhällsbyggnadschef Christina Lood, IT-chef Michael Bornefalk, socialchef Jenny
Thorsell, fritidskonsulent Annika Holmertz, barn- och utbildningschef Katarina
Swedling och planeringsstrateg Alina Ruda t.o.m. § 22

Utses att justera: Arne Närström (S)
Justeringens
plats och tid: Kansliet, 2022-03-10, kl. 15:00

Underskrifter: Sekreterare                        …………………………
Elina Peronius

Ordförande                          ……………………..
Rickard Livén (M)

Justerande                         …………………………
Arne Närström (S)

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Kommunstyrelsen
Sammanträdes-
datum: 2022-03-07

Datum för anslagets
uppsättande: 2022-03-10

Överklagande tiden går ut:
2022-03-31
Datum för anslagets
nedtagande: 2022-04-01

Förvaringsplats
för protokollet: Kansliet

Underskrift: …………………………
Elina Peronius

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Innehållsförteckning

§ 20 Anmälningsärenden
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§ 33
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§ 35

Arvode till röstmottagare vid 2022 års allmänna val

Åtgärder i sjön Flaten

Medel avseende kommunekolog ur KS till förfogande

Köp av K-huset på Rönninge gymnasium för att säkerställa förskolekapaciteten

Svar på motion om riktlinjer för belysning

Uppföljning av internkontroll 2021 för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Internkontrollplan 2022 för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Rapportering av gynnande beslut enligt SoL och LSS, 4:e kvartalet 2021 som ej
verkställts

Utredning gällande Salems kommuns ingång i Stockholmsregionens Försäkring AB
(SRF)

Bonus för corona-insatser

Hävande av huvudavtal mellan SRV Återvinning AB och Scandinavian Biogas Fuels
International AB

Revidering av firmatecknare

Övrigt: Gemensam flaggning av svenska och ukrainska flaggorna

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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KS § 20 KS/2022:20

Anmälningsärenden

- Beslut Botkyrka kommun KS 2022-02-07 § 20 Yttrande över uppdrag om översyn av
Södertörns brandförsvarsförbunds förbundsordning

- Krisledningsnämndens minnesanteckningar 2021-12-06
- Krisledningsnämndens minnesanteckningar 2021-12-07
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts minnesanteckningar 2022-02-21
- Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2022-01-31 (sekretess)
- Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2022-02-17
- Brev till Nytorpsskolan

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärenden.

______________________

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-03-07

5 av 21

Kommunstyrelsen

KS § 21 KS/2022:141

Delegationsbeslut

- Avtal, uppdrag och ersättning för kommunjägare i Salems kommun, 2021-11-17
- Avtal, uppdrag och ersättning för kommunjägare i Salems kommun, 2022-02-03
- Ordförandebeslut: Intentionsavtal mellan Salems kommun och Vestigahus Tallåsen AB
- Ordförandebeslut: Gemensam flaggning av svenska och ukrainska flaggorna

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

___________________

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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KS § 22 KS/2022:104

Ansökan om medlemskap i Klimatkommunerna

Klimatkommunerna är en förening som jobbar aktivt med lokalt klimatarbete. I Salems
kommuns klimatinitiativ är en av aktiviteterna att undersöka möjligheterna att gå med i
Klimatkommunerna. Förvaltningen har utrett detta och föreslår att kommunen genomför
Klimatkommunernas medlemstest och därefter ansöker om att få vara observatörskommun
under ett år.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2022-01-20.

Yrkanden
Raili Nilsson (C), Mats Nittve (R), Petter Liljeblad (L), Arne Närström (S) och Conny Wessberg
(SD) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.

Proposition
Ordförande ställer ordförandes förslag till beslut under proposition och finner att
kommunstyrelsen fattar beslut i enlighet med det.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att kommunen genomför Klimatkommunernas medlemstest och
ansöker om ett års observatörsskap i Klimatkommunerna.

_____________________

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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KS § 23 KS/2022:56

Arvode till röstmottagare vid 2022 års allmänna val

Valnämnden har tidigare fastställt arvoden för de allmänna valen ett val i taget. Såldes
beslutade valnämnden senast om arvoden för 2019 års val till Europaparlamentet.

Ersättningen har tidigare val justerats utifrån KPI (Konsumentprisindex). För att kunna
fortsätta att rekrytera kompetenta röstmottagare har arvodesnivåerna setts över och höjts
utifrån bland annat andra kommuners arvoden i regionen och KPI.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2022-02-03.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utifrån den nya arvodesberäkningen för röstmottagare bevilja
totalt 125 tkr ur KS till förfogande för att täcka den merkostnad som uppstår.

_____________________

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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KS § 24 KS/2022:138

Åtgärder i sjön Flaten

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutade 2020-11-18 § 104 att hemställa hos bygg- och

miljönämnden att uppdra åt bygg- och miljöenheten att utreda vilka åtgärder som kan vidtas

gällande sjöväxter för att främja sjön Flatens långsiktiga utveckling. En utredningen är utförd

av AFRY (ÅF - Infrastructure AB). Resultatet framgår i rapport som redovisades i KSAU den 15

november 2021 och beskrivs närmare i bilagd tjänsteskrivelse till bygg- och miljönämndens

beslut 2021-12-07 § 66. Bygg- och miljöenheten framhåller följande prioriteringar bland

åtgärdsförslagen:

1. att under 2022 utföra provfiske, kartlägga vattenväxtutbredning samt analysera

fosforhalter i tillflöden och i sjön efter ett provtagningsschema. Kartläggningen av

vattenväxtutbredningen och analys av fosfor bör fortgå 2023.

2. att MSB får i uppdrag att utreda och förbereda anläggande av dagvattendammar i Flatens

tillflöden för att minska den externa tillförseln av fosfor. Detta bör påbörjas först efter att

fosforhalterna av tillflöden och i sjön är analyserade 2023.

3. att utfiskning av vitfisk ska ske 2023 alternativt 2024 om resultaten av provfisket från 2022

kommer fram till att utfiskning av vitfisk är ett bra alternativ för att minska

näringsproblematiken.

4. att kommunen tar ställning till om den interna belastningen ska åtgärdas i enlighet med

utredningens förslag, vilket kan ske först om den externa belastningen minskas genom

anläggande av dagvattendammar. Dettas skulle kunna påbörjas tidigast 2024.

Några av de åtgärder som beskrivs är mer begränsade i sin omfattning med tillhörande
kostnad och kan därför genomföras i närtid. Andra är mer omfattande och kräver separata
budgetbeslut för finansiering. Kommunstyrelsen föreslås därför att i detta läge besluta om
finansiering om åtgärder i en mer begränsad omfattning.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2022-02-24.

Yrkanden
Petter Liljeblad (L), Mats Nittve (R), Raili Nilsson (C), Björn Kvist (M), Conny Wessberg (SD) och
Tommy Eklund (S) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.

Proposition
Ordförande ställer ordförandes förslag till beslut under proposition och finner att
kommunstyrelsen fattar beslut i enlighet med det.

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen har tagit del av åtgärdsförslagen i sjön Flaten.
2. Kommunstyrelsen beslutar att för år 2022 överföra medel från KS till förfogande, till

bygg- och miljönämnden, med belopp motsvarande 150 tkr. Detta för aktiviteter
såsom provfiske av vitfisk, övervakning av vattenväxtutbredningen samt övervakning
av fosforhalterna i tillflöden och i sjön Flaten.

_____________________

Delges:
Bygg- och miljönämnden

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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KS § 25 KS/2022:124

Medel avseende kommunekolog ur KS till förfogande

Bygg- och miljönämnden har gjort en behovsutredning och där framkommer att nämnden
inte har tillräckligt med resurser för att kunna hantera kommande års ärendemängd.
Nämnden har behov av utökade resurser motsvarande en kommunekolog med ansvar för
bland annat vatten- och naturvårdsfrågor. Detta behov har fullmäktige avsatt medel för under
budgetarbetet för år 2022-2024 under KS till förfogande motsvarande 750 tkr. Dessa medel
föreslås nu tillföras bygg- och miljönämnden.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2022-02-24.

Yrkanden
Mats Nittve (R), Raili Nilsson (C), Petter Liljeblad (L) yrkar bifall till ordförandens förslag till
beslut.

Proposition
Ordförande ställer ordförandes förslag till beslut under proposition och finner att
kommunstyrelsen fattar beslut i enlighet med det.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tilldela bygg- och miljönämnden 550 000 kronor ur medel till
förfogande avseende år 2022 och 750 000 kronor för åren 2023 och 2024 för anställning av en
kommunekolog.

_____________________

Delges:
Bygg- och miljönämnden
Ekonomienheten

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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KS § 26 KS/2022:86

Köp av K-huset på Rönninge gymnasium för att säkerställa
förskolekapaciteten

För att kunna genomföra de renoveringsprojekt av förskolor som planeras i fastighetsstrategin
krävs ett tillskott av förskoleplatser i kommunen. Barn- och utbildningsförvaltningen och
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har gemensamt undersökt ett antal alternativ och
kommit fram till den gemensamma slutsatsen att ett köp och återställande av paviljongen
K-huset, som idag hyrs till en hög kostnad, är den lämpligaste lösningen. Detta skulle enligt
nuvarande befolkningsprognos säkra förskolekapaciteten fram till år 2029 förutsatt att de
förskolor som planeras uppföras av privata aktörer blir klara enligt tidsplan.

Ärendet behandlades i kommunstyrelsens tekniska utskott 2022-02-17 § 2 och beskrivs i
tjänsteskrivelse daterat 2022-02-03.

Yrkanden
Petter Liljeblad (L), Björn Odelius (M), Conny Wessberg (SD), Björn Kvist (M), Tommy Eklund
(S), Mats Nittve (R) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.

Proposition
Ordförande ställer ordförandes förslag till beslut under proposition och finner att
kommunstyrelsen fattar beslut i enlighet med det.

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att ge miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag
att påbörja förhandlingar med avsikten att köpa paviljongbyggnaden K-huset på
Rönninge gymnasium och återställa denna till förskola.

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att omfördela 16 miljoner kr från
investeringsprojekt Södra Hallsta till ett investeringsprojekt för köp och ombyggnad
av K-huset på Rönninge gymnasium till förskola.

3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tillföra ytterligare 14 miljoner kr till
ett investeringsprojekt för köp och ombyggnad av K-huset vid Rönninge gymnasium
till förskola.

_____________________

Delges:
Kommunfullmäktige
Barn- och utbildningsnämnden

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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KS § 27 KS/2021:419

Svar på motion om riktlinjer för belysning

Anders Klerkefors (R) har väckt en motion om riktlinjer för belysning i Salems kommun.
Partiet har tidigare (2017) lämnat in en motion angående detta och fick då svaret om att
riktlinjer höll på att arbetas fram.

Motionären menar att utformningen av vägbelysningen i kommunen ibland kan uppfattas
som spretig och inte helt genomtänkt och att riktlinjer för belysningen känns viktig nu när
kommunen ska bygga mycket.

Motionären yrkar att:

● Riktlinjer för mål avseende öka trafiksäkerheten, minska brottsligheten, hjälpa till
med orienteringen, skapa god miljö och öka tillgängligheten med hjälp av belysning
utformas (VGU kap 14, stycke tre i “förvaltningens kommentar”).

● Riktlinjer för belysningens utformning avseende armatur/ljuskällor, stolpar, stolpars
höjd, estetik, användning av LED, tändningstid och lampavstånd utformas (Teknisk
beskrivning).

● Riktlinjer för underhåll, rondering, reparationer, felanmälan, besiktningsintervall och
energimätning utarbetas (Teknisk beskrivning).

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens tekniska utskott 2022-02-17 § 13 och beskrivs i
tjänsteskrivelse daterat 2022-02-08.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anse motionen gällande riktlinjer för
belysning i Salems kommun besvarad baserat på tjänsteskrivelse daterad 2022-02-08.

_____________________

Delges:
Kommunfullmäktige

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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KS § 28 KS/2022:122

Uppföljning av internkontroll 2021 för MSB

Under året har internkontroll utförts enligt internkontrollplanen för miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen för år 2021. Vid uppföljningen framkommer att de flesta
kontrollområden har varit utan anmärkningar. Ett fåtal brister har upptäckts där förvaltningen
arbetar med åtgärder.

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens tekniska utskott 2022-03-07 § 15 och beskrivs i
tjänsteskrivelse daterat 2022-01-25.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen över genomförd internkontroll år 2021 för miljö-
och samhällsbyggnadsförvaltningen.

_____________________

Delges:
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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KS § 29 KS/2022:91

Internkontrollplan 2022 för miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta om
internkontrollplan för år 2022. Kontrollmomenten är samma som den kommungemensamma
internkontrollplanen för år 2022, men innehåller även en punkt om projekthantering, en
punkt om kundfakturering, samt en punkt om registerförteckning av personuppgifter.

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens tekniska utskotts sammanträde 2022-02-17 § 16
och beskrivs i tjänsteskrivelse daterat 2022-01-25.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner internkontrollplan för miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen för år 2022 enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterat
2022-01-25 med dnr 2022:91.

_____________________

Delges:
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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KS § 30 KS/2022:136

Rapportering av gynnande beslut enligt SoL och LSS, 4:e
kvartalet 2021 som ej verkställts

Kommunerna har enligt 16 kapitlet 6f § SoL (socialtjänstlagen), 28 f § LSS (lag om stöd och
service till vissa funktionshindrade) samt 16 kapitlet 6h § SoL skyldighet att rapportera
gynnande beslut som inte verkställts. Rapporteringen avser ÄO (äldreomsorg), OF (omsorg till
personer med funktionsnedsättning) och IFO (individ- och familjeomsorg).

Ärendet har behandlats på socialnämndens sammanträdet 2022-02-07 § 11 och beskrivs i
tjänsteskrivelse daterad 2022-01-18.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna rapporteringen av gynnande
beslut enligt SoL och LSS, 4:e kvartalet 2021 som ej verkställts.

_____________________

Delges:
Kommunfullmäktige

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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KS § 31 KS/2022:113

Utredning gällande Salems kommuns inträde i
Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF)

Kommunens säkerhetssamordnare tillika försäkringsansvarig har fått i uppdrag att utreda
möjligheten för kommunen att gå med i Stockholmsregionens gemensamma
försäkringscaptive, Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF). Utredningen syftar till att ge en
rekommendation om det är lönsamt för kommunen att gå med i SRF eller om kommunen ska
fortsätta att upphandla försäkringsskyddet likt tidigare.

Säkerhetssamordnaren rekommenderar att kommunen går med i SRF under andra kvartalet
2022 och sedan successivt tecknar försäkringarna i SRF allt eftersom avtalsperioderna på
kommunens nuvarande försäkringar löper ut.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2022-02-25.

Yrkanden
Petter Liljeblad (L) och Raili Nilsson (C) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.

Proposition
Ordförande ställer ordförandes förslag till beslut under proposition och finner att
kommunstyrelsen fattar beslut i enlighet med det.

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att Salems kommun går med som
delägare i Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF).

2. Kommunstyrelsen beslutar att betala 1 700 tkr (100 kr/inv) till den insats kommunen
behöver erlägga för att bli delägare i Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF).

_____________________

Delges:
Kommunfullmäktige

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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§ 32 KS/2022:150

Bonus för corona-insatser

Alliansen i Salems kommun vill visa sin uppskattning för medarbetarna och tacka dem för en
gedigen arbetsinsats under det gångna året. Bonusen består av en utbetalning på 3000 kr per
anställd samt en extra ledig dag som ska tas ut under detta år. Detta möjliggörs genom ökade
skatteintäkter vilket skapat ett mycket gott resultat för 2021.

Bonusen gäller alla månadsanställda och timanställda som arbetat mer än 90 dagar i

kommunen under 2021 och som fortfarande är anställda. Kostnaden för bonusen uppskattas

till ca 4,5 miljoner kronor. Bonusen betalas ut med marslönen.

Yrkanden
Mats Nittve (R), Raili Nilsson (C), Petter Liljeblad (L), Conny Wessberg (SD) yrkar bifall till
ordförandens förslag till beslut.

Proposition
Ordförande ställer ordförandes förslag till beslut under proposition och finner att
kommunstyrelsen fattar beslut i enlighet med det.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att kommunens alla månadsanställda och timanställda som
arbetat mer än 90 dagar i kommunen under 2021 och som fortfarande är anställda ska
tilldelas en bonus på 3000 kr per anställd samt en extra ledig dag som ska tas ut under detta
år.

_____________________

Delges:
HR-enheten (lön)

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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§ 33 KS/2022:137

Hävande av huvudavtal mellan SRV Återvinning AB och
Scandinavian Biogas Fuels International AB

Kommunfullmäktige i Salems kommun beslöt 2013-12-19 § 55, liksom de andra

ägarkommunerna Huddinge, Haninge, Nynäshamn och Botkyrka, att godkänna att SRV

Återvinning AB (SRV) och Scandinavian Biogas Fuels International AB (SB) bildade ett

gemensamt bolag, Scandinavian Biogas Recycling AB (SBR), som hyr och driver SRV:s

förbehandlingsanläggning i Sofielund. Från den 1 maj 2014 blev SRV ägare till 40 procent av

aktierna i SBR.

SBR:s anläggning har nu varit i bruk under sju år och verksamheten har enligt SRV inte gett

det resultat som förväntats. Efter en utvärdering föreslås en förändring av nuvarande

avtalsstruktur så att ägandet av SBR, samt det operativa samarbetet mellan parterna,

renodlas, vilket då kan möjliggöra SB-koncernens utökning av verksamheten för hantering av

biogas.

SRV Återvinning AB har i en skrivelse den 22 december 2021 hemställt till

kommunfullmäktige i Huddinge kommun att de godkänner att avtalet hävs, att samtliga aktier

överlåts, samt att kommunfullmäktige medger att kravet i § 12 i SBR:s bolagsordning om att

bolagsordningen inte får ändras utan medgivande av kommunfullmäktige i SRV:s

ägarkommuner ska utgå ur bolagsordningen. SRV har sedan i ett e-postmeddelande den 1

februari 2022 skickat hemställan till kommunfullmäktige i samtliga ägarkommuner.

Bakgrunden till hemställan är enligt SRV att det ekonomiska utfallet av avtalspaketet inte

blivit vad SRV förväntat sig. Av denna anledning önskar bolaget att avtalet ska hävas och att

samtliga aktier i SBR överlåts till SBF. SRV och SB är numera överens om att huvudavtalet ska

hävas och att SBF ska förvärva SRV:s aktier i SBR. Syftet med försäljningen är att befria

kommunerna från framtida åtaganden beträffande omfattande investeringar.

Salems kommun har två förtroendevalda i SRV:s styrelse varav en ledamot som kan rösta vid

SRV:s bolagsstämma.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat 2022-02-24, reviderat 2022-03-07.

Yrkanden
Tommy Eklund (S) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Proposition
Ordförande ställer ordförandes förslag till beslut under proposition och finner att
kommunstyrelsen fattar beslut i enlighet med det.

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige godkänna att SRV Återvinning AB
häver träffat huvudavtal med Scandinavian Biogas Fuels AB rörande ett gemensamt
bolag som ska hyra och driva SRV:s förbehandlingsanläggning vid Sofielunds
återvinningsanläggning m.m.

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna att SRV Återvinning Ab
överlåter samtliga aktier i Scandinavian Biogas Recycling AB till Biogas Stockholm
Finans AB och att överlåtelsen sker till aktiernas nominella värde.

3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kravet i § 12 i Scandinavian
Biogas Recycling AB:s bolagsordning om att bolagsordningen inte får ändras utan
medgivande av kommunfullmäktige i SRV återvinning AB:s ägarkommuner medges
utgå ur bolagsordningen.

4. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunens ombud att vid SRV Återvinning AB:s
bolagsstämma år 2022 rösta för att huvudavtalet mellan SRV Återvinning och
Scandinavian Biogas Fuels International AB hävs samt att SRV Återvinning AB får
överlåta samtliga sin aktier i Scandinavian Biogas Recycling AB till Scandinavian Biogas
Sweden AB. Uppdraget är under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med beslutsförslag 1 och 2.

_____________________

Delges:
SRV Återvinning AB

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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§ 34 KS/2022:31

Revidering av firmatecknare

Kommunstyrelsen fattar årligen beslut om vilka personer som bemyndigas teckna
kommunens firma och kan underteckna kommunens lån, avtal, köpekontrakt, m.m. På grund
av personalbyte behöver vissa justeringar av firmatecknare genomföras.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2022-02-22.

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att som firmatecknare avseende kommunens lån,
borgensåtagande och övriga kommungemensamma finansiella avtal, utse
kommunstyrelsens ordförande Rickard Livén (M) eller, vid förfall för denne,
kommunstyrelsens vice ordförande Petter Liljeblad (L), i förening med endera av
följande personer: kommundirektör Mats Bergström, ekonomichef Siv Jönsson
Westerlund eller ekonom Lena Levin.

2. Kommunstyrelsen beslutar att som firmatecknare avseende kommunövergripande
avtal och utlandsbetalningar utse kommundirektör Mats Bergström eller, vid förfall
för denne, ekonomichef Siv Jönsson Westerlund, i förening med ekonom Asad Khan.

3. Kommunstyrelsen bemyndigar kommundirektör Mats Bergström, eller vid förfall för
denne, miljö- och samhällsbyggnadschefen Christina Lood att på kommunens vägnar
underteckna köpekontrakt i ärenden i vilka kommunstyrelsen/ kommunfullmäktige
beslutat om fastighetsförvärv eller fastighetsförsäljning.

4. Kommunstyrelsen utser kommundirektör Mats Bergström, ekonomichef Siv Jönsson
Westerlund, ekonom Lena Levin, ekonom Asad Khan, ekonom Anna Liljegren,
ekonom Rosie Jidbacken, ekonom Josefin Nordin och ekonom Maria Johansson att
två i förening eller en av dem i förening med en av ekonomiassistenterna Andrzej
Kazmierczak, Ria Alkhouri, Marie-Louise Olheim, Ida Duveskog och Sara Netzell att
med elektronisk signatur underteckna kommunens bank- och plusgiro (kundnummer
M 9843), bankärenden, värdehandlingar o dyl.

5. Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer att med elektronisk signatur
underteckna kommunens bankgiro (kundnummer 24 23 88) och plusgiro
(kundnummer M 4471) och avseende försörjningsstöd mm: kommundirektör Mats
Bergström, socialchef Jenny Thorsell, utredare Daniel Thor, verksamhetschef Carina
Strandberg, myndighetschef Fuad Ganibegovic, enhetschef Emma Nordvall,
enhetschef Karl Lindgren, enhetschef Linda Strömberg, enhetschef Karin
Nordenmalm, att två i förening eller en av dessa i förening med endera av följande
personer: assistent Anita Geber, avgiftshandläggare Nina Pettersson,
nämndsekreterare Coumba Sobel-Fall, administratör Marina Furukvist, administratör
Lovisa Lidberg, och assistent Åsa Hultberg.

6. Kommunstyrelsen bemyndigar kommundirektör Mats Bergström att vid semester
eller annan frånvaro utse tillförordnad kommundirektör ur kommunledningsgruppen
för att fullgöra de åtaganden som kommundirektör Mats Bergström har som
firmatecknare för kommunen.

7. Kommunstyrelsen beslutar att kommundirektör Mats Bergström skall äga rätt att
utkvittera för Salems kommun inlämnade värdehandlingar vid Södertälje tingsrätt.

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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8. Kommunstyrelsen uppdrar åt Andrzej Kazmierczak eller, vid förfall för denne, Lena
Levin, Asad Khan, Anna Liljegren, Rosie Jidbacken, Maria Johansson, Josefin Nordin
eller Marie-Louise Olheim underteckna kommunens moms och skattedeklarationer.

9. Kommunstyrelsen uppdrar åt chefen för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Christina Lood/ fastighetschef Erik Engström att underteckna kommunens
fastighetsdeklarationer.

10. Kommunstyrelsen bemyndigar Ulf Haraldsson, Birgitta Eklund, Agneta Forsslund,
Maria Svartbäck, Janita Wassholm, Therese Wennergren, Åse Finnman och Charlotta
Öhrvall två i förening att med elektronisk signatur underteckna kommunens lönefil
för lönekörning.

11. Kommunstyrelsen bemyndigar Agneta Forsslund, Birgitta Eklund, Maria Svartbäck och
Åse Finnman som behöriga företrädare att lämna in arbetsgivardeklaration på
individnivå på Skatteverkets hemsida.

12. Kommunstyrelsen beslutar att utse Rickard Livén och Mats Bergström till
firmatecknare för kommunen, att var för sig underteckna övriga ärenden där
kommunens firmatecknare efterfrågas.

_____________________

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Till bolagsstämman i Stockholmsregionens Försäkring AB: 

Beslut om nyemission av aktier 

Bakgrund 
Kommunerna Nykvarn, Salem, Sundbyberg och Upplands-Bro har anmält intresse att tillträda som 
aktieägare i Stockholmsregionens Försäkring AB. Bolagets nuvarande 21 aktieägande kommuner har 
enigt beslutat att erbjuda dessa fyra kommuner möjlighet att tillträda som aktieägare enligt de 
principer som följer av aktieägaravtalet (Bilaga A). 

Förslag till emissionsbeslut 
Styrelsen i Stockholmsregionens Försäkring AB föreslår bolagsstämman fatta beslut om nyemission 
av aktier enligt följande: 

• Ökning av bolagets aktiekapital med xx xxx xxx kronor till xxx xxx xxx kronor genom 
nyemission av xxx xxx antal aktier. (Antalet, och därmed beloppen, fastställs enligt antalet 
invånare) 

• Teckningskursen ska utgöras av aktiernas nominella belopp 100 (etthundra) kronor per aktie 
• Emissionen gäller med ensamrätt för kommunerna Nykvarn, Salem, Sundbyberg och 

Upplands-Bro och tecknas utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare 
• Tilldelning av aktier sker enligt invånarantalsprincipen en (1) aktie per invånare enligt SCB 

med 2022-09-30 som referensdatum 
• Teckningsperioden gäller från och med 2022-12-01 till och med 2023-12-31 
• Teckning av aktier skall ske genom kontant betalning i svenska kronor genom insättning på ett 

särskilt bankkonto som bolaget öppnat för ändamålet 
• Rätt till utdelning på nya aktier inträder närmast efterföljande räkenskapsår 
• Hembudsförbehåll enligt § 18 i bolagsordningen gäller för de nya aktierna 
• Rätten att teckna nya aktier förutsätter att tillträdande aktieägare ansluter sig som part till 

nuvarande aktieägaravtal 
• Eventuella kostnader för tillträde ska betalas av respektive ny aktieägare 

Anledningen till nyemissionen endast riktar sig till kommunerna Nykvarn, Salem, Sundbyberg och 
Upplands-Bro är att nuvarande aktieägare är överens om att utöka ägarkretsen i bolaget med dessa 
kommuner. 

 

Stockholmsregionens Försäkring AB, 2022-MM-DD 

 

Adam Reuterskiöld, ordförande  Jerri Bergström, vice ordförande 

 

Bilagor 
A. Aktieägaravtal med tillägg 
B. Aktiebok 
C. Bolagsordning 
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D. Sammanställning av beslut i fullmäktigeförsamlingarna i aktieägande kommuner avseende 
utökning av ägarkretsen 

E. Teckningslista baserad på invånarantal 2022-09-30 
F. Emissionsprospekt till kommunerna Nykvarn, Salem, Sundbyberg och Upplands-Bro 
G. Årsredovisning 2021 med anteckning om av bolagsstämman senast fastställda balans- och 

resultaträkningar och beslut om bolagets vinstdisposition 
H. Revisionsberättelse avseende årsredovisningen för 2021 
I. Styrelsens redogörelse för väsentliga händelser för perioden 2022-01-01 till 2022-10-31 
J. Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser för perioden 2022-01-

01 till 2022-10-31 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsredovisning 2021 
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Stockholmsregionens Försäkring AB 
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Förvaltningsberättelse 

Styrelsen och verkställande direktören i Stockholmsregionens Försäkring AB (”SRF”), 
organisationsnummer 516406-0641 och med säte i Stockholm, avger härmed årsredovisning för 
2021. 

Ägarstruktur 
Stockholmsregionens Försäkring AB bildades år 2008 och ägs av de tjugoen kommunerna Botkyrka, 
Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Norrtälje, Nynäshamn, Sigtuna, 
Sollentuna, Solna, Södertälje, Tyresö, Täby, Upplands Väsby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och 
Österåker. 

Verksamheten 
SRF meddelar försäkringar för egendom, ansvar, trafik, fordon och olycksfall till ägarkommunerna 
samt vissa av deras medförsäkrade bolag och andra samägda kommunala intressen.  

Styrelsens utlåtande om bolagets verksamhet i enlighet med kommunallagen 6 kap. 9 § 
Styrelsen har vid sitt möte den 24:e mars 2022 fastställt att den verksamhet som bolaget bedrivit 
under föregående kalenderår varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts 
inom ramen för de kommunala befogenheterna som är tillämpliga för bolaget. 

Organisation 
Vid ordinarie bolagsstämma den 20:e maj 2021 beslutades omval av Camilla Broo, Daniel Dronjak, 
Katarina Kämpe, Per Larsson, Adam Reuterskiöld, Bino Drummond, Erik Fischer samt nyval av Jerri 
Bergström att utgöra bolagets styrelse. Stämman valde Adam Reuterskiöld till ordförande och Jerri 
Bergström till vice ordförande. Styrelsen hade 7 sammanträden under verksamhetsåret 2021 och 
närvaron var i genomsnitt 92 %. I samtliga styrelsesammanträden tjänstgjorde Maria Scheele som 
sekreterare. 

Bolagets ledningsgrupp består av VD, vice VD/COO/HR, ekonomichef, försäkringschef och skadechef. 
Utöver ledningsgruppen bedrivs den operativa verksamheten i huvudsak i två team - Försäkring och 
Skador. 

För att uppfylla kraven på företagsstyrning har SRF erforderliga centrala funktioner för intern styrning 
och kontroll. Arbetet inom de centrala funktionerna utförs av externa leverantörer då bolagets 
verksamhet och storlek inte motiverar egen personal för dessa funktioner. 

Vid utgången av 2021 hade bolaget totalt fjorton anställda varav nio kvinnor och fem män. Principer 
för ersättningar och förmåner behandlas under not 8 till balans- och resultaträkningen. 

Bolagets funktion för regelefterlevnad har, i enlighet med lagen (2018:2019) om 
försäkringsdistribution (LFD), genomfört vandelsprövning av ledamöter, personer i ledningen, 
anställda som omfattas av LFD samt de personer som utför arbete i de centrala funktionerna. 
Resultatet av prövningen är att bolaget och personerna uppfyller kraven utan anmärkning. 

Resultat och skadeutfall 
Trots något högre total skadekostnad jämfört mot föregående räkenskapsår har bolaget ett positivt 
rörelseresultat 2021. Årets resultat uppgick till 888 (-169) kkr. Avsättning till säkerhetsreserven har 
gjorts med 9 758 (6 389) kkr. Premieintäkterna för egen räkning uppgick till 102 730 (90 584) kkr och 
skadekostnaderna för egen räkning uppgick till 61 579 (50 930) kkr. Årets driftskostnader uppgick till 
29 371 (32 753) kkr. Den totala kapitalavkastningen blev -339 (-34) kkr varav 7 kkr avsåg orealiserade 
värdeförändringar på placeringstillgångar. Kapitalbasen har stärkts som följd av det positiva tekniska 
resultatet och bolaget står fortsatt väl rustat att kunna fullgöra sina åtaganden. 
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Väsentliga händelser under året 
Efter coronapandemins utbrott våren 2020 har bolagets arbete nästan uteslutande utförts på 
distans. Med hjälp av moderna digitala verktyg för samarbete och kommunikation har verksamheten 
kunnat upprätthållas utan störningar. Effekterna av coronavirusets spridning har inte påverkat 
utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat. 

I maj 2021 förstördes en förskola i Norrtälje av brand. Skadekostnaden ryms inom bolagets 
självbehåll och ingen skada som inträffat under året har nått upp till återförsäkringarna. Bolaget har 
under året upphandlat återförsäkringsavtal för 2022 till något ökad kostnad vilken är i linje med 
utvecklingen på återförsäkringsmarknaden. 

Förväntningar avseende den framtida utvecklingen 
SRF:s uppdrag består i att tillhandahålla försäkringslösningar som är anpassade till kommunernas 
försäkringsbara risker och förutsättningar. Arbetet med utveckling av försäkringslösningarna sker 
kontinuerligt och under 2022 fortsätter översyn och harmonisering av bolagets 
egendomsförsäkringar. 

Försäkringsportföljen förväntas vara fortsatt stabil men kan variera något över tid beroende på 
omfattningen av medförsäkrade bolag. 

Hållbarhetsupplysning  
Hållbarhet för SRF inkluderar ekonomiska, sociala, miljömässiga och affärsetiska frågor. SRF stödjer 
de Globala målen ’Agenda 2030’ och FN-direktivet Global Compacts principer för ansvarsfullt 
företagande som inkluderar områdena mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och anti-korruption. 
Hållbarhetsarbetet inom SRF sker i dialog med intressenter såsom ägare, kunder, anställda, 
leverantörer, samarbetspartners, bransch- och intresseorganisationer och myndigheter. 

Ansvarsfullt företagande innebär att SRF integrerar hållbarhet i affärsverksamheten. Det innebär bl.a. 
att god regelefterlevnad och god affärsetik ska genomsyra alla verksamhetsdelar och att 
motsvarande hållbarhetskrav som ställs på bolagets medarbetare även ska ställas på bolagets 
intressenter. 

Bolaget upprättar styrdokument för att främja efterlevnaden av de lagkrav, regelverk och 
hållbarhetskrav som bolaget och dess verksamhet omgärdas av. Styrdokumenten innehåller bl.a. 
riktlinjer för intressekonflikter, hantering av personuppgifter, försäkringstekniska beräkningar, 
försäkringsdistribution, uppdragsavtal, klagomålshantering och riktlinjer för arbetet i de centrala 
funktionerna. Jämte en övergripande hållbarhetspolicy har bolaget även fastställt policys och 
riktlinjer för jämställdhet och diskriminering, arbetsmiljö samt upprättat en visselblåsarfunktion. 

SRF har ambitionen att vara en ansvarsfull och attraktiv arbetsgivare där en god företagskultur och 
sunda värderingar skapar förutsättningar för alla medarbetare att trivas och utvecklas. Mångfald, 
jämställdhet, kompetensutveckling, lärande, hälsa, arbetsmiljö och trygghet lyfts här fram som 
särskilt viktiga områden. SRF har kollektivavtal med Försäkringsbranschens Arbetsgivarorganisation 
FAO. Bolaget arbetar aktivt med systematiskt arbetsmiljöarbete för att uppnå tillfredsställande 
arbetsmiljö och för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Som stöd i arbetsmiljöarbetet har 
bolaget avtal med företagshälsovård för regelbundna hälsokontroller och ergonomigenomgångar 
m.m. samt verktyg för medarbetarundersökningar. Medarbetarna i bolaget har utsett en av 
medarbetarna till arbetsmiljöombud. 

SRF verkar för att minska verksamhetens direkta och indirekta miljöpåverkan, både vad gäller bolaget 
men även för dess försäkringstagare och andra intressenter. Som utpräglat tjänsteföretag är resor ett 
av de områden som har direkt miljöpåverkan. Bolaget har inga tjänste- eller förmånsbilar utan 
använder bilpooltjänster för de fall kollektiva färdmedel inte kan/bör väljas. Med erfarenheterna från 
coronapandemins begränsningar kommer resandet vara fortsatt reducerat då verksamheten och 
samarbetet med bolagets intressenter till stora delar kan utföras på distans med stöd av digitala 
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verktyg. Ett annat område med direkt miljöpåverkan är pappers- och posthantering som minimeras 
genom digitaliserade verksamhetsprocesser, digitaliserade skadeanmälningsprocesser och 
digitaliserad hantering av fullmakter och handlingar för medicinsk rådgivning utförd av externa 
parter. 

Hållbarhetsarbetet inom bolagets skaderegleringsverksamhet tar bland annat fasta på möjligheterna 
till cirkulär ekonomi där skadad lös egendom repareras, saneras, rekonditioneras för att därefter 
återanvändas. För dessa ändamål har bolaget avtal för miljömedveten hantering och inlösen av gods 
och fordon som skadats.  

Utöver försäkringslösningar och skadereglering omfattar bolagets uppdrag också att bistå 
försäkringstagarna i deras skadeförebyggande arbete. Genom att med information och kunskap 
verka för minskat antal bränder har SRF viss möjlighet att indirekt påverka risken för utsläpp av 
koldioxid, giftiga ämnen och föroreningar till följd av brand. 

Väsentliga händelser efter balansdagen 
Med anledning av krisen i Ukraina har bolaget analyserat eventuell påverkan på den finansiella 
ställningen. Givet bolagets ägarstruktur och uppdrag bedöms försäkringsportföljen vara stabil både i 
det korta och långa perspektivet. Bolaget har ingen direktexponering mot aktiemarknaden då 
placeringstillgångarna utgörs av kommuninvestobligationer, korträntefonder och kontomedel inom 
ramen för av styrelsen fastställda limiter. 

En långvarig global finanskris kan på sikt komma öka bolagets återförsäkringskostnader. Bolaget har 
genom justeringar i premier och försäkringsvillkor möjlighet att motverka både ökade 
återförsäkringskostnader och ökade skadekostnader som effekt av eventuellt ihållande högt 
inflationstryck. 

Sammantaget gör styrelsen bedömningen att bolagets finansiella ställning inte kommer påverkas i 
väsentlig utsträckning med anledning av krisen i Ukraina. 

 

Förslag till disposition beträffande försäkringsföretagets vinst eller 
förlust 

Till bolagsstämmans förfogande står enligt balansräkningen i bolaget fritt eget kapital om 
sammanlagt -888 151 kr. 

 

Till bolagsstämmans förfogande står följande medel: 

Balanserad förlust -888 151  

Årets resultat   888 151     

               0 

 

    

Styrelsen föreslår att belopp disponeras enligt följande: 

I ny räkning överförs 0 kr. 

 

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande redovisningshandlingar med belopp angivna i 
tusental kronor. 
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Femårsöversikt 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 2020 2019 2018 2017

Resultat

Premieintäkt för egen räkning 102 730 90 584 69 083 62 837 52 819

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen -49 45 108 -121 -484

Försäkringsersättningar för egen räkning -61 579 -50 930 -54 333 -35 167 -28 932

Driftskostnad -29 371 -32 753 -32 426 -24 062 14 366

Försäkringsrörelsens tekniska resultat 11 660 6 723 -17 687 3 364 9 037

Årets resultat 888 -169 -296 487 6 889

Ekonomisk ställning

Placeringstillgångar 201 860 177 847 169 122 174 196 198 793

Försäkringstekniska avsättningar för egen räkning 68 710 72 094 67 109 63 286 71 796

Konsolideringskapital 143 719 133 074 126 854 144 870 141 972

Kapitalbas 131 529 120 108 119 435 135 593 134 539

varav primärkapital 131 529 120 108 119 435 135 593 134 539

varav tilläggskapital - - - - -

Minimikapitalkrav 36 766 38 351 39 774 38 486 36 044

Solvenskapitalkrav 50 928 52 067 49 017 46 897 44 025

Solvenskvot 258% 231% 244% 289% 306%

Nyckeltal

Skadeförsäkringsrörelse

Skadeprocent, f.e.r 59,9% 56,2% 78,6% 56,0% 54,8%

Driftskostnadsprocent, f.e.r 28,6% 36,2% 46,9% 38,3% 27,2%

Totalkostnadsprocent, f.e.r 88,5% 92,4% 125,6% 94,3% 82,0%

Kapitalförvaltning

Direktavkastning -1,1% -1,1% 0,1% 0,7% 0,7%

Totalavkastning 0,0% 0,0% -0,1% 0,0% 0,0%

Ekonomisk ställning

Konsolideringsgrad 139,9% 146,9% 183,6% 230,5% 268,8%

Definitioner

Konsolideringskapital beräknas  som summan beskattat eget kapital och obeskattade reserver.

Skadeprocent är beräknad som försäkringsersättningar i procent av premieintäkterna.

Driftkostnadsprocent är beräknad som försäkringsrörelsens driftskostnader i procent av premieintäkterna.

Totalkostnadsprocent är beräknad som summan av skadekostnads- och driftskostnadsprocenten.

Direktavkastning är beräknad som kapitalavkastning, intäkter, i förhållande till genomsnittligt verkligt värde på posterna

Placeringstillgångar samt Kassa och bank.

Totalavkastning är beräknad som direktavkastning jämte orealiserade och realiserade värdeförändringar på placeringstillgångar 

i förhållande till genomsnittligt verkligt värde på posterna Placeringstillgångar samt Kassa och bank.

Konsolideringsgrad är beräknad som konsolideringskapitalet i procent av premieinkomsten för egen räkning.

Kapitalbas är beräknad som det tillgängliga kapitalet, i förevarande fall det egna kapitalet med tillägg för obeskattad reserv.

För egen räkning (f e r) definieras som belopp efter avgiven återförsäkring.
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Resultatanalys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not Direkt försäkring

Svenska risker

Total

Företag o 

fastighet

Sjuk- och 

Olycksfall Motorfordon Trafik

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat

Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) (a) 102 730 59 031 21 730 19 547 2 423

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen -49 -28 -10 -9 -1

Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) (b) -64 957 -41 316 -13 513 -7 678 -2 450

Förändring i Avsättning för oreglerade skador (efter 

avgiven återförsäkring) 3 379 2 111 2 119 -308 -542

Driftskostnader -29 371 -16 877 -6 213 -5 589 -693

Övriga tekniska kostnader (efter avgiven återförsäkring ) -72 - - - -72

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 11 660 2 920 4 112 5 963 -1 335

Avvecklingsresultat 2 782 1 936 -1 576 2 020 402

Försäkringstekniska avsättningar, före avgiven återförsäkring

Oreglerade skador 71 571 52 081 15 013 2 977 1 501

Summa försäkringstekniska avsättningar, före avgiven återförsäkring 71 571 52 081 15 013 2 977 1 501

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar

Oreglerade skador 2 861 2 861 0 0 0

Summa återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar 2 861 2 861        - 0 0

Noter till Resultatanalys för skadeförsäkringsrörelse

(a) Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring)

Premieinkomst (före avgiven återförsäkring) 135 792 89 843 22 325 19 547 4 077

Premier för avgiven återförsäkring -33 061 -30 812 -595 0 -1 654

(b) Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring)

Utbetalda försäkringsersättningar

Före avgiven återförsäkring -106 948 -83 307 -13 513 -7 678 -2 450

Återförsäkrares andel 41 991 41 991 0 0 0

Förändring i oreglerade skador

Före avgiven återförsäkring 52 237 50 969 2 119 -308 -542

Återförsäkrares andel -48 858 -48 858 0 0 0
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Resultaträkning

TEKNISK REDOVISNING AV SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSE Not 2021 2020

Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring)

Premieinkomst (före avgiven återförsäkring) 3 135 792 118 672

Premier för avgiven återförsäkring -33 061 -28 088

Förändring i avsättning för ej intjänade premier -                    -                    

Summa premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) 102 730 90 584

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 4 -49 45

Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring)

Utbetalda försäkringsersättningar

Före avgiven återförsäkring 5 -106 948 -45 755

Återförsäkrares andel 5 41 991 -145

Förändring i Avsättning för oreglerade skador

(efter avgiven återföräkring)

Före avgiven återförsäkring 52 237 -51 944

Återförsäkrares andel -48 858 46 914

Summa försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) -61 579 -50 930

Driftskostnader 6,8,9 -29 371 -32 753

Övriga tekniska kostnader 7 -72 -223

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 11 660 6 723

ICKE-TEKNISK REDOVISNING

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 11 660 6 723

Kapitalavkastning, intäkter 10 1 256 3 951

Kapitalavkastning, kostnader 11 -1 602 -6 361

Orealiserad värdeförändring på placeringstillgångar 12 7 2 376

Kapitalavkastning överförd till skadeföräkringsrörelsen 4 49 -45

Övriga intäkter 2 6

Övriga kostnader 0 -430

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 11 372 6 220

Förändring av säkerhetsreserv -9 758 -6 389

Resultat före skatt 1 614 -169

Skatt på årets resultat 13 -726 0

ÅRETS RESULTAT 888 -169

Rapport över totalresultat Not 2021 2020

Årets resultat 888 -169

Övrigt totalresultat - -

ÅRETS TOTALRESULTAT 888 -169
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Balansräkning

TILLGÅNGAR Not 2021-12-31 2020-12-31

Immateriella tillgångar

Andra immateriella tillgångar 16 5 610 5 647

Placeringstillgångar

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 14,22,25 201 860 177 847

Återförsäkrares andel av Försäkringtekniska avsättningar

Oreglerade skador 2 861 51 714

Fordringar

Fordringar avseende återförsäkring 286 402

Övriga fordringar 941 796

1 227 1 198

Andra tillgångar

Materiella tillgångar 17 104 157

Kassa och bank 7 099 23 799

7 203 23 956

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Upplupna ränteintäkter 382 426

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 6 013 6 437

6 395 6 863

SUMMA TILLGÅNGAR 225 157 267 225

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Not 2021-12-31 2020-12-31

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital (1 062 122 st) 106 212 106 212

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust -888 -718

Årets resultat 888 -169

106 212 105 325

Obeskattade reserver

Säkerhetsreserv 37 507 27 749

Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring)

Oreglerade skador 19 71 571 123 808

71 571 123 808

Andra avsättningar

Övriga avsättningar 20 0 401

Skulder

Skulder avseende återförsäkring 0 598

Övriga skulder 21 8 229 7 135

8 229 7 732

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 22 1 637 2 211

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 225 157 267 225
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Förändringar i eget kapital 

 

  

Balanserat Årets Summa eget

Aktiekapital resultat resultat kapital

Ingående balans 2020 106 212 -423 -296 105 494

Vinstdisposition -296 296 0

Årets resultat/totalresultat -169 -169

Utgående balans 2020 106 212 -718 -169 105 325

Ingående balans 2021 106 212 -718 -169 105 325

Vinstdisposition -169 169 0

Årets resultat/totalresultat 888 888

Utgående balans 2021 106 212 -888 888 106 213

Fritt eget kapitalBundet eget kapital
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Redovisningsprinciper och risker 

Not 1 Redovisningsprinciper 

Företagsinformation 
Denna årsredovisning avseende perioden 2021-01-01 - 2021-12-31 för Stockholmsregionens 
Försäkring AB har upprättats och godkänts för utfärdande av styrelse och verkställande direktören 
och kommer att föreläggas årsstämman den 12 maj 2022 för fastställande. 

Bolaget är ett svenskt försäkringsbolag med säte i Stockholm. Huvudkontorets adress är Benny 
Fredrikssons Torg 1 9tr, 111 51 Stockholm. 

Överensstämmelse med normgivning och lag 
Årsredovisningen är upprättad enligt Lag om årsredovisning i försäkringsföretag (ÅRFL), 
Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag FFFS 
2019:23 och dess ändringsföreskrifter samt Rådet för finansiell rapporteringsrekommendation RFR 2 
redovisning för juridisk person. Bolaget tillämpar så kallad lagbegränsad IFRS. Detta innebär att 
samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden tillämpas så långt det är möjligt inom ramen för svensk 
lag och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Föreskrifter från 
Finansinspektionen hänvisar med vissa undantag och begränsningar till IFRS. 

Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna 
Viktiga bedömningar vid tillämpningar av företagets redovisningsprinciper 

Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver att företagsledningen gör 
bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av 
redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. 
Uppskattningarna och antagandena är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra 
faktorer som under rådande förhållanden synes vara rimliga. Det verkliga utfallet kan avvika från 
dessa uppskattningar och bedömningar.  

De viktigaste bedömningar som gjorts under året avser de försäkringstekniska avsättningarna. 
Avsättningarna kontrolleras och utvärderas löpande i det ordinarie bokslutsarbetet. Eventuellt 
överskott eller underskott i avsättningen för oreglerade skador, exklusive innevarande skadeår, 
redovisas i sin helhet i resultaträkningen som ett avvecklingsresultat. 

Värderingen av de finansiella tillgångarna baseras på observerbara marknadspriser. 
Placeringstillgångarna består av fonder värderade till verkligt värde. Bolaget innehar endast noterade 
finansiella placeringstillgångar som klassificeras i nivå 1 enligt IFRS 13. Se not 15. 

Ändringar av uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast påverkat 
denna period, eller i den period ändringen görs och i framtida perioder om ändringen påverkar både 
aktuell period och framtida perioder. 

Ändrade redovisningsprinciper föranledda av nya eller ändrade IFRS eller andra 

redovisningsregler 

Inga av de IFRS eller IFRIC-tolkningar som för första gången är obligatoriska för det räkenskapsår som 
började 1 januari 2021 har haft någon väsentlig inverkan på Stockholmsregionens Försäkring AB:s 
resultaträkning eller balansräkning. 

Bolaget har utnyttjat övergångsregeln i IFRS 9 vilket innebär att tillämpningen skjuts på till samma 
tidpunkt som IFRS 17 börjar att tillämpas.  
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Nya redovisningsregler som ännu inte börjat tillämpas 
Ett antal nya eller ändrade IFRS träder i kraft först under kommande räkenskapsår och har inte 
förtidstillämpats vid upprättandet av dessa finansiella rapporter. 
 

IFRS 17 Försäkringsavtal 

IFRS 17 Insurance Contracts publicerades i maj 2017 av IASB. EU godkände standarden i november 
2021 med undantag för en så kallad carve-out som avser regler om årskohorter. Undantaget innebär 
att regeln om årskohorter för vissa typer av försäkringsavtal inte behöver tillämpas. IFRS 17 är 
tillämpligt från 2023-01-01 för de företag som är noterade. 
I så kallad lagbegränsad IFRS har Finansinspektionen lämnat ett förslag på att IFRS 17 inte bör 
tillämpas. Detta förslag har ännu inte tagits.  

Valuta 
Bolagets funktionella valuta är svenska kronor som även utgör rapporteringsvalutan. 

Transaktioner med närstående 
Bolaget klassificerar närstående parter enligt följande: 

A Nyckelpersoner i ledande ställning 

B Familjemedlemmar till nyckelpersoner i ledande ställning 

C Andra parter än A och B som, direkt eller indirekt, har betydande eller bestämmande inflytande 
över företaget och kan påverka företagets finansiella och operativa strategier. 

Nyckelpersoner i ledande ställning omfattar styrelseledamöter, VD och vice VD. Några övriga 
närstående parter har inte identifierats. Inga transaktioner med närstående har skett under året.  

Finansiella tillgångar 
Finansiella tillgångar klassificeras i kategorierna Finansiella tillgångar, värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen, samt Lånefordringar och Kundfordringar. Klassificeringen är beroende av för vilket 
syfte den finansiella tillgången förvärvades. Klassificeringen av de finansiella tillgångarna har 
fastställts vid det första redovisningstillfället. 

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen 
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen är finansiella tillgångar som 
initialt identifierats att tillhöra denna kategori. Tillgångar i denna kategori utgörs av andra finansiella 
placeringstillgångar samt kassa och bank. 

Redovisning och värdering 
Köp och försäljning av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen, det datum då bolaget förbinder 
sig att köpa eller sälja tillgången. Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen redovisas första gången till verkligt värde, medan hänförliga transaktionskostnader 
redovisas i resultaträkningen. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att 
erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och bolaget har överfört i stort sett 
alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella tillgångar värderade till 
verkligt värde via resultaträkningen redovisas efter anskaffningstidpunktens till verkligt värde. 
Lånefordringar och kundfordringar redovisas till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av 
effektivräntemetoden. I balansräkningen utgörs lånefordringar och kundfordringar av posterna 
övriga fordringar samt övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 
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Vinster och förluster till följd av förändringar i verkligt värde avseende kategorin finansiella tillgångar 
värderade till verkligt värde, resultatredovisas i den period då de uppstår och ingår i 
resultaträkningens poster Orealiserade vinster respektive Orealiserade förluster på 
placeringstillgångar. Utdelningsintäkter från värdepapper i kategorin finansiella tillgångar värderade 
till verkligt värde via resultaträkningen redovisas i resultaträkningen i Kapitalavkastning, intäkter, 
vinster när bolagets rätt att erhålla betalning har fastställts. 

Ränta på lånefordringar och kundfordringar redovisas i resultaträkningen som en del av 
kapitalavkastning, intäkter. 

Finansiella skulder 
Finansiella skulder avser posten Skulder. Finansiella skulder klassificeras som kategorierna Finansiella 
skulder, värderade till verkligt värde via resultaträkningen, och Övriga finansiella skulder. 
Klassificeringen är beroende av för vilket syfte den finansiella skulden förvärvades. Klassificeringen av 
de finansiella skulderna har fastställts vid det första redovisningstillfället. 

Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen 
Finansiella skulder som är värderade till verkligt värde via resultaträkningen är finansiella skulder som 
initialt identifierats till denna kategori. Förändring i verkligt värde redovisas i resultaträkningen ingår i 
Orealiserade vinster respektive Orealiserade förluster på placeringstillgångar. 

Övriga finansiella skulder 
Övriga finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde och avser posterna övriga skulder 
samt upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 

Materiella tillgångar 
Materiella tillgångar avser kontorsinventarier. De redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för 
ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.  Avskrivningarna redovisas i resultaträkningen linjärt 
över fem år. 

Försäkringsavtal 
Försäkringsavtal är avtal som bolaget åtar sig en betydande försäkringsrisk för försäkringstagaren 
genom att förbinda sig att kompensera försäkringstagaren om en förutbestämd försäkrad händelse 
skulle inträffa. Enligt IFRS 4 ”Försäkringsavtal” delas försäkringsavtal in baserat på nivå av 
försäkringsrisk mellan försäkringsavtal och övriga avtal. Samtliga tecknade försäkringsavtal har 
utvärderats och klassificerats som försäkringsavtal enligt standarden. 

Premieinkomst/intäkt 
Som premieinkomst redovisas den totala bruttopremien för direkt försäkring som inbetalts eller kan 
tillgodoföras företaget för försäkringsavtal där försäkringsperioden påbörjats före räkenskapsårets 
utgång. 

Med bruttopremie menas den avtalsbestämda premien för hela försäkringsperioden efter avdrag för 
eventuella kundrabatter. Annullationer reducerar premieinkomsten så snart beloppet är känt. 
Premieinkomst redovisas exklusive skatter och andra avgifter som belastar försäkringspremien. 

Som premieintäkten redovisas den del av premieinkomsten som är hänförlig till 
redovisningsperioden.  Den del av premieinkomsten från försäkringskontrakt som avser tidsperioder 
efter balansdagen redovisas som Försäkringstekniska avsättningar. Beräkning av avsättningen för ej 
intjänade premier sker igenom att premieinkomsten periodiseras utifrån det underliggande 
försäkringskontraktets löptid, vilket i bolagets fall är på ett år. Även återförsäkrares andel av 
premieinkomsten periodiseras och den del som hänför sig till efter balansdagen redovisas som en 
fordran, Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar. 
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Försäkringsersättningar 
Försäkringsersättningar motsvarar under redovisningsperioden utbetalda försäkringsersättningar och 
förändringar i avsättningar för oreglerade skador. I försäkringsersättningarna ingår förutom 
skadeersättningar även kostnader för skadereglering. 
Förändring av försäkringstekniska avsättningar för försäkringsavtal redovisas över resultaträkningen 
under respektive rubrik. Som utbetalda försäkringsersättningar redovisas utbetalningar till 
försäkringstagare under räkenskapsåret på grund av försäkringsavtal eller inträffade 
försäkringsskador, oberoende av när skadan inträffat. 

Försäkringstekniska avsättningar 
Försäkringstekniska avsättningar utförs av ej intjänade premier och kvardröjande risker samt 
oreglerade skador och motsvarar förpliktelser enligt ingångna försäkringsavtal. Alla förändringar i 
försäkringstekniska avsättningar redovisas över resultaträkningen. 

Ej intjänade premier och kvardröjande risker 

Avsättning för ej intjänade premier avser att täcka den förväntade skade- och driftskostnaden under 
den återstående löptiden på redan ingångna försäkringsavtal. Avsättningen har till största delen 
beräknats tidsproportionellt baserat på premieinkomsten (pro rata temporis beräkning). En 
uppskattning görs av de förväntade kostnaderna under den återstående löptiden för redan ingångna 
försäkringsavtal. Uppskattning av driftskostnader bygger på företagets tidigare erfarenhet med 
hänsyn till förväntade förändringar i kostnadsutvecklingen. 

I det fall premienivån för redan ingångna försäkringsavtal bedöms som otillräcklig, och det finns en 
risk att ersättningskrav och kostnader för försäkringsavtal inte kommer att kunna täckas av ej 
intjänade och förväntade premier efter räkenskapsårets utgång, görs en avsättning för kvardröjande 
risker. 

Oreglerade skador 

Avsättning för oreglerade skador avser att täcka uppskattade slutliga kostnader för att tillgodose alla 
krav som beror på händelser som har inträffat före räkenskapsårets utgång, med avdrag för vad som 
redan utbetalats. 

Avsättning för kända men oreglerade skador har gjorts med de belopp som är kända vid årsskiftet. 

Avsättning för inträffade, men ännu ej rapporterade skador (IBNR) har beräknats med vedertagna 
aktuariella metoder med beaktande av en skattning av företagets erfarenhet av fördröjning av 
rapporterade försäkringsfall. 

Återförsäkring 
Som premie för avgiven återförsäkring redovisas belopp som betalats ut under räkenskapsåret eller 
belopp som tagits upp som en skuld till försäkringsföretag som mottagit återförsäkring enligt 
ingångna återförsäkringsavtal, inklusive portföljpremier. Premierna periodiseras så att kostnaden 
fördelas till den period som försäkringsskyddet avser. Återförsäkrares andel av försäkringstekniska 
avsättningar motsvarar återförsäkrares ansvar för försäkringstekniska avsättningar enligt ingångna 
avtal och redovisas som en tillgång. Övriga tillgångar avseende avgiven återförsäkring består av 
fordran på återförsäkrare beroende av förväntade skadeanspråk enligt återförsäkringsavtalet. 
Skulder till återförsäkrare avser främst premieskulder. 

Driftskostnader 
Driftskostnader avseende kapitalförvaltning redovisas under Kapitalförvaltning, kostnader. 
Driftskostnader avseende skadereglering redovisas under Försäkringsersättningar och övriga 
administrativa kostnader under posten Driftskostnader. 

De totala driftskostnaderna avser både direkta och indirekta kostnader och funktionsindelas i not 6. 
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Övrig redovisning i resultaträkningen 
Resultatet redovisas i två huvuddelar. Skadeförsäkringens tekniska resultat samt ett icke tekniskt 
resultat som omfattar den del av kapitalförvaltningen som återstår efter överförd avkastning till 
försäkringsrörelsen. Posterna som ingår i det tekniska resultatet avser hela verksamheten som 
försäkringsgivare. 

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen  
Den totala kapitalavkastningen redovisas i det icke-tekniska resultatet. En del av kapitalavkastningen 
förs över till tekniskt resultat baserat på försäkringsrörelsens genomsnittliga försäkringstekniska 
avsättningar. Denna har beräknats enligt en kalkylränta på 0,046%, vilket motsvarar värdet på 90-
dagars Stibor ränta per bokslutsdagen. Kapitalavkastningen har sedan räknats ut med medeltalet av 
försäkringstekniska avsättningar som underlag. 

Kapitalavkastning, intäkter 

Posten kapitalavkastning, intäkter avser avkastning på placeringstillgångar och omfattar utdelningar, 
ränteintäkter och realisationsvinster. 

Kapitalavkastning, kostnader 

Under kapitalavkastning, kostnader redovisas kostnader för placeringstillgångar. Posten omfattar 
kapitalförvaltningskostnader, räntekostnader, av- och nedskrivningar samt realisationsförluster. 

Realiserade och orealiserade värdeförändringar 

För placeringstillgångar som värderas till verkligt värde är realisationsvinsten den positiva skillnaden 
mellan försäljningspris och anskaffningsvärde. För räntebärande värdepapper är anskaffningsvärdet 
det upplupna anskaffningsvärdet och för övriga placeringstillgångar det historiska 
anskaffningsvärdet. Vid försäljning av placeringstillgångar förs tidigare orealiserade 
värdeförändringar som justeringspost under posterna orealiserade vinster på placeringstillgångar 
respektive orealiserade förluster på placeringstillgångar. 

Ersättningar till anställda  
Kortfristiga ersättningar till anställda beräknas utan diskontering och redovisas som kostnad när de 
relaterade tjänsterna erhålls. Ingen rörlig ersättning utgår till anställda eller styrelse inom SRF. 

Bolaget har såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda 
pensionsplaner klassificeras de planer där företagets förpliktelse är begränsad till de avgifter 
företaget åtagit sig att betala. I sådant fall beror storleken på den anställdes pension på de avgifter 
som företaget betalar till planen eller till ett försäkringsbolag och den kapitalavkastning som 
avgifterna ger. Företagets förpliktelser avseende avgifter till avgiftsbestämda planer redovisas som 
en kostnad i årets resultat i den takt de intjänas genom att de anställda utfört tjänster åt företaget 
under en period. Företagets pensionsplaner för kollektivavtalade tjänstepensioner är tryggade 
genom försäkringsavtal. Pensionsplanen för företagets anställda har bedömts vara en 
förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. Företagets förpliktelser avseende avgifter till 
avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad i resultaträkningen i den takt de intjänas genom 
att de anställda utfört tjänster åt företaget under en period. 

Kassaflödesanalys  
Kassaflödesanalys upprättas ej i enlighet med FFFS 2019:23. 
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Skatt 
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatter redovisas i 
resultaträkningen, i övrigt totalresultat alternativt direkt i eget kapital beroende på var den 
underliggande transaktionen redovisas. Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende 
aktuellt år, med tillämpning av de skattesatser som är beslutade eller i praktiken beslutade per 
balansdagen, hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. 

Andra immateriella anläggningstillgångar 
Andra immateriella tillgångar består sedan 2020 av förvärvade IT-system och kundbaserade tillgångar 
med bestämbara nyttjandeperioder. Dessa tillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för 
ackumulerade av- och nedskrivningar. Avskrivningen påbörjas när tillgången är tillgänglig för 
användning. Företagets egenutvecklade immateriella tillgångar redovisas endast om tillgången är 
identifierbar samt om företaget har kontroll över tillgången. Det redovisade värdet för 
egenutvecklade immateriella tillgångar inkluderar samtliga direkt hänförbara utgifter. Övriga utgifter 
för utveckling redovisas som en kostnad när de uppkommer. Tillkommande utgifter för aktiverade 
immateriella tillgångar redovisas som en tillgång i balansräkningen endast då de ökar de framtida 
ekonomiska fördelarna för den specifika tillgång till vilka de hänför sig. Avskrivningstiden bestäms 
utifrån nyttjandeperioden som uppgår till fem år. Avskrivning sker i resultaträkningen enligt linjär 
metod. Motsvarande belopp för aktiverade utvecklingsutgifter avsätts i eget kapital till fond för 
utvecklingsutgifter. 

Obeskattade reserver 
Förändringar av obeskattade reserver redovisas över resultaträkningen som bokslutsdispositioner. 
Obeskattade reserver kvittas i förekommande fall mot skattemässiga förlustavdrag eller blir föremål 
för beskattning när de löses upp. Säkerhetsreserven utgör en kollektiv säkerhetsbetingad 
förstärkning av de försäkringstekniska avsättningarna. Åtkomsten är begränsad och kräver i vissa fall 
myndighetstillstånd. Upplösning kan endast ske mot förluster i försäkringsrörelsen eller vid minskad 
volym i försäkringsrörelsen.  

Övriga avsättningar 
En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har en legal eller informell förpliktelse till 
följd av en inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera 
förpliktelsen och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. 

Vid första redovisningstillfället värderas avstämningar till den bästa uppskattningen av det belopp 
som kommer att krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Avsättningarna omprövas varje 
balansdag. 
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Not 2 Risker och riskhantering 

Bolaget har inrättat ett riskhanteringssystem vilket är en integrerad del av 
företagsstyrningssystemet. Syftet med bolagets riskhanteringssystem är att säkerställa att bolagets 
risker blir löpande identifierade, bedömda, prioriterade och hanterade på ett enhetligt sätt för att 
uppnå bolagets fastlagda mål. Ytterst är målet att säkerställa en fortlöpande uthållig verksamhet 
genom att skydda bolagets anställda, dess tillgångar och åtaganden samt ytterst dess anseende och 
förtroende. 

Styrelsen för Stockholmsregionens Försäkring AB har det yttersta ansvaret för 
riskhanteringssystemet och har utfärdat centrala styrdokument för intern kontroll och riskhantering, 
riskhanteringsfunktionen samt för den egna risk- och solvensutvärderingen (ORSA). Bolaget 
upprätthåller de fyra centrala funktioner som, inom respektive funktions ansvarsområde, i enlighet 
med externa regelverk och interna riktlinjer bistår styrelse och VD i riskhanteringsarbetet. Dessa 
funktioner utgörs av riskhanteringsfunktionen, regelefterlevnadsfunktionen, aktuariefunktionen och 
internrevision. De tre förstnämnda rapporterar till både styrelse och VD och bedriver sitt arbete 
oberoende av den löpande verksamheten medan internrevisionen arbetar självständigt direkt på 
styrelsens uppdrag. 

I riskhanteringssystemet har bolaget delat upp de väsentliga riskerna i de fyra huvudgrupperna 
försäkringsrisker, finansiella risker, operativa risker samt affärsrisker. Samtliga risker omfattas av 
bolagets process för identifiering och hantering av risker. För försäkringsrisker och finansiella risker 
finns kvantitativa risktoleranser fastställda som följs löpande. Operativa risker identifieras och 
värderas strukturerat inom bolagets samtliga processer minst vartannat år och i samband med större 
förändringar. De mest betydande operativa riskerna och status för eventuella åtgärder för att 
hantera dessa återrapporteras minst årligen till styrelsen. Affärsrisker analyseras främst inom den 
årliga ORSA-processen. 

I riskhanteringssystemet ingår av styrelsen fastställda toleransnivåer och limiter som också omfattar 
mål och toleransnivåer för kapitalkvoter. Målet för bolagets solvenskapitalkvot enligt Solvens II-
regelverket är 235 procent. Solvenskapitalkravet beräknas härvid enligt regelverkets standardformel. 
Bolaget har i ORSA-processen under året utvärderat kapitaliseringen under en förväntad utveckling 
liksom i ett antal mer negativa scenarier. Slutsatsen är att bolaget har tillräckligt kapital för att möta 
sina risker även vid en kraftigt negativ utveckling under prognosperioden. 

Kapitalsituation enligt Solvens II 
 

2021 2020 

Kapitalbas 131 529 120 108 

Kapitalkrav 50 928 52 067 

Kapitalkvot 258 231 

Försäkringsrisker 
Storleken på det försäkringsåtagande som bolaget får ikläda sig, totalt och per riskgrupp, är 
begränsat enligt interna riktlinjer vilka endast får frångås efter beslut från styrelsen. Ett centralt 
verktyg i hantering och begränsning av riskkoncentrationer från försäkringsrisker utgörs av bolagets 
återförsäkringsprogram som tecknas för respektive riskgrupp och med ett antal 
återförsäkringsföretag med god kreditvärdighet. 

För 2021 gäller utöver försäkringstagarnas självrisk ett självbehåll om 10 mkr per skada och per 
försäkringsgrupp. 
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Bolagets känslighet för förändringar i parametrar relaterade till försäkringsriskerna är enligt följande, 
allt annat lika, avseende ett helårsresultat: 

Riskparameter Förändring Påverkan på försäkringstekniskt resultat (kkr.) 

Skadeprocent +10 procentenheter -6 158 

Skadeinflation +1 procentenhet -1 160 

 

Bolagets försäkringsaffär är i huvudsak kortsvansad, de försäkringstekniska avsättningarna har en 
medelduration om 1,6 år. 
 

Faktiska skadeanspråk jämfört med tidigare uppskattningar 

 

 
 

Finansiella risker 
Finansiella risker består av marknadsrisker, motpartsrisker antingen i likvida medel eller från 
återförsäkring samt likviditetsrisker. 

Marknadsrisker och motpartsrisker i likvida medel 

Bolagets exponering mot marknadsrisker är mycket liten då placeringar enligt bolagets riktlinjer 
företrädesvis ska ske i obligationer utfärdade av svenska staten, svenska kommuner eller därmed 
jämförbara motparter. Bolaget tillåter även investeringar i säkerställda obligationer och 
korträntefonder men dessa tillgångsslag får utgöra som mest 30 procent av totalt förvaltat kapital. 
Bolagets placeringsriktlinjer innefattar även begränsningar per motpart och per emission samt för 
olika löptider. Även för medel på bankkonto finns beloppsbegränsningar och kontoförande bank 
måste ha en rating om minst A- enligt Standard & Poor’s. 

2021

Denna skadetriangel visar bruttosiffror för samtliga försäkringsgrenar sammanslagna.

Skadeår

Ksek 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totalt

Uppskattad slutlig skadekostnad i slutet av skadeåret (brutto)

Ett år senare 3 546 6 906 31 264 55 586 130 015 51 832 45 229 50 605 60 569 48 169 50 269 105 261 56 756 696 006

Två år senare 3 245 7 491 22 442 70 617 107 381 46 846 62 319 52 134 64 205 36 311 44 073 100 103 617 167

Tre år senare 4 672 6 825 21 568 67 853 109 684 40 014 55 393 34 649 57 700 34 154 46 727 479 239

Fyra år senare  4 466 6 513 21 860 65 009 109 885 38 757 56 371 33 356 58 794 34 604 429 615

Fem år senare 4 696 6 641 22 329 64 802 107 999 37 715 56 110 33 454 58 124 391 870

Sex år senare 5 133 6 423 21 055 64 651 108 263 36 855 54 979 33 520 330 880

Sju år senare 5 117 6 348 20 885 64 885 108 132 36 875 55 534 297 776

Åtta år senare 5 192 6 558 18 962 63 538 108 169 36 748 239 167

Nio år senare 5 180 6 589 18 960 64 047 108 304 203 079

Tio år senare 4 667 6 574 18 987 64 092 94 319

Uppskattad slutlig skadekostnad per 31/12 2021 4 667 6 574 18 987 64 092 108 304 36 748 55 534 33 520 58 124 34 604 46 727 100 103 56 756 624 739

Ack. Utbetalda skadeersättningar 4 667 6 574 18 987 59 860 108 201 36 661 55 223 33 109 57 051 31 754 36 062 84 467 20 552 553 168

Avsättning oreglerade skador 0 0 0 4 232 103 87 311 411 1 073 2 850 10 664 15 637 36 204 71 571

Ackumulerat över/underskott  (avvecklingsresultat) -1 121 333 12 277 -8 506 21 711 15 084 -10 306 17 085 2 445 13 565 3 542 5 157 0 71 267

D:o i % av initial skadekostnad -31,6% 4,8% 39,3% -15,3% 16,7% 29,1% -22,8% 33,8% 4,0% 28,2% 7,0% 4,9%

2021

Denna skadetriangel visar nettosiffror för samtliga försäkringsgrenar sammanslagna.

Skadeår

Ksek 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totalt

Uppskattad slutlig skadekostnad i slutet av skadeåret (netto)

Ett år senare 275 1 600 9 080 7 220 79 576 19 243 20 277 28 699 39 242 48 169 50 269 58 036 56 756 418 441

Två år senare 0 2 085 2 165 18 984 54 236 9 368 24 324 33 141 36 612 36 311 44 073 58 539 319 839

Tre år senare 664 938 1 110 19 048 55 236 1 456 16 829 15 060 32 714 33 677 46 727 223 459

Fyra år senare  0 0 636 16 392 54 922 -1 569 23 344 14 587 33 643 34 604 176 559

Fem år senare 0 0 1 612 18 654 51 986 -2 119 23 516 15 279 33 633 142 560

Sex år senare 0 0 87 18 407 52 501 -2 273 23 605 15 558 107 884

Sju år senare 0 14 87 20 020 52 449 -2 396 24 171 94 345

Åtta år senare 468 0 -1 836 19 285 52 460 -2 379 67 999

Nio år senare 595 31 -1 838 19 214 52 506 70 507

Tio år senare 82 15 -1 811 19 236 17 522

Uppskattad slutlig skadekostnad per 31/12 2021 82 15 -1 811 19 236 52 506 -2 379 24 171 15 558 33 633 34 604 46 727 58 539 56 756 337 636

Ack. Utbetalda skadeersättningar 82 15 -1 811 17 040 52 519 -2 467 23 889 15 288 33 099 31 754 36 062 42 903 20 552 268 926

Avsättning oreglerade skador 0 0 0 2 195 -13 88 282 269 534 2 850 10 664 15 637 36 204 68 710

Ackumulerat över/underskott  (avvecklingsresultat) 193 1 585 10 891 -12 015 27 070 21 622 -3 894 13 141 5 609 13 565 3 542 -503 0 80 805

D:o i % av initial skadekostnad 70,2% 99,0% 119,9% -166,4% 34,0% 112,4% -19,2% 45,8% 14,3% 28,2% 7,0% -0,9% 0,0%
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Genom att bolagets försäkringsaffär i huvudsak är kortsvansad och placeringstillgångarna placeras till 
övervägande korta löptider är exponeringen mot ränterisker begränsad. Bolaget har ingen 
exponering mot valutakursrisker och har inga finansiella skulder. 

Känslighetsanalystabell på placeringar 

 
 

Löptidsanalystabell 

 

 

Motpartsrisk i återförsäkring  

Motpartsriskerna i återförsäkringen begränsas genom att flera olika återförsäkrare används över de 
olika programmen och i vissa fall även inom programmen. Återförsäkrare ska ha en extern rating om 
A- eller bättre enligt Standard & Poor’s, eller motsvarande från annat ratinginstitut. 

Likviditetsrisker 

Likviditetsriskerna är begränsade till följd av att större skadeutbetalningar som regel är kända i god 
tid. Likviditetsriskerna hanteras genom de likviditetsprognoser som görs regelbundet inom bolaget, 
att bolaget alltid ska hålla minst 5 000 kkr i likviditetsbuffert och de begränsningar på placeringar i 
olika löptider som finns i placeringsriktlinjerna antagna av styrelsen. Bland annat ska minst hälften av 
tillgångarna ha en återstående löptid understigande ett år och inga placeringar får göras i löptider 
överstigande fyra år. Vid oförutsedda behov av större utbetalningar kan också avyttring ske med kort 
varsel då placeringstillgångarna företrädesvis utgörs av likvida obligationer med hög kvalitet. 

Operativa risker 
Operativa risker identifieras och värderas strukturerat inom bolagets samtliga processer minst 
vartannat år och även i samband med större förändringar i verksamheten. Identifiering och värdering 
sker vid särskilda workshoppar i form av en självutvärdering av ansvariga i verksamheten med stöd av 
riskhanteringsfunktionen. Operativa risker klassificeras i olika typer och värderas utifrån sannolikhet 
och konsekvens. För risker som överstiger av styrelsen fastställda toleransnivåer beroende på typ av 
risk ska åtgärder genomföras, för risker inom toleransnivåerna genomförs åtgärder i den mån det är 
kostnadseffektivt. De mest betydande operativa riskerna och status för eventuella åtgärder för att 
hantera dessa återrapporteras minst årligen till styrelsen. 

ökade 

marknads-

räntor

allmän 

kreditrisk 

(förändring i 

spread)

ökade 

marknads-

räntor

allmän 

kreditrisk 

(förändring i 

spread)

Förändring 1% 0,5% 1% 0,5%

Förändring i resultaträkningen 1 062 1 011 1 062 891

Förändring i eget kapital 1 062 1 011 1 062 891

20202021

<3 mån 3 mån - 1 år 1 - 5 år >10 år Totalt <3 mån 3 mån - 1 år 1 - 5 år >10 år Totalt

Tillgångar

Obligationer och andra räntebärande värdepapper - 130 242 71 618 - 201 860 - 65 510 112 337 - 177 847

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar 601 1 831 429 0 2 861 7 240 21 720 22 754 0 51 714

Upplupen ränteintäkt 382 - - - 382 426 - - - 426

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 013 - - - 6 013 6 437 - - - 6 437

Skulder

Försäkringstekniska avsättningar 9 304 27 913 34 354 0 71 571 16 095 48 285 59 428 0 123 808

Övriga skulder 8 229 - - - 8 229 7 732 - - - 7 732

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 788 - - - 788 1 395 - - - 1 395

25 317 159 986 106 402 - 291 705 39 325 135 515 194 519 - 369 359

2021 2020

Summa finansiella tillgångar och skulder 

samt försäkringstekniska åtaganden
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Årsredovisning 2021 för Stockholmsregionens Försäkring AB 

Sida 20 av 28 

Affärsrisker 
Affärsrisker innefattar intjäningsrisker, strategiska risker och ryktesrisker. Bolagets uppdrag 
innefattar att hantera affärsrisker relaterade till försäkringsmarknaden för kunderna tillika ägarnas 
räkning. Affärsrisker analyseras inom ramen för processerna för affärsplanering och ORSA. Styrelsen 
är involverad i processerna varför separat återrapportering inte är nödvändig. 

Noter till finansiella poster 

Not 3 Premieinkomst före avgiven återförsäkring 

 

 

Not 4 Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 

 

 

Not 5 Utbetalda försäkringsersättningar för egen räkning 

 

2021 2020

Direktförsäkring i Sverige 135 792 118 672

Summa premieinkomst före avgiven återförsäkring 135 792 118 672

Kapitalavkastning som överförs till försäkringsrörelsen har beräknats enligt en kalkylränta på 0,046 %, vilket motsvarar

värdet på  90-dagars STIBORränta per bokslutsdatum. Kapitalavkastningen har sedan räknats ut med medeltalet

av försäkringstekniska avsättningar som kapitalunderlag.

2021 2020

Ingående avsättning för oreglerade skador 123 808 72 022

Ingående premiereserv - -

123 808 123 808

Utgående avsättning för oreglerade skador 71 571 123 808

Utgående premiereserv - -

71 571 123 808

Genomsnittlig avsättning 97 690 97 915

Kalkylränta -0,050% 0,046%

Avkastning -49 45

2021 2020

Utbetalda försäkringsersättningar före avgiven återförsäkring -104 068 -42 127

Återförsäkrares andel av utbetalda försäkringsersättningar 41 810 -190

Utbetalda skaderegleringskostnader -2 881 -3 628

Återförsäkrares andel av utbetalda skaderegleringskostnader 181 45

Summa utbetalda försäkringsersättningar för egen räkning -64 957 -45 900
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Not 6 Driftskostnader 

 

 

Not 7 Övriga tekniska kostnader 

 

 

2021 2020

Administration

Administrationskostnader -29 371 -32 753

Summa driftskostnader i försäkringsrörelsen -29 371 -32 753

Övriga driftskostnader

Skaderegleringskostnader -2 700 -3 583

Summa totala driftskostnader, funktionsindelning -2 700 -3 583

Totala driftskostnader, per kostnadsslag

Personalkostnader -17 314 -16 501

Lokalkostnader -951 -2 076

Avskrivningar -1 653 -1 214

Övriga driftskostnader -12 153 -16 545

Summa totala driftskostnader, kostnadsindelning -32 071 -36 336

2021 2020

Betalda trafikförsäkringsavgifter 208 226

Finansiella intäkter och övriga intäkter 102 113

Skadekostnader TFF -284 -347

Driftskostnader TFF -99 -215

Summa övriga tekniska kostnader -72 -223

Övriga tekniska kostnader

Trafikförsäkringsföreningen (TFF) är ett samarbetsorgan för de försäkringsbolag som har rätt att meddela trafikförsäkring i Sverige.

Dessa försäkringsbolag är enligt lag skyldiga att vara med i TFF. Föreningens verksamhet styrs till övervägande del av reglerna i trafikskadelagen och

trafikförsäkringsförordningen. Regeringen fastställer TFF:s stadgar. En av föreningens huvuduppgifter är att ta ut en ladstadgad avgift (trafikförsäkringsavgift)

av ägare till oförsäkrade fordon samt att delta i det internationella trafikförsäkringsarbetet (Gröna Kortsamarbetet och vissa andra funktioner). TFF har 

också till uppgift att hantera vissa försäkringsfrågor gällande motorfordon inom det frivilliga braschsamarbetet i Sverige (Bilförsäkringskommittén). TFF

svarar även för admnistration av Trafikskadenämnden. TFF:s egna intäkter utgörs främst av betalda trafikförsäkringsavgifter och finansiella intäkter.

Driftskostnaderna och skadekostnaderna överstiger regelmässigt intäkterna och det uppkommer årligen ett nettounderskott i TFF:s verksamhet. Av

regler i trafikskadelagen följer att medlemsbolagen har ett solidariskt ansvar att finansiera detta nettounderskott. Underskottet fördelas mellan 

medlemsbolagen på basis av bolagens premievolym för trafikförsäkring genom en årlig avräkning som fastställs av TFF:s stämma. Nettounderskottet

redovisas i enlighet med en branschgemensam rekommendation.
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Not 8 Medeltal anställda samt löner och ersättningar 

 

 

 

2021 2020

Medelantalet anställda, Sverige

Män 6 6

Kvinnor 9 8

15 14

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, övriga medarbetare

Löner och andra ersättningar 7 223 7 362

Sociala kostnader*
)

2 283 2 109

9 506 9 471

*
)

-varav pensionskostnader 2 266 2 187

Rörlig ersättning har ej utgått till övriga medarbetare.

Antal kvinnor bland ledande befattningshavare

Styrelse 2 3

VD 0 0

Vice VD 1 1

Ersättningar till styrelse och ledande befattningshavare (9 st)

Styrelse*
)

2021 2020

Löner och andra ersättningar 362 352

Sociala avgifter 99 97

Övriga pensionskostnader - -

VD

Löner och andra ersättningar 1 457 1 409

Sociala avgifter 458 427

Övriga pensionskostnader 457 431

Vice VD

Löner och andra ersättningar 1 036 992

Sociala avgifter 327 296

Övriga pensionskostnader 463 405

4 659 4 408

*
) Styrelseledamöter under 2021

Löner och andra 

ersättningar Sociala avgifter

Övriga 

pensions-

kostnader Summa

Bergström, Jerri 24 7 - 31

Broman, Daniel 20 6 - 27

Broo, Camilla 20 6 - 27

Dronjak, Daniel 20 6 - 27

Drummond, Bino 20 6 - 27

Fischer, Erik 68 21 - 89

Kämpe, Katarina 20 6 - 27

Larsson, Per 68 7 - 75

Reuterskiold, Adam 85 27 - 111

Öberg, Arne 17 5 - 22

Summa löner, andra ersättningar samt sociala avgifter till styrelsen 362 99 - 461

*) Styrelseledamöter under 2020

Löner och andra 

ersättningar Sociala avgifter

Övriga 

pensions-

kostnader Summa

Broman, Daniel 13 4 17

Broo, Camilla 20 6 - 26

Dronjak, Daniel 20 6 - 26

Drummond, Bino 20 6 - 26

Fischer, Erik 66 21 - 86

Heribertson, Åsa 7 2 - 9

Kämpe, Katarina 20 6 - 26

Larsson, Per 66 7 - 73

Reuterskiold, Adam 82 26 - 108

Öberg, Arne 39 12 - 52

Summa löner, andra ersättningar samt sociala avgifter till styrelsen 352 97 - 449
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Not 9 Revisionsuppdrag 

 

 

Not 10 Kapitalavkastning, intäkter 

 

 

Not 11 Kapitalavkastning, kostnader 

 

 

Not 12 Orealiserade värdeförändringar på placeringstillgångar 

 

 

Not 13 Skatter 

 

 

Not 14 Obligationer och andra räntebärande värdepapper 

 

2021 2020

Ersättning till revisorer för revisionsuppdrag

Ersättning till KPMG AB -500 -500

Summa ersättning till revisorer -500 -500

Med revisionsuppdrag avses lagstadgad revision av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande   

direktörs förvaltning samt revision och annan granskning utförd i enlighet med överenskommelse eller avtal. Detta inkluderar 

övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds 

av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. 

2021 2020

Ränteintäkter

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 1 256 3 951

Summa ränteintäkter 1 256 3 951

2021 2020

Realisationsförluster Obligationer och andra räntebärande papper -1 561 -6 317

Övriga räntekostnader -41 -44

Summa kapitalavkastning, kostnader -1 602 -6 361

2021 2020

Obligationer och andra räntebärande papper 7 2 376

Summa orealiserade förluster på placeringstillgångar 7 2 376

2021 2020

Aktuell skattekostnad

Årets skattekostnad -726 0

Total redovisad skattekostnad -726 0

Resultat före skatt 1 614 -170

Skatt enligt gällande skattesats -332 0

Skatteeffekt av:

-ej avdragstilla kostnader -22 63

-skatt hänförlig till tidigare år 0 1

-schablonintäkt säkerhetsreserv -29 107

-beskattning säkerhetsreserv -343

Övriga poster -1

Redovisad effektiv skatt -726 0

Upplupet Verkligt Upplupet Verkligt

anskaffn.värde värde anskaffn.värde värde

2021 2021 2020 2020

Noterade värdepapper

Svenska kommuner 181 281 180 915 146 736 146 848

Svenska bostadsinstitut 0 0 0 0

Övriga 20 986 20 945 31 000 30 999
Summa obligationer och andra räntebärande värdepapper 202 267 201 860 177 736 177 847
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Not 15 Kategorisering av finansiella tillgångar och skulder 

 

 

 

 

Finansiella tillgångar/ Lånefordringar och Icke finansiella Summa

skulder värderade till kundfordringar/ tillgångar/

verkligt värde via Övriga finansiella skulder

resultaträkningen skulder

2021

Tillgångar

Obligationer och andra 201 860 - - 201 860

Övriga fordringar - 492 - 492

Övriga förutbet. kostnader och 

upplupna intäkter - 6 395 - 6 395

Kassa och bank - 7 099 - 7 099

Summa 201 860 13 986 - 215 846

Skulder

Övriga skulder - 7 995 - 7 995

Övriga upplupna kostnader och

förutbetalda intäkter - 1 818 - 1 818

Summa - 9 813 - 9 813

Resultat av finansiella tillgångar/skulder:

Nettovinst (+) resp nettoförlust (-) -339 - - -339

Ränteintäkter för finansiella tillgångar som

kategoriseras som lånefordringar och

kundfordringar - - - -

Marknadsvärdet är lika med det redovisade värdet

Finansiella tillgångar/ Lånefordringar och Icke finansiella Summa

skulder värderade till kundfordringar/ tillgångar/

verkligt värde via Övriga finansiella skulder

resultaträkningen skulder

2020

Tillgångar

Obligationer och andra 177 847 - - 177 847

Övriga fordringar - 796 - 796

Övriga förutbet. kostnader och - - - -

upplupna intäkter - 6 863 - 6 863

Kassa och bank - 23 799 - 23 799

Summa 177 847 31 458 - 209 304

Skulder

Övriga skulder - 6 956 - 6 956

Övriga upplupna kostnader och - - - -

förutbetalda intäkter - 2 390 - 2 390

Summa - 9 346 - 9 346

Resultat av finansiella tillgångar/skulder:

Nettovinst (+) resp nettoförlust (-) -34 - - -34

Ränteintäkter för finansiella tillgångar som

kategoriseras som lånefordringar och

kundfordringar - - - -

Marknadsvärdet är lika med det redovisade värdet

Då bolaget tillämpar IFRS 7 för finansiella instrument som värderats till verkligt värde i balansräkningen krävs upplysningar om värdering till verkligt värde 

per nivå i följande värdehierarki, där nivåerna är enligt IFRS 13:

- Noterade priser (ojusterade) på aktiva marknader för identiska tillgångar eller skulder (nivå 1)

- Andra observerbara data för tillgången eller skulden noterade priser inkliderade i nivå 1, antingen direkt (dvs som prisnoteringar) 

  eller indirekt (dvs härledda från prisnoteringar) (nivå 2).

- Data för tillgången eller skulden som inte baseras på observerbara marknadsdata (dvs ej observerbara data) (nivå 3)

Följande tabell visar bolagets tillgångar och skulder värderade till verkligt värde per 31 december 2020.

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Tillgångar

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde

via resultaträkningen 201 860 - - 201 860
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Not 16 Immateriella tillgångar 

 

 

Not 17 Materiella tillgångar 

 

 

Not 18 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

 

 

Not 19 Avsättning för oreglerade skador 

 

 

Not 20 Övriga avsättningar 

 

 

2021 2020

Pågående projekt

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 6 436 3 689

Inköp under året 1 563 6 436

Utrangering 0 -3 689

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 7 999 6 436

Ingående ackumulerade avskrivningar -789 -2 892

Återförda avskrivningar på utrangeringar 0 3 261

Årets avskrivningar -1 600 -1 158

Utgående ackumulerade avskrivningar -2 389 -789

2021 2020

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 265 284

Inköp under året 0 0

Utrangering 0 -20

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 265 265

Ingående ackumulerade avskrivningar -107 -59

Återförda avskrivningar på utrangeringar 0 7

Årets avskrivningar -53 -56

Utgående ackumulerade avskrivningar -160 -107

Utgående balans 104 157

2021 2020

Förutbetalda hyreskostnader 36 17

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5 977 6 420

Summa övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 013 6 437

2021 2020

Inträffade och rapporterade skador 50 109 104 895

Inträffade men ej rapporterade skador (IBNR) 19 747 17 028

Avsättning för skaderegleringskostnad 1 715 1 885

Summa avsättning för oreglerade skador 71 571 123 808

2021 2020

Redovisat värde vid årets ingång 401 827

Avsättningar som gjorts under perioden 0 401

Belopp som tagits i anspråk under perioden -401 -827

Summa övriga avsättningar 0 401
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Not 21 Övriga skulder 

 

 

Not 22 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

 

 

Not 23 Ställda säkerheter, ansvarsförbindelser och åtaganden 

 

Not 24 Förväntade återvinningstidpunkter för tillgångar och skulder 

 

 

2021 2020

Leverantörsskulder 7 010 6 815

Övriga skulder 1 220 320

Summa övriga skulder 8 229 7 135

2021 2020

Semesterlöneskuld 578 569

Sociala kostnader 270 247

Reservering för revision 250 250

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 539 1 144

Summa övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 637 2 211

2021 2020

För försäkringstekniska avsättningar (f e r) registerförda tillgångar

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 201 860 177 847

Summa ställda säkerheter, ansvarsförbindelser och åtaganden 201 860 177 847

Övriga ställda panter och jämförliga säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga

Åtaganden Inga Inga

Högst 1 år Längre än 1 år Totalt Högst 1 år Längre än 1 år Totalt

Tillgångar

Immateriella tillgångar - 5 610 5 610 - 5 647 5 647

Obligationer och andra räntebärande papper 130 242 71 618 201 860 65 510 112 337 177 847

Återförsäkrares andel av försäkringstekninska avsättningar 2 432 429 2 861 28 960 22 754 51 714

Fordringar avseende återförsäkring 286 - 286 402 - 402

Övriga fordringar 941 - 941 796 - 796

Materiella tillgångar 104 - 104 157 - 157

Kassa och bank 7 099 - 7 099 23 799 - 23 799

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 395 - 6 395 6 863 - 6 863

Summa tillgångar 147 500 77 658 225 157 126 486 140 739 261 578

Högst 1 år Längre än 1 år Totalt Högst 1 år Längre än 1 år Totalt

Skulder

Försäkringstekniska avsättningar 37 217 34 354 71 571 64 380 59 428 123 808

Obeskattade reserver - 37 507 37 507 - 27 749 27 749

Skuld avseende återförsäkring 0 - 0 598 - 598

Övriga skulder 8 229 - 8 229 7 135 - 7 135

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 637 - 1 637 2 211 - 2 211

Summa skulder 47 084 71 861 118 945 74 323 87 177 161 500

20202021

2021 2020
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Årsredovisning 2021 för Stockholmsregionens Försäkring AB 

Sida 27 av 28 

Not 25 Tilläggsupplysningar om resultaträkningens poster per försäkringsrisk 

 

 

Not 26 Väsentliga händelser efter balansdagen 
Med anledning av krisen i Ukraina har bolaget analyserat eventuell påverkan på den finansiella 
ställningen. Givet bolagets ägarstruktur och uppdrag bedöms försäkringsportföljen vara stabil både i 
det korta och långa perspektivet. Bolaget har ingen direktexponering mot aktiemarknaden då 
placeringstillgångarna utgörs av kommuninvestobligationer, korträntefonder och kontomedel inom 
ramen för av styrelsen fastställda limiter. 

En långvarig global finanskris kan på sikt komma öka bolagets återförsäkringskostnader. Bolaget har 
genom justeringar i premier och försäkringsvillkor möjlighet att motverka både ökade 
återförsäkringskostnader och ökade skadekostnader som effekt av eventuellt ihållande högt 
inflationsstryck. 

Sammantaget gör styrelsen bedömningen att bolagets finansiella ställning inte kommer påverkas i 
väsentlig utsträckning med anledning av krisen i Ukraina. 

 

Not 27 Vinstdisposition 
Till bolagsstämmans förfogande står enligt balansräkningen i bolaget fritt eget kapital om 
sammanlagt 0 kr. 

Till bolagsstämmans förfogande står följande medel: 

Balanserad förlust -888 151 

Årets resultat   888 151     

               0 

Styrelsen föreslår att belopp disponeras enligt följande: 

I ny räkning överförs 0 kr.  

2021 Totalt

Företag och 

fastighet

Sjuk- och 

Olycksfall Motorfordon Trafik

Premieintäkt, brutto 135 792 89 843 22 325 19 547 4 077

Försäkringsersättningar, brutto -106 948 -83 307 -13 513 -7 678 -2 450

Driftskostnader, brutto -29 371 -7 343 -7 343 -7 343 -7 343

Resultat av avgiven återförsäkring -39 928 -37 679 -595 0 -1 654

Resultat -40 457 -38 486 873 4 526 -7 371

Premieinkomst, brutto 135 792 89 843 22 325 19 547 4 077

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
a5

f0
28

b7
-0

ee
6-

46
50

-b
47

4-
d4

0d
98

7a
b2

10
Vi

sm
a 

Ad
do

 ID
-n

um
m

er
 : 

a0
44

2a
97

-d
c6

2-
4f

a3
-a

c8
7-

c7
76

1e
7b

1f
35



Årsredovisning 2021 för Stockholmsregionens Försäkring AB 

Sida 28 av 28 

 

Stockholmsregionens Försäkring AB 

 

Stockholm den 24:e mars 2022 

 

 

Adam Reuterskiöld, ordförande 

Jerri Bergström,     

vice ordförande Daniel Broman 

Camilla Broo  Daniel Dronjak  Bino Drummond  

Erik Fischer  Katarina Kämpe Per Larsson 

   

Anders Belin, VD   

 

 

 

Vår revisionsberättelse har avlämnats den dag som framgår av vår elektroniska underskrift. 

 

KPMG AB 

 

 

 

 

Gunilla Wernelind 

Auktoriserad revisor 
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Till bolagsstämman i Stockholmsregionens Försäkring AB, org. nr 516406-0641 
 

Rapport om årsredovisningen 
 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stockholmsregionens Försäkring AB för år 2021. 
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lagen om årsredovisning i försäkringsföretag och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av Stockholmsregionens Försäkring ABs finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella 
resultat för året enligt lagen om årsredovisning i försäkringsföretag. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. 
Våra uttalanden i denna rapport om årsredovisningen är förenliga med innehållet i den kompletterande rapport som har överlämnats till 
styrelsen i enlighet med revisorsförordningens (537/2014) artikel 11. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder 
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Stockholmsregionens Försäkring AB enligt god revisorssed i 
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Detta innefattar att, baserat på vår bästa kunskap och övertygelse, 
inga förbjudna tjänster som avses i revisorsförordningens (537/2014) artikel 5.1 har tillhandahållits det granskade bolaget eller, i 
förekommande fall, dess moderföretag eller dess kontrollerade företag inom EU. 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Särskilt betydelsefulla områden 
Särskilt betydelsefulla områden för revisionen är de områden som enligt vår professionella bedömning var de mest betydelsefulla för 
revisionen av årsredovisningen för den aktuella perioden. Dessa områden behandlades inom ramen för revisionen av, och i vårt 
ställningstagande till, årsredovisningen som helhet, men vi gör inga separata uttalanden om dessa områden. 

 
Beskrivning av området 
Bolagets avsättning för oreglerade skador inom försäkringstekniska 
avsättningar uppgår till 71 571 TSEK per 31 december 2021. 
Detta är ett område som innefattar betydande bedömningar 
avseende osäkra framtida utfall, främst avseende tidpunkt och 
storlek för inträffade skador som ska regleras till försäkringstagare. 
Bolaget använder etablerade aktuariella värderingsmodeller för 
beräkningen av avsättning för oreglerade skador. Modellernas 
komplexitet ger dock upphov till risk för fel på grund av 
otillräcklig/ofullständig data eller felaktig utformning eller tillämpning 
av modellerna. 
Bolagets avsättning för oreglerade skador består av ett fåtal olika 
produkter. Antaganden som avvecklingstid, skademönster och 
omkostnader är exempel på viktiga indata som används för att 
uppskatta dessa avsättningar. 

Hur området har beaktats i revisionen 
Vi har bedömt de aktuariella antaganden i reserveringsmetoderna 
genom att jämföra värderingsantagandena med bolagets egna 
utredningar, myndighetskrav och branschsiffror. 
Vi har stickprovsvis testat kontroller i företagsledningens process för 
bla extrahering av data som input till de aktuariella beräkningarna. 
Vi har använt våra interna specialister på aktuariella frågor för att 
utmana de metoder och antaganden som använts vid prognostisering 
av kassaflöden och värderingen av avsättningen. Vidare har vi via 
kontrollberäkningar verifierat att avsättningen är rimlig jämfört med de 
förväntade avtalsenliga förpliktelserna. 
Vi har också kontrollerat fullständigheten i de underliggande fakta och 
omständigheter som presenteras i upplysningarna i årsredovisningen 
och bedömt om informationen är tillräckligt omfattande för att förstå 
företagsledningens bedömningar. 

 
 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt 
lagen om årsredovisning i försäkringsföretag. Styrelsen och 
verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som 
de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag. 
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och 
verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att 
Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, 
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för 
att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan 
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller 
misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans 
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som 
användare fattar med grund i årsredovisningen. 

 
fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om 
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten 
och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt 
drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören 
avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har 
något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

 
 
 
 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom: 

 identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat 
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är 
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra 
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet 
till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet 
som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta 
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agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 

 skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i 
den interna kontrollen. 

 utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar. 

 drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, 
med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det 
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel 
om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar 
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i 
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna 
i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, 
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis 
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock 

 
kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte 
längre kan fortsätta verksamheten. 

 utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi 
identifierat. 

Vi måste också förse styrelsen med ett uttalande om att vi har följt 
relevanta yrkesetiska krav avseende oberoende, och ta upp alla 
relationer och andra förhållanden som rimligen kan påverka vårt 
oberoende, samt i tillämpliga fall åtgärder som har vidtagits för att 
eliminera hoten eller motåtgärder som har vidtagits. 

Av de områden som kommuniceras med styrelsen fastställer vi vilka 
av dessa områden som varit de mest betydelsefulla för revisionen av 
årsredovisningen, inklusive de viktigaste bedömda riskerna för 
väsentliga felaktigheter, och som därför utgör de för revisionen 
särskilt betydelsefulla områdena. Vi beskriver dessa områden i 
revisionsberättelsen såvida inte lagar eller andra författningar 
förhindrar upplysning om frågan. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 
 

Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för 
Stockholmsregionens Försäkring AB för år 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 
Vi tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till Stockholmsregionens Försäkring AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav. 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, 
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande 
bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets 
Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med 
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende: 

 företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller 

 på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
försäkringsrörelselagen, lagen om årsredovisning i 
försäkringsföretag eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att 
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 

organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och 
bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt. 
Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt 
styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de 
åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i 
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska 
skötas på ett betryggande sätt. 

 
 

att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och 
förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig 
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella 
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att 
vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och 
överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi 
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande 
om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi 
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 
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KPMG AB, Box 382, 101 27, Stockholm, utsågs till Stockholmsregionens Försäkring ABs revisor av bolagsstämman den 20 maj 2021. 
KPMG AB eller revisorer verksamma vid KPMG AB har varit bolagets revisor sedan 2018. 

 

Stockholm den 28 mars 2022 

KPMG AB 

 
 

Gunilla Wernelind 
Auktoriserad revisor 
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Sammanfattning 
Följande avsägelser har inkommit: 
 
Ali Barhoon (L), ersättare i kultur- och fritidsnämnden. 
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Nämndeman efter Maj Ferdinandsson 
 
SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT t o m 2023-12-31 
Nämndeman efter Alexandra Tuvell 
 
TILLVÄXT BOTKYRKA AB t o m årsstämman 2023 
Suppleant efter Catharina Angermund-Carlsson (opol) 
 
TILLVÄXT BOTKYRKA AB t o m årsstämman 2023 
Ledamot efter Kevin Ryan (opol) 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN t o m 2022-12-31 
Ledamot efter Mehmet Kulbay (M) 
 

 

mailto:medborgarcenter@botkyrka.se

	000 Kungörelse Kommunfullmäktige 2022-09-29
	Kallelse till kommunfullmäktige 2022-09-29
	Ärenden:


	98 Sammanträdesordning 2023 - kommunfullmäktige
	Protokollsutdrag - KS 2022-09-05 § 114
	§ 114
	Sammanträdesordning 2023 – kommunfullmäktige KS/2022:00060
	Beslut
	Sammanfattning
	Propositionsordning

	1. Tjskr Sammanträdesordning 2023 - kommunfullmäktige
	Sammanträdesordning 2023 – kommunfullmäktige
	Förslag till beslut
	Sammanfattning
	Ekonomiska konsekvenser av beslutet
	Expedieras till:




	99 Fastställande av verksamhetsområde för Botkyrka kommuns allmänna VA-anläggning Tumba skog
	Protokollsutdrag - KS 2022-09-05 § 115
	§ 115
	Fastställande av verksamhetsområde för Botkyrka kommuns allmänna VA-anläggning, Tumba Skog KS/2022:00429
	Beslut
	1. Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområde för vattenförsörjning, spillvattenavlopp samt avlopp för dagvatten gata och dagvatten fastighet för fastigheterna: Kastaren 2, Kastaren 3, Kastaren 4, Tränaren 18, Strigeln 22, Regeln 12, Blekängen 1,...
	2. Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområde för vattenförsörjning och spillvattenavlopp för fastigheterna: Tumba skog 2, Tumba skog 3 och Tumba skog 4 enligt till ärendet hörande bilaga 1 (röd färg).
	Sammanfattning

	Enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) 6§ ska kommunen
	1. Bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och
	2. Se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän VA-anläggning.
	Detaljplanen för Tumba skog vann laga kraft den 20 oktober 2020. Projektet omfattar 550 bostäder. Detta innebär att kommunen behöver, med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön, ordna vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanha...
	Propositionsordning


	1. Protokollsutdrag från TFN 220614
	Beslut
	Sammanfattning
	Expedieras till:

	2. Tjskr VA-anläggning Tumba skog
	Fastställande av verksamhetsområde för Botkyrka kommuns allmänna VA-anläggning, Tumba skog
	Förslag till beslut
	Sammanfattning

	Ärendet
	Ekonomiska konsekvenser av beslutet

	Bilagor
	Expedieras till:


	3. Bilaga 1 verksamhetsområde Tumba skog

	100 Delrapport - Uppdrag Fältbussen
	Protokollsutdrag - KS 2022-09-05 § 116
	§ 116
	Delrapport - Uppdrag Fältbussen KS/2022:00511
	Beslut
	Sammanfattning
	Propositionsordning

	1. Protokollsutdrag från MHN
	§ 36
	Delrapport, uppdrag Fältbussen (MHN/2022:00045)
	Beslut
	Sammanfattning
	Expedieras till:

	2. Tjskr Delrapport - Uppdrag Fältbussen
	Delrapport, uppdrag Fältbussen
	Förslag till beslut
	Sammanfattning
	Ärendet
	Om bussen
	Önskat läge
	Exempel på aktiviteter
	Utökad lovverksamhet
	Bussguidningar för allmänheteten på helger

	Ekonomiska konsekvenser av beslutet
	Expedieras till:




	101 Justerad genomförandebudget Ulfbergsgården
	Protokollsutdrag - KS 2022-09-05 § 117
	§ 117
	Justerad genomförandebudget Ulfbergsgården KS/2022:00516
	Beslut
	Sammanfattning
	Propositionsordning

	1. Protokollsutdrag från SBN 2022-08-23
	§ 195
	Justerad genomförandebudget för Ulfbergsgården (SBN/2022:00559)
	Beslut
	Sammanfattning
	Expedieras till:

	2. Tjskr Justerad genomförandebudget för Ulfbergsgården
	Justerad genomförandebudget för Ulfbergsgården
	Förslag till beslut
	Sammanfattning

	Ärendet
	Ekonomiska konsekvenser av beslutet
	Tidsplan
	Ekonomi
	Driftskostnader


	Bilagor
	Expedieras till:


	3. Bilaga 1 Ny budget samt tidigare budget

	102 Delrapport - Uppdrag samverkan för avfallsbrottslighet
	Protokollsutdrag - KS 2022-09-05 § 118
	§ 118
	Delrapport - Uppdrag samverkan för avfallsbrottslighet KS/2022:00510
	Beslut
	Sammanfattning
	Propositionsordning

	1. Protokollsutdrag från MHN
	§ 37
	Delrapport, uppdrag samverkan för avfallsbrottslighet (MHN/2022:00044)
	Beslut
	Sammanfattning
	Expedieras till:

	2. Tjänsteskrivelse avfallsbrottslighet
	Delrapport, uppdrag samverkan för avfallsbrottslighet
	Förslag till beslut
	Sammanfattning

	Ärendet
	Syftet med tillsynsinsatsen är att genomföra ett pilotprojekt inom ramen för det uppdrag som tilldelats miljö- och hälsoskyddsnämnden för att motverka avfallsbrottslighet. Pilotprojektet kommer enbart inrikta sig på avfallshanteringen inom ett visst o...

	Metod
	Lagstiftning inom avfall

	3. Bilaga 1 Årsrapport, Samordnad tillsyn inom Tryggare Malmö 2021
	4. Bilaga 2 SOU, kommuner mot brott
	Omslagsframsida
	Kommuner mot brott, SOU 2021:49
	Till statsrådet och chefen för Justitiedepartementet
	Innehåll
	Sammanfattning
	Lättläst sammanfattning
	Summary
	1 Författningsförslag
	1.1 Förslag till lag om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete
	1.2 Förslag till förordning om ändring i förordningen (2016:1201) med instruktion för Brottsförebyggande rådet

	DEL I Bakgrund
	2 Inledning
	2.1 Utredningens uppdrag
	2.2 Utredningens arbete
	2.3 Några definitioner och avgränsningar
	2.3.1 Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete
	2.3.2 Utsatta områden
	2.3.3 Avgränsningar

	2.4 Betänkandets disposition

	3 Brottsligheten – ett samhällsproblem
	3.1 Brottslighetens utveckling
	3.2 Brottslighetens geografi
	3.3 Brottslighetens konsekvenser

	4 Brottsligheten ska både bekämpas och förebyggas
	4.1 Brottsbekämpning – en fråga främst för rättsväsendets myndigheter
	4.2 Brottsförebyggande – en fråga för många aktörer
	4.3 Brott förebyggs genom insatser på alla samhällsnivåer

	5 Lokalt brottsförebyggande arbete är centralt
	5.1 Historisk återblick
	5.2 Några av det lokala brottsförebyggande arbetets insatsområden
	5.2.1 Social prevention
	5.2.2 Situationell prevention

	5.3 Några av det lokala brottsförebyggande arbetets aktörer
	5.3.1 Polismyndigheten
	5.3.2 Andra myndigheter
	5.3.3 Kommunerna
	5.3.4 Näringslivet
	5.3.5 Det civila samhällets organisationer
	5.3.6 Enskilda individer

	5.4 Det lokala brottsförebyggande arbetets arbetssätt och samverkansformer
	5.4.1 Det kunskapsbaserade arbetssättet
	5.4.2 Former för samverkan inom det brottsförebyggande arbetet
	5.4.3 Särskilt om gängkriminalitet

	5.5 Kunskap om lokalt brottsförebyggande arbete

	6 Författningsöversikt
	6.1 Den kommunala självstyrelsen
	6.2 Kommunernas befogenhet enligt kommunallagen och särskilda föreskrifter om utökad befogenhet
	6.3 Kommunernas skyldigheter enligt vissa specialförfattningar

	7 Nordisk utblick
	7.1 Danmark
	7.2 Finland
	7.3 Norge
	7.4 Sammanfattande slutsatser

	DEL II Överväganden och förslag
	8 Utgångspunkter för utredningens överväganden och förslag
	8.1 Brottsförebyggande arbete kan betyda många olika saker
	8.2 Behovet av en reform
	8.3 Förutsättningarna för en reform
	8.4 En reform för hållbar utveckling

	9 Kommunerna kan göra mycket för att förebygga brott
	10 Vad ska kommunerna göra för att förebygga brott?
	10.1 Inledning
	10.2 Kommunerna ska arbeta på ett effektivt sätt
	10.3 Kommunerna bestämmer själva vilka brottsförebyggande åtgärder som ska vidtas
	10.3.1 Socialtjänsten
	10.3.2 Skolan
	10.3.3 Samhällsbyggnadsprocessen
	10.3.4 Sammanfattande slutsatser


	11 En ny lag införs om kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete
	11.1 Regleringens form
	11.2 Lagens syfte och vissa begrepp
	11.3 Närmare om lagens innehåll
	11.3.1 Lägesbild
	11.3.2 Åtgärdsplan
	11.3.3 Uppföljning av lägesbild och åtgärdsplan
	11.3.4 Samordningsansvar
	11.3.5 Samordningsfunktion
	11.3.6 Kommunledningens roll

	11.4 Samarbete mellan kommuner
	11.5 Uppföljning av lagens tillämpning

	12 Kommunerna bör erbjudas stöd
	12.1 Inledning
	12.2 Stöd att uppfylla den nya lagens krav
	12.2.1 Strategiskt stöd
	12.2.2  Operativt stöd

	12.3 Ekonomiskt stöd till brottsförebyggande åtgärder
	12.4 Kommuner med särskilt utsatta områden
	12.5 Frågor om informationsdelning

	13 Andra aktörer påverkas
	13.1 Offentliga aktörer
	13.2 Särskilt om Polismyndigheten
	13.3 Näringslivet, det civila samhället och enskilda

	14 Övriga frågor
	14.1 Att bryta en kriminell bana
	14.2 Utvärdering av reformen
	14.3 Ytterligare utvecklingsmöjligheter

	15 Konsekvenser av utredningens förslag
	15.1 Kraven på konsekvensanalysen
	15.2 Utredningens förslag
	15.3 Konsekvenser för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet
	15.4 Samhällsekonomiska konsekvenser
	15.4.1 Möjliga besparingar av ett brottsförebyggande arbete

	15.5 Konsekvenser för statlig verksamhet
	15.5.1 Uppdrag till Brottsförebyggande rådet
	15.5.2 Länsstyrelsernas stöd
	15.5.3 Expertgrupp för kartläggning av behov av stöd till kommuner med särskilt utsatta områden
	15.5.4 Uppdrag till Statskontoret
	15.5.5 Övriga konsekvenser för den statliga verksamheten

	15.6 Konsekvenser för kommunerna
	15.6.1 Uppskattade kostnader för det brottsförebyggande arbete som bedrivs i dag
	15.6.2 Uppskattade kostnader för kommunerna som följer av utredningens förslag
	15.6.3 Övriga konsekvenser för kommunal verksamhet

	15.7 Finansiering av utredningens förslag
	15.7.1 Kommunalekonomisk ersättning enligt finansieringsprincipen
	15.7.2 Förslag till finansiering

	15.8 Ekonomiska konsekvenser för enskilda fysiska och juridiska personer
	15.9 Konsekvenser för den kommunala självstyrelsen
	15.9.1 Den kommunala självstyrelsen begränsas
	15.9.2 Kommunernas roll tydliggörs
	15.9.3 Skäl för att inskränka den kommunala självstyrelsen
	15.9.4 Möjliga alternativa lösningar som inte innebär en inskränkning av den kommunala självstyrelsen

	15.10 Konsekvenser för jämställdheten mellan kvinnor och män
	15.11 Övriga konsekvenser
	15.11.1 Konsekvenser för möjligheten att nå de integrationspolitiska målen
	15.11.2 Konsekvenser för barn och unga
	15.11.3 Andra konsekvenser


	16 Ikraftträdande
	17 Författningskommentar
	17.1 Förslaget till lag om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete

	Referenser
	Bilaga 1 Kommittédirektiv 2019:94
	Bilaga 2 Utredningens externa kontakter
	Bilaga 3 Enkätundersökning
	Statens offentliga utredningar 2021
	Omslagsbaksida, SOU 2021:49

	5. Bilaga 3 Ordning och redo på avfallet prop
	Regeringens proposition
	2021/22:219
	Propositionens huvudsakliga innehåll
	1  Förslag till riksdagsbeslut
	2 Förslag till lag om ändring i miljöbalken
	3 Ärendet och dess beredning
	Lagrådet

	4 Säkerheter vid hantering av utvinningsavfall
	4.1 Utgångspunkter för den svenska avfallshanteringen och utvinningsindustrin
	4.2 Reglering om utvinningsavfall
	4.3 Bestämmelser om säkerhet
	Principen om att förorenaren betalar
	Bestämmelserna i miljöbalken
	En prövning i två steg

	4.4 En ny bestämmelse om säkerhet för utvinningsverksamhet i miljöbalken
	Skälen för regeringens förslag
	En ny bestämmelse om säkerhet vid utvinningsverksamhet
	Vilka verksamheter bör omfattas av den nya bestämmelsen?
	När bör verksamheten få påbörjas?
	Vilka åtgärder ska säkerheten finansiera?
	Syftet med säkerheterna och konfidensnivå


	4.5 Bestämmelser om säkerhet för täkter och för deponering av avfall
	4.6 Successiv säkerhet
	4.7 Bedömningen av om en säkerhet kan godtas
	Skälen för regeringens förslag
	Tillståndsmyndigheten bör pröva säkerhetens form
	Krav på att säkerheten ska vara betryggande


	4.8 Bemyndigande om att meddela föreskrifter om säkerheter för utvinningsverksamhet
	4.9 Avfallshanteringsplanen ska ingå i en ansökan om tillstånd
	4.10 Beräkning av säkerhetens storlek
	4.11 Yttranden från Riksgäldskontoret i tillståndsprövningen
	Skälen för regeringens förslag
	Behov av yttrande från Riksgäldskontoret vid prövning av säkerhetens storlek
	Behov av yttrande från Riksgäldskontoret före prövningen av om säkerheten ska godtas
	I vilka mål ska yttranden hämtas in från Riksgäldskontoret
	Tidsramar för yttrandena
	Påverkan på samisk markanvändning


	4.12 Ytterligare villkor i tillståndet
	Skälen för regeringens förslag
	Villkor om belopp
	Beräkningen av säkerhetens storlek
	Säkerheten bör fortlöpande vara betryggande
	Villkor vid oförutsedda avbrott
	Bestämmelsen bör tillämpas även vid prövning av länsstyrelsen


	4.13 Beslut om säkerhet på verksamhetsutövarens bekostnad
	4.14 Ändring och omprövning
	Skälen för regeringens förslag
	Miljöbalkens bestämmelser om ändring och omprövning
	Villkor om säkerhet bör kunna omprövas
	En ansökan om ändringstillstånd bör innehålla avfallshanteringsplanen
	Bestämmelsen bör tillämpas även vid prövning av länsstyrelsen



	5 Säkerhet för anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter
	Skälen för regeringens förslag
	Skattebetalare riskerar att få bära återställningskostnader efter verksamhetsutövares konkurs
	Det bör vara möjligt att kräva att säkerhet ställs för anmälningspliktiga verksamheter
	Bestämmelser om ekonomisk säkerhet bör införas på förordningsnivå
	När bör det finnas möjlighet att kräva ekonomisk säkerhet?


	6 En tillsynsmyndighets anmälan om brottsmisstanke
	Skälen för regeringens förslag
	Förutsättningar för att en anmälan om brott ska göras
	Skyndsamhetskrav vid brottsmisstanke


	7 Straffansvar för överlämning av avfall till obehörig mottagare
	Skälen för regeringens förslag
	Beställaransvaret
	Nuvarande sanktioner är inte tillräckliga
	Det bör införas sanktioner för överträdelser av beställaransvaret
	Straffrättsligt ansvar för avfallslämnaren när mottagaren saknar tillstånd eller inte har gjort de anmälningar som krävs
	Vem bör kunna hållas ansvarig för att avfall lämnas till obehörig?
	Även oaktsamma gärningar bör vara straffbelagda
	Förhållandet mellan beställaransvaret och EU:s avfallstransportförordning


	8 Förändringar av producentansvaret för förpackningar för att uppfylla EU-rättens krav
	8.1 Producentansvaret enligt EU-rätten
	8.2 Producentansvarets utveckling i Sverige
	8.3 Förutsättningar för att producenterna ska kunna ansvara för insamling av förpackningsavfall från verksamheter
	Skälen för regeringens förslag
	Den största producentansvarsorganisationen bör ansvara för insamlingen av förpackningsavfall från verksamheter
	Regeringen bör kunna föreskriva att en producentansvarsorganisation ska ta det operativa ansvaret för insamling från verksamheter
	Den ansvariga producentansvarsorganisationen bör ha rätt att få ersättning från övriga producentansvarsorganisationer


	8.4 Förfarandet vid oenighet mellan producentansvarsorganisationer om skälig ersättning
	8.5 Producentansvarsorganisationernas intäkter ska användas för att uppfylla producentansvaret
	8.6 Föreskrifter för att avfallshanteringen ska fungera när ansvaret delas av kommuner och producenter
	8.7 Föreskrifter om kommunalt ansvar när det finns samordningsskäl
	8.8 Beräkning av renhållningsavgiften vid ett finansiellt producentansvar

	9 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
	Skälen för regeringens förslag
	Säkerheter vid hantering av utvinningsavfall
	Ekonomisk säkerhet för anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter
	Förändringar av producentansvaret för förpackningar
	Övriga lagförslag


	10 Konsekvenser
	10.1 Åtgärder mot oseriös avfallshantering
	10.1.1 Problemet och vad man vill uppnå
	Minska risken för att skattebetalarna får stå för kostnaderna
	Säkerställa att beställaren tar sitt ansvar

	10.1.2 Förslagen i korthet
	Säkerhet för anmälningspliktiga verksamheter
	Straffansvar för överlämning av avfall till obehörig mottagare
	Tillsynsmyndighetens anmälan om brottsmisstanke

	10.1.3 Effekter om regleringen inte kommer till stånd
	10.1.4 Alternativa lösningar
	Alternativ till säkerhet för anmälningspliktiga verksamheter
	Alternativ till sanktioner för överlämning av avfall till obehörig mottagare

	10.1.5 Vilka som berörs av regleringen
	10.1.6 Konsekvenser för staten
	Säkerhet för anmälningspliktiga verksamheter
	Sanktioner för överlämning av avfall till obehörig mottagare
	Tillsynsmyndighetens anmälan om brottsmisstanke

	10.1.7 Konsekvenser för kommuner och regioner
	Säkerhet för anmälningspliktiga verksamheter
	Sanktioner för överlämning av avfall till obehörig mottagare
	Tillsynsmyndighetens anmälan om brottsmisstanke
	Den kommunala självstyrelsen

	10.1.8 Konsekvenser för företag
	Säkerhet för anmälningspliktiga verksamheter
	Sanktioner för överlämning av avfall till obehörig mottagare
	Tillsynsmyndighetens anmälan om brottsmisstanke

	10.1.9 Miljökonsekvenser
	10.1.10 Bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går utöver de skyldigheter som följer av anslutningen till EU
	10.1.11 Bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller tidpunkten för ikraftträdande och om det finns behov av speciella informationsinsatser

	10.2 Säkerhet vid hantering av utvinningsavfall
	10.2.1 Problemet och vad man vill uppnå
	10.2.2 Förslagen i korthet
	Nya bestämmelser med krav på säkerhet vid utvinningsverksamhet
	Säkerhetens storlek och form
	Prövningsansvar för säkerheten
	Prövningsförfarande för säkerheten
	När och hur en säkerhet får tas i anspråk
	Tillståndsansökan ska innehålla en avfallshanteringsplan för utvinningsavfall

	10.2.3 Effekter om regleringen inte kommer till stånd
	10.2.4 Alternativa lösningar
	10.2.5 Vilka som berörs av regleringen
	10.2.6 Konsekvenser för staten
	Nya bestämmelser med krav på säkerhet vid utvinningsverksamhet
	Prövningsansvar för säkerheten
	Prövningsförfarande för säkerheten
	Tillsyn

	10.2.7 Konsekvenser för kommuner och regioner
	10.2.8 Konsekvenser för företag
	Nya bestämmelser i miljöbalken om säkerhet vid utvinningsverksamhet
	Prövningsförfarande för säkerheten
	Tillståndsansökan ska innehålla en avfallshanteringsplan för utvinningsavfall

	10.2.9 Miljökonsekvenser
	10.2.10 Bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går utöver de skyldigheter som följer av anslutningen till EU
	10.2.11 Bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller tidpunkten för ikraftträdande och om det finns behov av speciella informationsinsatser

	10.3 Förändringar av producentansvaret för förpackningar för att uppfylla EU-rättens krav
	10.3.1 Problemet och vad man vill uppnå
	10.3.2 Effekter om regleringen inte kommer till stånd
	10.3.3 Alternativa lösningar
	10.3.4  Vilka som berörs av regleringen
	10.3.5 Konsekvenser för staten
	Förfarandet vid oenighet mellan producentansvarsorganisationer om skälig ersättning
	Producentansvarsorganisationernas intäkter ska användas för att uppfylla producentansvaret

	10.3.6 Konsekvenser för kommuner och regioner
	Förutsättningar för att producenterna ska kunna ansvara för insamling av förpackningsavfall från verksamheter
	Beräkning av renhållningsavgiften vid ett finansiellt producentansvar

	10.3.7 Konsekvenser för företag
	Förutsättningar för att producenterna ska kunna ansvara för insamling av förpackningsavfall från verksamheter
	Förfarandet vid oenighet mellan producentansvarsorganisationer om skälig ersättning
	Producentansvarsorganisationernas intäkter ska användas för att uppfylla producentansvaret

	10.3.8 Konsekvenser för hushållen
	10.3.9 Miljökonsekvenser
	10.3.10 Bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går utöver de skyldigheter som följer av anslutningen till EU
	10.3.11 Bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller tidpunkten för ikraftträdande och om det finns behov av särskilda informationsinsatser


	11 Författningskommentar
	Förslaget till ändring i miljöbalken
	9 kap.
	6 e §

	15 kap.
	15 §
	16 b §
	21 §
	22 §
	35 §
	36 a §
	36 b §
	36 c §

	16 kap.
	3 §

	19 kap.
	5 §

	21 kap.
	1 §

	22 kap.
	1 §
	1 d §
	1 f §
	13 a §
	25 h §

	24 kap.
	5 §

	26 kap.
	2 §
	13 a §

	27 kap.
	5 §

	29 kap.
	9 §

	Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser


	Sammanfattning av relevanta delar av promemorian Säkerheter vid hantering av utvinningsavfall
	Lagförslag i promemorian Säkerheter vid hantering av utvinningsavfall
	Förslag till lag om ändring i miljöbalken

	Förteckning över remissinstanserna (promemorian Säkerheter vid hantering av utvinningsavfall)
	Sammanfattning av relevanta delar av promemorian Ordning och reda på avfallet
	Lagförslag i promemorian Ordning och reda på avfallet
	Förslag till lag om ändring i miljöbalken

	Förteckning över remissinstanserna (promemorian Ordning och reda på avfallet)
	Sammanfattning av relevanta delar av promemorian En förbättrad förpackningsinsamling – nya roller för kommuner och producenter
	Lagförslag i promemorian En förbättrad förpackningsinsamling – nya roller för kommuner och producenter
	Förslag till lag om ändring i miljöbalken

	Förteckning över remissinstanserna (promemorian En förbättrad förpackningsinsamling – nya roller för kommuner och producenter)
	Lagrådsremissens lagförslag
	Förslag till lag om ändring i miljöbalken

	Lagrådets yttrande
	Ordning och reda på avfallet
	Bemyndiganden
	9 kap. 6 e §
	15 kap. 15 §
	15 kap. 35 §
	15 kap. 36 a §
	15 kap. 36 b §
	22 kap. 13 a §



	Miljödepartementet


	103 Anslutning av nya delägare i Stockholmsregionens Försäkring AB
	Protokollsutdrag - KS 2022-09-05 § 119
	§ 119
	Anslutning av nya delägare i Stockholmsregionens Försäkring AB KS/2022:00328
	Beslut
	Sammanfattning
	Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF) är ett samägt bolag med 21 av Stockholms läns 26 kommuner som delägare (bilaga B). Bolaget grundades 2008 med syfte att erbjuda ägarna ett väl anpassat försäkringsskydd, effektiv skadereglering samt stöd i det s...
	Kommunerna Nykvarn, Salem, Sundbyberg och Upplands-Bro har under våren 2022 anmält intresse att kunna tillträda som medlemmar och delägare i SRF.
	Styrelsen i Stockholmsregionens Försäkring AB föreslår att fullmäktige-församlingarna i bolagets aktieägande kommuner, enhälligt beslutar att kommunerna Nykvarn, Salem, Sundbyberg och Upplands-Bro, var för sig, erbjuds möjlighet att under perioden 202...
	Propositionsordning


	1. Tjskr Anslutning av nya delägare i Stockholmsregionens Försäkring AB
	Anslutning av nya delägare i Stockholmsregionens Försäkring AB
	Förslag till beslut
	Sammanfattning

	Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF) är ett samägt bolag med 21 av Stockholms läns 26 kommuner som delägare (bilaga B). Bolaget grundades 2008 med syfte att erbjuda ägarna ett väl anpassat försäkringsskydd, effektiv skadereglering samt stöd i det s...
	Kommunerna Nykvarn, Salem, Sundbyberg och Upplands-Bro har under våren 2022 anmält intresse att kunna tillträda som medlemmar och delägare i SRF.
	Styrelsen i Stockholmsregionens Försäkring AB föreslår att fullmäktige-församlingarna i bolagets aktieägande kommuner, enhälligt beslutar att kommunerna Nykvarn, Salem, Sundbyberg och Upplands-Bro, var för sig, erbjuds möjlighet att under perioden 202...
	Ärendet
	Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF) är ett samägt bolag med 21 av Stockholms läns 26 kommuner som delägare (bilaga B). Bolaget grundades 2008 med syfte att erbjuda ägarna ett väl anpassat försäkringsskydd, effektiv skadereglering samt stöd i det s...
	Kommunerna Nykvarn, Salem, Sundbyberg och Upplands-Bro har under våren 2022 anmält intresse att kunna tillträda som medlemmar och delägare i SRF.
	Styrelsen i Stockholmsregionens Försäkring AB föreslår att fullmäktige-församlingarna i bolagets aktieägande kommuner, enhälligt beslutar att kommunerna Nykvarn, Salem, Sundbyberg och Upplands-Bro, var för sig, erbjuds möjlighet att under perioden 202...
	Effekter av fler delägare i Stockholmsregionens Försäkrings AB

	Synergieffekterna och fördelarna med försäkringssamarbetet ökar med antalet anslutna kommuner. Genom nyemission och nyteckning av försäkringar tillförs bolaget ytterligare kapital. Det ökade egna kapitalet minskar behovet av återförsäkring vilket ger ...
	Med en ökad kapitalbas förbättras också möjligheterna för bolaget att ge försäkringsskydd för risker som är svåra och kostsamma att försäkra på den kommersiella försäkringsmarknaden. Kostnadseffektiviteten i samarbetet ökas också genom att försäkrings...
	Om de fyra aktuella kommunerna ansluter som nya delägare kommer delägarkretsen att, med undantag för Stockholms stad utgöras av samtliga kommuner i Stockholms län.
	Process för anslutning och försäkring av nya delägare

	Enligt aktieägaravtalet 3 § (bilaga A) ska tilldelning av aktier i första hand ske genom riktad emission med invånarantalsprincipen en (1) aktie per invånare. Priset för en aktie är 100 kr. Kostnader för tillträde ska betalas av respektive ny aktieägare.
	Beslut om ändring av bolagets faktiska aktiekapital eller av antalet aktier ska enligt bolagsordningen 14 § (bilaga C) underställas samtliga aktieägande kommuners fullmäktigeförsamlingar. Vid enighet hänskjuts därefter beslut om emission till bolagsst...
	När nya delägare tillträtt har dessa möjlighet att teckna försäkringar på gällande villkor och till premier beräknade enligt SRF:s modeller. Nyemission påverkar inte nuvarande delägares aktiekapital. Däremot kommer respektive kommuns relativa andel av...
	Ekonomiska konsekvenser av beslutet

	Bilagor
	A. Aktieägaravtal med tillägg och kommentarer
	B. Aktieägarförteckning
	C. Bolagsordning
	D. Upplands-Bro kommuns beslut om anmälan om intresse av delägarskap i Stockholmsregionens Försäkring AB, protokollsutdrag Kommunstyrelsens sammanträde 2022-02-02
	E. Salem kommuns beslut om anmälan om intresse av delägarskap i Stockholmsregionens Försäkring AB, protokollsutdrag Kommunstyrelsens sammanträde 2022-03-07
	F. Förslag till emissionsbeslut till bolagsstämman i Stockholmsregionens Försäkring AB
	G. Årsredovisning 2021 för Stockholmsregionens Försäkring AB
	H. Revisionsberättelse för 2021 (KPMG)
	Expedieras till:


	2. Bilaga A - Aktieägaravtal med tillägg och kommentarer
	3. Bilaga B - Aktieägarförteckning
	4. Bilaga C - Bolagsordning
	5. Bilaga D - Intresseanmälan Upplands-Bro kommun
	§ 12 Delägarskap i Stockholmsregionens Försäkring AB
	Beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Beslutsgång


	6. Bilaga E - Intresseanmälan Salems kommun
	7. Bilaga F - Förslag till emissionsbeslut 2022
	Beslut om nyemission av aktier
	Bakgrund
	Förslag till emissionsbeslut

	Bilagor

	8. Bilaga G - Årsredovisning 2021
	9. Bilaga H - Revisionsberättelse KPMG 2021
	Rapport om årsredovisningen
	Uttalanden
	Grund för uttalanden
	Särskilt betydelsefulla områden
	Beskrivning av området
	Hur området har beaktats i revisionen

	Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
	Revisorns ansvar

	Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
	Uttalanden
	Grund för uttalanden
	Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
	Revisorns ansvar
	Authentication Details
	Electronic Record and Signature Disclosure:




	104 Avsägelser och fyllnadsval 2022-09-29
	Avsägelser och fyllnadsval 2022-09-29
	Förslag till beslut
	Sammanfattning










 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Årsredovisning 2021 
för 


Stockholmsregionens Försäkring AB 
516406-0641 


  







Årsredovisning 2021 för Stockholmsregionens Försäkring AB 


Sida 2 av 28 


Innehållsförteckning 


Innehållsförteckning ........................................................................................................................... 2 


Förvaltningsberättelse ........................................................................................................................ 3 


Förslag till disposition beträffande försäkringsföretagets vinst eller förlust ...................................... 5 


Femårsöversikt .................................................................................................................................... 6 


Resultatanalys ..................................................................................................................................... 7 


Förändringar i eget kapital ................................................................................................................ 10 


Redovisningsprinciper och risker ...................................................................................................... 11 


Noter till finansiella poster ............................................................................................................... 20 


 


  







Årsredovisning 2021 för Stockholmsregionens Försäkring AB 


Sida 3 av 28 


Förvaltningsberättelse 


Styrelsen och verkställande direktören i Stockholmsregionens Försäkring AB (”SRF”), 
organisationsnummer 516406-0641 och med säte i Stockholm, avger härmed årsredovisning för 
2021. 


Ägarstruktur 
Stockholmsregionens Försäkring AB bildades år 2008 och ägs av de tjugoen kommunerna Botkyrka, 
Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Norrtälje, Nynäshamn, Sigtuna, 
Sollentuna, Solna, Södertälje, Tyresö, Täby, Upplands Väsby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och 
Österåker. 


Verksamheten 
SRF meddelar försäkringar för egendom, ansvar, trafik, fordon och olycksfall till ägarkommunerna 
samt vissa av deras medförsäkrade bolag och andra samägda kommunala intressen.  


Styrelsens utlåtande om bolagets verksamhet i enlighet med kommunallagen 6 kap. 9 § 
Styrelsen har vid sitt möte den 24:e mars 2022 fastställt att den verksamhet som bolaget bedrivit 
under föregående kalenderår varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts 
inom ramen för de kommunala befogenheterna som är tillämpliga för bolaget. 


Organisation 
Vid ordinarie bolagsstämma den 20:e maj 2021 beslutades omval av Camilla Broo, Daniel Dronjak, 
Katarina Kämpe, Per Larsson, Adam Reuterskiöld, Bino Drummond, Erik Fischer samt nyval av Jerri 
Bergström att utgöra bolagets styrelse. Stämman valde Adam Reuterskiöld till ordförande och Jerri 
Bergström till vice ordförande. Styrelsen hade 7 sammanträden under verksamhetsåret 2021 och 
närvaron var i genomsnitt 92 %. I samtliga styrelsesammanträden tjänstgjorde Maria Scheele som 
sekreterare. 


Bolagets ledningsgrupp består av VD, vice VD/COO/HR, ekonomichef, försäkringschef och skadechef. 
Utöver ledningsgruppen bedrivs den operativa verksamheten i huvudsak i två team - Försäkring och 
Skador. 


För att uppfylla kraven på företagsstyrning har SRF erforderliga centrala funktioner för intern styrning 
och kontroll. Arbetet inom de centrala funktionerna utförs av externa leverantörer då bolagets 
verksamhet och storlek inte motiverar egen personal för dessa funktioner. 


Vid utgången av 2021 hade bolaget totalt fjorton anställda varav nio kvinnor och fem män. Principer 
för ersättningar och förmåner behandlas under not 8 till balans- och resultaträkningen. 


Bolagets funktion för regelefterlevnad har, i enlighet med lagen (2018:2019) om 
försäkringsdistribution (LFD), genomfört vandelsprövning av ledamöter, personer i ledningen, 
anställda som omfattas av LFD samt de personer som utför arbete i de centrala funktionerna. 
Resultatet av prövningen är att bolaget och personerna uppfyller kraven utan anmärkning. 


Resultat och skadeutfall 
Trots något högre total skadekostnad jämfört mot föregående räkenskapsår har bolaget ett positivt 
rörelseresultat 2021. Årets resultat uppgick till 888 (-169) kkr. Avsättning till säkerhetsreserven har 
gjorts med 9 758 (6 389) kkr. Premieintäkterna för egen räkning uppgick till 102 730 (90 584) kkr och 
skadekostnaderna för egen räkning uppgick till 61 579 (50 930) kkr. Årets driftskostnader uppgick till 
29 371 (32 753) kkr. Den totala kapitalavkastningen blev -339 (-34) kkr varav 7 kkr avsåg orealiserade 
värdeförändringar på placeringstillgångar. Kapitalbasen har stärkts som följd av det positiva tekniska 
resultatet och bolaget står fortsatt väl rustat att kunna fullgöra sina åtaganden. 
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Väsentliga händelser under året 
Efter coronapandemins utbrott våren 2020 har bolagets arbete nästan uteslutande utförts på 
distans. Med hjälp av moderna digitala verktyg för samarbete och kommunikation har verksamheten 
kunnat upprätthållas utan störningar. Effekterna av coronavirusets spridning har inte påverkat 
utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat. 


I maj 2021 förstördes en förskola i Norrtälje av brand. Skadekostnaden ryms inom bolagets 
självbehåll och ingen skada som inträffat under året har nått upp till återförsäkringarna. Bolaget har 
under året upphandlat återförsäkringsavtal för 2022 till något ökad kostnad vilken är i linje med 
utvecklingen på återförsäkringsmarknaden. 


Förväntningar avseende den framtida utvecklingen 
SRF:s uppdrag består i att tillhandahålla försäkringslösningar som är anpassade till kommunernas 
försäkringsbara risker och förutsättningar. Arbetet med utveckling av försäkringslösningarna sker 
kontinuerligt och under 2022 fortsätter översyn och harmonisering av bolagets 
egendomsförsäkringar. 


Försäkringsportföljen förväntas vara fortsatt stabil men kan variera något över tid beroende på 
omfattningen av medförsäkrade bolag. 


Hållbarhetsupplysning  
Hållbarhet för SRF inkluderar ekonomiska, sociala, miljömässiga och affärsetiska frågor. SRF stödjer 
de Globala målen ’Agenda 2030’ och FN-direktivet Global Compacts principer för ansvarsfullt 
företagande som inkluderar områdena mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och anti-korruption. 
Hållbarhetsarbetet inom SRF sker i dialog med intressenter såsom ägare, kunder, anställda, 
leverantörer, samarbetspartners, bransch- och intresseorganisationer och myndigheter. 


Ansvarsfullt företagande innebär att SRF integrerar hållbarhet i affärsverksamheten. Det innebär bl.a. 
att god regelefterlevnad och god affärsetik ska genomsyra alla verksamhetsdelar och att 
motsvarande hållbarhetskrav som ställs på bolagets medarbetare även ska ställas på bolagets 
intressenter. 


Bolaget upprättar styrdokument för att främja efterlevnaden av de lagkrav, regelverk och 
hållbarhetskrav som bolaget och dess verksamhet omgärdas av. Styrdokumenten innehåller bl.a. 
riktlinjer för intressekonflikter, hantering av personuppgifter, försäkringstekniska beräkningar, 
försäkringsdistribution, uppdragsavtal, klagomålshantering och riktlinjer för arbetet i de centrala 
funktionerna. Jämte en övergripande hållbarhetspolicy har bolaget även fastställt policys och 
riktlinjer för jämställdhet och diskriminering, arbetsmiljö samt upprättat en visselblåsarfunktion. 


SRF har ambitionen att vara en ansvarsfull och attraktiv arbetsgivare där en god företagskultur och 
sunda värderingar skapar förutsättningar för alla medarbetare att trivas och utvecklas. Mångfald, 
jämställdhet, kompetensutveckling, lärande, hälsa, arbetsmiljö och trygghet lyfts här fram som 
särskilt viktiga områden. SRF har kollektivavtal med Försäkringsbranschens Arbetsgivarorganisation 
FAO. Bolaget arbetar aktivt med systematiskt arbetsmiljöarbete för att uppnå tillfredsställande 
arbetsmiljö och för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Som stöd i arbetsmiljöarbetet har 
bolaget avtal med företagshälsovård för regelbundna hälsokontroller och ergonomigenomgångar 
m.m. samt verktyg för medarbetarundersökningar. Medarbetarna i bolaget har utsett en av 
medarbetarna till arbetsmiljöombud. 


SRF verkar för att minska verksamhetens direkta och indirekta miljöpåverkan, både vad gäller bolaget 
men även för dess försäkringstagare och andra intressenter. Som utpräglat tjänsteföretag är resor ett 
av de områden som har direkt miljöpåverkan. Bolaget har inga tjänste- eller förmånsbilar utan 
använder bilpooltjänster för de fall kollektiva färdmedel inte kan/bör väljas. Med erfarenheterna från 
coronapandemins begränsningar kommer resandet vara fortsatt reducerat då verksamheten och 
samarbetet med bolagets intressenter till stora delar kan utföras på distans med stöd av digitala 
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verktyg. Ett annat område med direkt miljöpåverkan är pappers- och posthantering som minimeras 
genom digitaliserade verksamhetsprocesser, digitaliserade skadeanmälningsprocesser och 
digitaliserad hantering av fullmakter och handlingar för medicinsk rådgivning utförd av externa 
parter. 


Hållbarhetsarbetet inom bolagets skaderegleringsverksamhet tar bland annat fasta på möjligheterna 
till cirkulär ekonomi där skadad lös egendom repareras, saneras, rekonditioneras för att därefter 
återanvändas. För dessa ändamål har bolaget avtal för miljömedveten hantering och inlösen av gods 
och fordon som skadats.  


Utöver försäkringslösningar och skadereglering omfattar bolagets uppdrag också att bistå 
försäkringstagarna i deras skadeförebyggande arbete. Genom att med information och kunskap 
verka för minskat antal bränder har SRF viss möjlighet att indirekt påverka risken för utsläpp av 
koldioxid, giftiga ämnen och föroreningar till följd av brand. 


Väsentliga händelser efter balansdagen 
Med anledning av krisen i Ukraina har bolaget analyserat eventuell påverkan på den finansiella 
ställningen. Givet bolagets ägarstruktur och uppdrag bedöms försäkringsportföljen vara stabil både i 
det korta och långa perspektivet. Bolaget har ingen direktexponering mot aktiemarknaden då 
placeringstillgångarna utgörs av kommuninvestobligationer, korträntefonder och kontomedel inom 
ramen för av styrelsen fastställda limiter. 


En långvarig global finanskris kan på sikt komma öka bolagets återförsäkringskostnader. Bolaget har 
genom justeringar i premier och försäkringsvillkor möjlighet att motverka både ökade 
återförsäkringskostnader och ökade skadekostnader som effekt av eventuellt ihållande högt 
inflationstryck. 


Sammantaget gör styrelsen bedömningen att bolagets finansiella ställning inte kommer påverkas i 
väsentlig utsträckning med anledning av krisen i Ukraina. 


 


Förslag till disposition beträffande försäkringsföretagets vinst eller 
förlust 


Till bolagsstämmans förfogande står enligt balansräkningen i bolaget fritt eget kapital om 
sammanlagt -888 151 kr. 


 


Till bolagsstämmans förfogande står följande medel: 


Balanserad förlust -888 151  


Årets resultat   888 151     


               0 


 


    


Styrelsen föreslår att belopp disponeras enligt följande: 


I ny räkning överförs 0 kr. 


 


Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande redovisningshandlingar med belopp angivna i 
tusental kronor. 
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Femårsöversikt 


 


 


 


 


 


 


 


 


2021 2020 2019 2018 2017


Resultat


Premieintäkt för egen räkning 102 730 90 584 69 083 62 837 52 819


Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen -49 45 108 -121 -484


Försäkringsersättningar för egen räkning -61 579 -50 930 -54 333 -35 167 -28 932


Driftskostnad -29 371 -32 753 -32 426 -24 062 14 366


Försäkringsrörelsens tekniska resultat 11 660 6 723 -17 687 3 364 9 037


Årets resultat 888 -169 -296 487 6 889


Ekonomisk ställning


Placeringstillgångar 201 860 177 847 169 122 174 196 198 793


Försäkringstekniska avsättningar för egen räkning 68 710 72 094 67 109 63 286 71 796


Konsolideringskapital 143 719 133 074 126 854 144 870 141 972


Kapitalbas 131 529 120 108 119 435 135 593 134 539


varav primärkapital 131 529 120 108 119 435 135 593 134 539


varav tilläggskapital - - - - -


Minimikapitalkrav 36 766 38 351 39 774 38 486 36 044


Solvenskapitalkrav 50 928 52 067 49 017 46 897 44 025


Solvenskvot 258% 231% 244% 289% 306%


Nyckeltal


Skadeförsäkringsrörelse


Skadeprocent, f.e.r 59,9% 56,2% 78,6% 56,0% 54,8%


Driftskostnadsprocent, f.e.r 28,6% 36,2% 46,9% 38,3% 27,2%


Totalkostnadsprocent, f.e.r 88,5% 92,4% 125,6% 94,3% 82,0%


Kapitalförvaltning


Direktavkastning -1,1% -1,1% 0,1% 0,7% 0,7%


Totalavkastning 0,0% 0,0% -0,1% 0,0% 0,0%


Ekonomisk ställning


Konsolideringsgrad 139,9% 146,9% 183,6% 230,5% 268,8%


Definitioner


Konsolideringskapital beräknas  som summan beskattat eget kapital och obeskattade reserver.


Skadeprocent är beräknad som försäkringsersättningar i procent av premieintäkterna.


Driftkostnadsprocent är beräknad som försäkringsrörelsens driftskostnader i procent av premieintäkterna.


Totalkostnadsprocent är beräknad som summan av skadekostnads- och driftskostnadsprocenten.


Direktavkastning är beräknad som kapitalavkastning, intäkter, i förhållande till genomsnittligt verkligt värde på posterna


Placeringstillgångar samt Kassa och bank.


Totalavkastning är beräknad som direktavkastning jämte orealiserade och realiserade värdeförändringar på placeringstillgångar 


i förhållande till genomsnittligt verkligt värde på posterna Placeringstillgångar samt Kassa och bank.


Konsolideringsgrad är beräknad som konsolideringskapitalet i procent av premieinkomsten för egen räkning.


Kapitalbas är beräknad som det tillgängliga kapitalet, i förevarande fall det egna kapitalet med tillägg för obeskattad reserv.


För egen räkning (f e r) definieras som belopp efter avgiven återförsäkring.







Årsredovisning 2021 för Stockholmsregionens Försäkring AB 


Sida 7 av 28 


Resultatanalys 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Not Direkt försäkring


Svenska risker


Total


Företag o 


fastighet


Sjuk- och 


Olycksfall Motorfordon Trafik


Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat


Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) (a) 102 730 59 031 21 730 19 547 2 423


Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen -49 -28 -10 -9 -1


Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) (b) -64 957 -41 316 -13 513 -7 678 -2 450


Förändring i Avsättning för oreglerade skador (efter 


avgiven återförsäkring) 3 379 2 111 2 119 -308 -542


Driftskostnader -29 371 -16 877 -6 213 -5 589 -693


Övriga tekniska kostnader (efter avgiven återförsäkring ) -72 - - - -72


Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 11 660 2 920 4 112 5 963 -1 335


Avvecklingsresultat 2 782 1 936 -1 576 2 020 402


Försäkringstekniska avsättningar, före avgiven återförsäkring


Oreglerade skador 71 571 52 081 15 013 2 977 1 501


Summa försäkringstekniska avsättningar, före avgiven återförsäkring 71 571 52 081 15 013 2 977 1 501


Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar


Oreglerade skador 2 861 2 861 0 0 0


Summa återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar 2 861 2 861        - 0 0


Noter till Resultatanalys för skadeförsäkringsrörelse


(a) Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring)


Premieinkomst (före avgiven återförsäkring) 135 792 89 843 22 325 19 547 4 077


Premier för avgiven återförsäkring -33 061 -30 812 -595 0 -1 654


(b) Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring)


Utbetalda försäkringsersättningar


Före avgiven återförsäkring -106 948 -83 307 -13 513 -7 678 -2 450


Återförsäkrares andel 41 991 41 991 0 0 0


Förändring i oreglerade skador


Före avgiven återförsäkring 52 237 50 969 2 119 -308 -542


Återförsäkrares andel -48 858 -48 858 0 0 0
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Resultaträkning


TEKNISK REDOVISNING AV SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSE Not 2021 2020


Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring)


Premieinkomst (före avgiven återförsäkring) 3 135 792 118 672


Premier för avgiven återförsäkring -33 061 -28 088


Förändring i avsättning för ej intjänade premier -                    -                    


Summa premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) 102 730 90 584


Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 4 -49 45


Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring)


Utbetalda försäkringsersättningar


Före avgiven återförsäkring 5 -106 948 -45 755


Återförsäkrares andel 5 41 991 -145


Förändring i Avsättning för oreglerade skador


(efter avgiven återföräkring)


Före avgiven återförsäkring 52 237 -51 944


Återförsäkrares andel -48 858 46 914


Summa försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) -61 579 -50 930


Driftskostnader 6,8,9 -29 371 -32 753


Övriga tekniska kostnader 7 -72 -223


Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 11 660 6 723


ICKE-TEKNISK REDOVISNING


Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 11 660 6 723


Kapitalavkastning, intäkter 10 1 256 3 951


Kapitalavkastning, kostnader 11 -1 602 -6 361


Orealiserad värdeförändring på placeringstillgångar 12 7 2 376


Kapitalavkastning överförd till skadeföräkringsrörelsen 4 49 -45


Övriga intäkter 2 6


Övriga kostnader 0 -430


Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 11 372 6 220


Förändring av säkerhetsreserv -9 758 -6 389


Resultat före skatt 1 614 -169


Skatt på årets resultat 13 -726 0


ÅRETS RESULTAT 888 -169


Rapport över totalresultat Not 2021 2020


Årets resultat 888 -169


Övrigt totalresultat - -


ÅRETS TOTALRESULTAT 888 -169
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Balansräkning


TILLGÅNGAR Not 2021-12-31 2020-12-31


Immateriella tillgångar


Andra immateriella tillgångar 16 5 610 5 647


Placeringstillgångar


Obligationer och andra räntebärande värdepapper 14,22,25 201 860 177 847


Återförsäkrares andel av Försäkringtekniska avsättningar


Oreglerade skador 2 861 51 714


Fordringar


Fordringar avseende återförsäkring 286 402


Övriga fordringar 941 796


1 227 1 198


Andra tillgångar


Materiella tillgångar 17 104 157


Kassa och bank 7 099 23 799


7 203 23 956


Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter


Upplupna ränteintäkter 382 426


Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 6 013 6 437


6 395 6 863


SUMMA TILLGÅNGAR 225 157 267 225


EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Not 2021-12-31 2020-12-31


Eget kapital


Bundet eget kapital


Aktiekapital (1 062 122 st) 106 212 106 212


Fritt eget kapital


Balanserad vinst eller förlust -888 -718


Årets resultat 888 -169


106 212 105 325


Obeskattade reserver


Säkerhetsreserv 37 507 27 749


Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring)


Oreglerade skador 19 71 571 123 808


71 571 123 808


Andra avsättningar


Övriga avsättningar 20 0 401


Skulder


Skulder avseende återförsäkring 0 598


Övriga skulder 21 8 229 7 135


8 229 7 732


Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter


Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 22 1 637 2 211


SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 225 157 267 225
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Förändringar i eget kapital 


 


  


Balanserat Årets Summa eget


Aktiekapital resultat resultat kapital


Ingående balans 2020 106 212 -423 -296 105 494


Vinstdisposition -296 296 0


Årets resultat/totalresultat -169 -169


Utgående balans 2020 106 212 -718 -169 105 325


Ingående balans 2021 106 212 -718 -169 105 325


Vinstdisposition -169 169 0


Årets resultat/totalresultat 888 888


Utgående balans 2021 106 212 -888 888 106 213


Fritt eget kapitalBundet eget kapital
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Redovisningsprinciper och risker 


Not 1 Redovisningsprinciper 


Företagsinformation 
Denna årsredovisning avseende perioden 2021-01-01 - 2021-12-31 för Stockholmsregionens 
Försäkring AB har upprättats och godkänts för utfärdande av styrelse och verkställande direktören 
och kommer att föreläggas årsstämman den 12 maj 2022 för fastställande. 


Bolaget är ett svenskt försäkringsbolag med säte i Stockholm. Huvudkontorets adress är Benny 
Fredrikssons Torg 1 9tr, 111 51 Stockholm. 


Överensstämmelse med normgivning och lag 
Årsredovisningen är upprättad enligt Lag om årsredovisning i försäkringsföretag (ÅRFL), 
Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag FFFS 
2019:23 och dess ändringsföreskrifter samt Rådet för finansiell rapporteringsrekommendation RFR 2 
redovisning för juridisk person. Bolaget tillämpar så kallad lagbegränsad IFRS. Detta innebär att 
samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden tillämpas så långt det är möjligt inom ramen för svensk 
lag och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Föreskrifter från 
Finansinspektionen hänvisar med vissa undantag och begränsningar till IFRS. 


Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna 
Viktiga bedömningar vid tillämpningar av företagets redovisningsprinciper 


Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver att företagsledningen gör 
bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av 
redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. 
Uppskattningarna och antagandena är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra 
faktorer som under rådande förhållanden synes vara rimliga. Det verkliga utfallet kan avvika från 
dessa uppskattningar och bedömningar.  


De viktigaste bedömningar som gjorts under året avser de försäkringstekniska avsättningarna. 
Avsättningarna kontrolleras och utvärderas löpande i det ordinarie bokslutsarbetet. Eventuellt 
överskott eller underskott i avsättningen för oreglerade skador, exklusive innevarande skadeår, 
redovisas i sin helhet i resultaträkningen som ett avvecklingsresultat. 


Värderingen av de finansiella tillgångarna baseras på observerbara marknadspriser. 
Placeringstillgångarna består av fonder värderade till verkligt värde. Bolaget innehar endast noterade 
finansiella placeringstillgångar som klassificeras i nivå 1 enligt IFRS 13. Se not 15. 


Ändringar av uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast påverkat 
denna period, eller i den period ändringen görs och i framtida perioder om ändringen påverkar både 
aktuell period och framtida perioder. 


Ändrade redovisningsprinciper föranledda av nya eller ändrade IFRS eller andra 


redovisningsregler 


Inga av de IFRS eller IFRIC-tolkningar som för första gången är obligatoriska för det räkenskapsår som 
började 1 januari 2021 har haft någon väsentlig inverkan på Stockholmsregionens Försäkring AB:s 
resultaträkning eller balansräkning. 


Bolaget har utnyttjat övergångsregeln i IFRS 9 vilket innebär att tillämpningen skjuts på till samma 
tidpunkt som IFRS 17 börjar att tillämpas.  
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Nya redovisningsregler som ännu inte börjat tillämpas 
Ett antal nya eller ändrade IFRS träder i kraft först under kommande räkenskapsår och har inte 
förtidstillämpats vid upprättandet av dessa finansiella rapporter. 
 


IFRS 17 Försäkringsavtal 


IFRS 17 Insurance Contracts publicerades i maj 2017 av IASB. EU godkände standarden i november 
2021 med undantag för en så kallad carve-out som avser regler om årskohorter. Undantaget innebär 
att regeln om årskohorter för vissa typer av försäkringsavtal inte behöver tillämpas. IFRS 17 är 
tillämpligt från 2023-01-01 för de företag som är noterade. 
I så kallad lagbegränsad IFRS har Finansinspektionen lämnat ett förslag på att IFRS 17 inte bör 
tillämpas. Detta förslag har ännu inte tagits.  


Valuta 
Bolagets funktionella valuta är svenska kronor som även utgör rapporteringsvalutan. 


Transaktioner med närstående 
Bolaget klassificerar närstående parter enligt följande: 


A Nyckelpersoner i ledande ställning 


B Familjemedlemmar till nyckelpersoner i ledande ställning 


C Andra parter än A och B som, direkt eller indirekt, har betydande eller bestämmande inflytande 
över företaget och kan påverka företagets finansiella och operativa strategier. 


Nyckelpersoner i ledande ställning omfattar styrelseledamöter, VD och vice VD. Några övriga 
närstående parter har inte identifierats. Inga transaktioner med närstående har skett under året.  


Finansiella tillgångar 
Finansiella tillgångar klassificeras i kategorierna Finansiella tillgångar, värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen, samt Lånefordringar och Kundfordringar. Klassificeringen är beroende av för vilket 
syfte den finansiella tillgången förvärvades. Klassificeringen av de finansiella tillgångarna har 
fastställts vid det första redovisningstillfället. 


Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen 
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen är finansiella tillgångar som 
initialt identifierats att tillhöra denna kategori. Tillgångar i denna kategori utgörs av andra finansiella 
placeringstillgångar samt kassa och bank. 


Redovisning och värdering 
Köp och försäljning av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen, det datum då bolaget förbinder 
sig att köpa eller sälja tillgången. Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen redovisas första gången till verkligt värde, medan hänförliga transaktionskostnader 
redovisas i resultaträkningen. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att 
erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och bolaget har överfört i stort sett 
alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella tillgångar värderade till 
verkligt värde via resultaträkningen redovisas efter anskaffningstidpunktens till verkligt värde. 
Lånefordringar och kundfordringar redovisas till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av 
effektivräntemetoden. I balansräkningen utgörs lånefordringar och kundfordringar av posterna 
övriga fordringar samt övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 
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Vinster och förluster till följd av förändringar i verkligt värde avseende kategorin finansiella tillgångar 
värderade till verkligt värde, resultatredovisas i den period då de uppstår och ingår i 
resultaträkningens poster Orealiserade vinster respektive Orealiserade förluster på 
placeringstillgångar. Utdelningsintäkter från värdepapper i kategorin finansiella tillgångar värderade 
till verkligt värde via resultaträkningen redovisas i resultaträkningen i Kapitalavkastning, intäkter, 
vinster när bolagets rätt att erhålla betalning har fastställts. 


Ränta på lånefordringar och kundfordringar redovisas i resultaträkningen som en del av 
kapitalavkastning, intäkter. 


Finansiella skulder 
Finansiella skulder avser posten Skulder. Finansiella skulder klassificeras som kategorierna Finansiella 
skulder, värderade till verkligt värde via resultaträkningen, och Övriga finansiella skulder. 
Klassificeringen är beroende av för vilket syfte den finansiella skulden förvärvades. Klassificeringen av 
de finansiella skulderna har fastställts vid det första redovisningstillfället. 


Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen 
Finansiella skulder som är värderade till verkligt värde via resultaträkningen är finansiella skulder som 
initialt identifierats till denna kategori. Förändring i verkligt värde redovisas i resultaträkningen ingår i 
Orealiserade vinster respektive Orealiserade förluster på placeringstillgångar. 


Övriga finansiella skulder 
Övriga finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde och avser posterna övriga skulder 
samt upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 


Materiella tillgångar 
Materiella tillgångar avser kontorsinventarier. De redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för 
ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.  Avskrivningarna redovisas i resultaträkningen linjärt 
över fem år. 


Försäkringsavtal 
Försäkringsavtal är avtal som bolaget åtar sig en betydande försäkringsrisk för försäkringstagaren 
genom att förbinda sig att kompensera försäkringstagaren om en förutbestämd försäkrad händelse 
skulle inträffa. Enligt IFRS 4 ”Försäkringsavtal” delas försäkringsavtal in baserat på nivå av 
försäkringsrisk mellan försäkringsavtal och övriga avtal. Samtliga tecknade försäkringsavtal har 
utvärderats och klassificerats som försäkringsavtal enligt standarden. 


Premieinkomst/intäkt 
Som premieinkomst redovisas den totala bruttopremien för direkt försäkring som inbetalts eller kan 
tillgodoföras företaget för försäkringsavtal där försäkringsperioden påbörjats före räkenskapsårets 
utgång. 


Med bruttopremie menas den avtalsbestämda premien för hela försäkringsperioden efter avdrag för 
eventuella kundrabatter. Annullationer reducerar premieinkomsten så snart beloppet är känt. 
Premieinkomst redovisas exklusive skatter och andra avgifter som belastar försäkringspremien. 


Som premieintäkten redovisas den del av premieinkomsten som är hänförlig till 
redovisningsperioden.  Den del av premieinkomsten från försäkringskontrakt som avser tidsperioder 
efter balansdagen redovisas som Försäkringstekniska avsättningar. Beräkning av avsättningen för ej 
intjänade premier sker igenom att premieinkomsten periodiseras utifrån det underliggande 
försäkringskontraktets löptid, vilket i bolagets fall är på ett år. Även återförsäkrares andel av 
premieinkomsten periodiseras och den del som hänför sig till efter balansdagen redovisas som en 
fordran, Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar. 
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Försäkringsersättningar 
Försäkringsersättningar motsvarar under redovisningsperioden utbetalda försäkringsersättningar och 
förändringar i avsättningar för oreglerade skador. I försäkringsersättningarna ingår förutom 
skadeersättningar även kostnader för skadereglering. 
Förändring av försäkringstekniska avsättningar för försäkringsavtal redovisas över resultaträkningen 
under respektive rubrik. Som utbetalda försäkringsersättningar redovisas utbetalningar till 
försäkringstagare under räkenskapsåret på grund av försäkringsavtal eller inträffade 
försäkringsskador, oberoende av när skadan inträffat. 


Försäkringstekniska avsättningar 
Försäkringstekniska avsättningar utförs av ej intjänade premier och kvardröjande risker samt 
oreglerade skador och motsvarar förpliktelser enligt ingångna försäkringsavtal. Alla förändringar i 
försäkringstekniska avsättningar redovisas över resultaträkningen. 


Ej intjänade premier och kvardröjande risker 


Avsättning för ej intjänade premier avser att täcka den förväntade skade- och driftskostnaden under 
den återstående löptiden på redan ingångna försäkringsavtal. Avsättningen har till största delen 
beräknats tidsproportionellt baserat på premieinkomsten (pro rata temporis beräkning). En 
uppskattning görs av de förväntade kostnaderna under den återstående löptiden för redan ingångna 
försäkringsavtal. Uppskattning av driftskostnader bygger på företagets tidigare erfarenhet med 
hänsyn till förväntade förändringar i kostnadsutvecklingen. 


I det fall premienivån för redan ingångna försäkringsavtal bedöms som otillräcklig, och det finns en 
risk att ersättningskrav och kostnader för försäkringsavtal inte kommer att kunna täckas av ej 
intjänade och förväntade premier efter räkenskapsårets utgång, görs en avsättning för kvardröjande 
risker. 


Oreglerade skador 


Avsättning för oreglerade skador avser att täcka uppskattade slutliga kostnader för att tillgodose alla 
krav som beror på händelser som har inträffat före räkenskapsårets utgång, med avdrag för vad som 
redan utbetalats. 


Avsättning för kända men oreglerade skador har gjorts med de belopp som är kända vid årsskiftet. 


Avsättning för inträffade, men ännu ej rapporterade skador (IBNR) har beräknats med vedertagna 
aktuariella metoder med beaktande av en skattning av företagets erfarenhet av fördröjning av 
rapporterade försäkringsfall. 


Återförsäkring 
Som premie för avgiven återförsäkring redovisas belopp som betalats ut under räkenskapsåret eller 
belopp som tagits upp som en skuld till försäkringsföretag som mottagit återförsäkring enligt 
ingångna återförsäkringsavtal, inklusive portföljpremier. Premierna periodiseras så att kostnaden 
fördelas till den period som försäkringsskyddet avser. Återförsäkrares andel av försäkringstekniska 
avsättningar motsvarar återförsäkrares ansvar för försäkringstekniska avsättningar enligt ingångna 
avtal och redovisas som en tillgång. Övriga tillgångar avseende avgiven återförsäkring består av 
fordran på återförsäkrare beroende av förväntade skadeanspråk enligt återförsäkringsavtalet. 
Skulder till återförsäkrare avser främst premieskulder. 


Driftskostnader 
Driftskostnader avseende kapitalförvaltning redovisas under Kapitalförvaltning, kostnader. 
Driftskostnader avseende skadereglering redovisas under Försäkringsersättningar och övriga 
administrativa kostnader under posten Driftskostnader. 


De totala driftskostnaderna avser både direkta och indirekta kostnader och funktionsindelas i not 6. 
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Övrig redovisning i resultaträkningen 
Resultatet redovisas i två huvuddelar. Skadeförsäkringens tekniska resultat samt ett icke tekniskt 
resultat som omfattar den del av kapitalförvaltningen som återstår efter överförd avkastning till 
försäkringsrörelsen. Posterna som ingår i det tekniska resultatet avser hela verksamheten som 
försäkringsgivare. 


Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen  
Den totala kapitalavkastningen redovisas i det icke-tekniska resultatet. En del av kapitalavkastningen 
förs över till tekniskt resultat baserat på försäkringsrörelsens genomsnittliga försäkringstekniska 
avsättningar. Denna har beräknats enligt en kalkylränta på 0,046%, vilket motsvarar värdet på 90-
dagars Stibor ränta per bokslutsdagen. Kapitalavkastningen har sedan räknats ut med medeltalet av 
försäkringstekniska avsättningar som underlag. 


Kapitalavkastning, intäkter 


Posten kapitalavkastning, intäkter avser avkastning på placeringstillgångar och omfattar utdelningar, 
ränteintäkter och realisationsvinster. 


Kapitalavkastning, kostnader 


Under kapitalavkastning, kostnader redovisas kostnader för placeringstillgångar. Posten omfattar 
kapitalförvaltningskostnader, räntekostnader, av- och nedskrivningar samt realisationsförluster. 


Realiserade och orealiserade värdeförändringar 


För placeringstillgångar som värderas till verkligt värde är realisationsvinsten den positiva skillnaden 
mellan försäljningspris och anskaffningsvärde. För räntebärande värdepapper är anskaffningsvärdet 
det upplupna anskaffningsvärdet och för övriga placeringstillgångar det historiska 
anskaffningsvärdet. Vid försäljning av placeringstillgångar förs tidigare orealiserade 
värdeförändringar som justeringspost under posterna orealiserade vinster på placeringstillgångar 
respektive orealiserade förluster på placeringstillgångar. 


Ersättningar till anställda  
Kortfristiga ersättningar till anställda beräknas utan diskontering och redovisas som kostnad när de 
relaterade tjänsterna erhålls. Ingen rörlig ersättning utgår till anställda eller styrelse inom SRF. 


Bolaget har såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda 
pensionsplaner klassificeras de planer där företagets förpliktelse är begränsad till de avgifter 
företaget åtagit sig att betala. I sådant fall beror storleken på den anställdes pension på de avgifter 
som företaget betalar till planen eller till ett försäkringsbolag och den kapitalavkastning som 
avgifterna ger. Företagets förpliktelser avseende avgifter till avgiftsbestämda planer redovisas som 
en kostnad i årets resultat i den takt de intjänas genom att de anställda utfört tjänster åt företaget 
under en period. Företagets pensionsplaner för kollektivavtalade tjänstepensioner är tryggade 
genom försäkringsavtal. Pensionsplanen för företagets anställda har bedömts vara en 
förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. Företagets förpliktelser avseende avgifter till 
avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad i resultaträkningen i den takt de intjänas genom 
att de anställda utfört tjänster åt företaget under en period. 


Kassaflödesanalys  
Kassaflödesanalys upprättas ej i enlighet med FFFS 2019:23. 
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Skatt 
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatter redovisas i 
resultaträkningen, i övrigt totalresultat alternativt direkt i eget kapital beroende på var den 
underliggande transaktionen redovisas. Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende 
aktuellt år, med tillämpning av de skattesatser som är beslutade eller i praktiken beslutade per 
balansdagen, hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. 


Andra immateriella anläggningstillgångar 
Andra immateriella tillgångar består sedan 2020 av förvärvade IT-system och kundbaserade tillgångar 
med bestämbara nyttjandeperioder. Dessa tillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för 
ackumulerade av- och nedskrivningar. Avskrivningen påbörjas när tillgången är tillgänglig för 
användning. Företagets egenutvecklade immateriella tillgångar redovisas endast om tillgången är 
identifierbar samt om företaget har kontroll över tillgången. Det redovisade värdet för 
egenutvecklade immateriella tillgångar inkluderar samtliga direkt hänförbara utgifter. Övriga utgifter 
för utveckling redovisas som en kostnad när de uppkommer. Tillkommande utgifter för aktiverade 
immateriella tillgångar redovisas som en tillgång i balansräkningen endast då de ökar de framtida 
ekonomiska fördelarna för den specifika tillgång till vilka de hänför sig. Avskrivningstiden bestäms 
utifrån nyttjandeperioden som uppgår till fem år. Avskrivning sker i resultaträkningen enligt linjär 
metod. Motsvarande belopp för aktiverade utvecklingsutgifter avsätts i eget kapital till fond för 
utvecklingsutgifter. 


Obeskattade reserver 
Förändringar av obeskattade reserver redovisas över resultaträkningen som bokslutsdispositioner. 
Obeskattade reserver kvittas i förekommande fall mot skattemässiga förlustavdrag eller blir föremål 
för beskattning när de löses upp. Säkerhetsreserven utgör en kollektiv säkerhetsbetingad 
förstärkning av de försäkringstekniska avsättningarna. Åtkomsten är begränsad och kräver i vissa fall 
myndighetstillstånd. Upplösning kan endast ske mot förluster i försäkringsrörelsen eller vid minskad 
volym i försäkringsrörelsen.  


Övriga avsättningar 
En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har en legal eller informell förpliktelse till 
följd av en inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera 
förpliktelsen och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. 


Vid första redovisningstillfället värderas avstämningar till den bästa uppskattningen av det belopp 
som kommer att krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Avsättningarna omprövas varje 
balansdag. 
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Not 2 Risker och riskhantering 


Bolaget har inrättat ett riskhanteringssystem vilket är en integrerad del av 
företagsstyrningssystemet. Syftet med bolagets riskhanteringssystem är att säkerställa att bolagets 
risker blir löpande identifierade, bedömda, prioriterade och hanterade på ett enhetligt sätt för att 
uppnå bolagets fastlagda mål. Ytterst är målet att säkerställa en fortlöpande uthållig verksamhet 
genom att skydda bolagets anställda, dess tillgångar och åtaganden samt ytterst dess anseende och 
förtroende. 


Styrelsen för Stockholmsregionens Försäkring AB har det yttersta ansvaret för 
riskhanteringssystemet och har utfärdat centrala styrdokument för intern kontroll och riskhantering, 
riskhanteringsfunktionen samt för den egna risk- och solvensutvärderingen (ORSA). Bolaget 
upprätthåller de fyra centrala funktioner som, inom respektive funktions ansvarsområde, i enlighet 
med externa regelverk och interna riktlinjer bistår styrelse och VD i riskhanteringsarbetet. Dessa 
funktioner utgörs av riskhanteringsfunktionen, regelefterlevnadsfunktionen, aktuariefunktionen och 
internrevision. De tre förstnämnda rapporterar till både styrelse och VD och bedriver sitt arbete 
oberoende av den löpande verksamheten medan internrevisionen arbetar självständigt direkt på 
styrelsens uppdrag. 


I riskhanteringssystemet har bolaget delat upp de väsentliga riskerna i de fyra huvudgrupperna 
försäkringsrisker, finansiella risker, operativa risker samt affärsrisker. Samtliga risker omfattas av 
bolagets process för identifiering och hantering av risker. För försäkringsrisker och finansiella risker 
finns kvantitativa risktoleranser fastställda som följs löpande. Operativa risker identifieras och 
värderas strukturerat inom bolagets samtliga processer minst vartannat år och i samband med större 
förändringar. De mest betydande operativa riskerna och status för eventuella åtgärder för att 
hantera dessa återrapporteras minst årligen till styrelsen. Affärsrisker analyseras främst inom den 
årliga ORSA-processen. 


I riskhanteringssystemet ingår av styrelsen fastställda toleransnivåer och limiter som också omfattar 
mål och toleransnivåer för kapitalkvoter. Målet för bolagets solvenskapitalkvot enligt Solvens II-
regelverket är 235 procent. Solvenskapitalkravet beräknas härvid enligt regelverkets standardformel. 
Bolaget har i ORSA-processen under året utvärderat kapitaliseringen under en förväntad utveckling 
liksom i ett antal mer negativa scenarier. Slutsatsen är att bolaget har tillräckligt kapital för att möta 
sina risker även vid en kraftigt negativ utveckling under prognosperioden. 


Kapitalsituation enligt Solvens II 
 


2021 2020 


Kapitalbas 131 529 120 108 


Kapitalkrav 50 928 52 067 


Kapitalkvot 258 231 


Försäkringsrisker 
Storleken på det försäkringsåtagande som bolaget får ikläda sig, totalt och per riskgrupp, är 
begränsat enligt interna riktlinjer vilka endast får frångås efter beslut från styrelsen. Ett centralt 
verktyg i hantering och begränsning av riskkoncentrationer från försäkringsrisker utgörs av bolagets 
återförsäkringsprogram som tecknas för respektive riskgrupp och med ett antal 
återförsäkringsföretag med god kreditvärdighet. 


För 2021 gäller utöver försäkringstagarnas självrisk ett självbehåll om 10 mkr per skada och per 
försäkringsgrupp. 
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Bolagets känslighet för förändringar i parametrar relaterade till försäkringsriskerna är enligt följande, 
allt annat lika, avseende ett helårsresultat: 


Riskparameter Förändring Påverkan på försäkringstekniskt resultat (kkr.) 


Skadeprocent +10 procentenheter -6 158 


Skadeinflation +1 procentenhet -1 160 


 


Bolagets försäkringsaffär är i huvudsak kortsvansad, de försäkringstekniska avsättningarna har en 
medelduration om 1,6 år. 
 


Faktiska skadeanspråk jämfört med tidigare uppskattningar 


 


 
 


Finansiella risker 
Finansiella risker består av marknadsrisker, motpartsrisker antingen i likvida medel eller från 
återförsäkring samt likviditetsrisker. 


Marknadsrisker och motpartsrisker i likvida medel 


Bolagets exponering mot marknadsrisker är mycket liten då placeringar enligt bolagets riktlinjer 
företrädesvis ska ske i obligationer utfärdade av svenska staten, svenska kommuner eller därmed 
jämförbara motparter. Bolaget tillåter även investeringar i säkerställda obligationer och 
korträntefonder men dessa tillgångsslag får utgöra som mest 30 procent av totalt förvaltat kapital. 
Bolagets placeringsriktlinjer innefattar även begränsningar per motpart och per emission samt för 
olika löptider. Även för medel på bankkonto finns beloppsbegränsningar och kontoförande bank 
måste ha en rating om minst A- enligt Standard & Poor’s. 


2021


Denna skadetriangel visar bruttosiffror för samtliga försäkringsgrenar sammanslagna.


Skadeår


Ksek 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totalt


Uppskattad slutlig skadekostnad i slutet av skadeåret (brutto)


Ett år senare 3 546 6 906 31 264 55 586 130 015 51 832 45 229 50 605 60 569 48 169 50 269 105 261 56 756 696 006


Två år senare 3 245 7 491 22 442 70 617 107 381 46 846 62 319 52 134 64 205 36 311 44 073 100 103 617 167


Tre år senare 4 672 6 825 21 568 67 853 109 684 40 014 55 393 34 649 57 700 34 154 46 727 479 239


Fyra år senare  4 466 6 513 21 860 65 009 109 885 38 757 56 371 33 356 58 794 34 604 429 615


Fem år senare 4 696 6 641 22 329 64 802 107 999 37 715 56 110 33 454 58 124 391 870


Sex år senare 5 133 6 423 21 055 64 651 108 263 36 855 54 979 33 520 330 880


Sju år senare 5 117 6 348 20 885 64 885 108 132 36 875 55 534 297 776


Åtta år senare 5 192 6 558 18 962 63 538 108 169 36 748 239 167


Nio år senare 5 180 6 589 18 960 64 047 108 304 203 079


Tio år senare 4 667 6 574 18 987 64 092 94 319


Uppskattad slutlig skadekostnad per 31/12 2021 4 667 6 574 18 987 64 092 108 304 36 748 55 534 33 520 58 124 34 604 46 727 100 103 56 756 624 739


Ack. Utbetalda skadeersättningar 4 667 6 574 18 987 59 860 108 201 36 661 55 223 33 109 57 051 31 754 36 062 84 467 20 552 553 168


Avsättning oreglerade skador 0 0 0 4 232 103 87 311 411 1 073 2 850 10 664 15 637 36 204 71 571


Ackumulerat över/underskott  (avvecklingsresultat) -1 121 333 12 277 -8 506 21 711 15 084 -10 306 17 085 2 445 13 565 3 542 5 157 0 71 267


D:o i % av initial skadekostnad -31,6% 4,8% 39,3% -15,3% 16,7% 29,1% -22,8% 33,8% 4,0% 28,2% 7,0% 4,9%


2021


Denna skadetriangel visar nettosiffror för samtliga försäkringsgrenar sammanslagna.


Skadeår


Ksek 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totalt


Uppskattad slutlig skadekostnad i slutet av skadeåret (netto)


Ett år senare 275 1 600 9 080 7 220 79 576 19 243 20 277 28 699 39 242 48 169 50 269 58 036 56 756 418 441


Två år senare 0 2 085 2 165 18 984 54 236 9 368 24 324 33 141 36 612 36 311 44 073 58 539 319 839


Tre år senare 664 938 1 110 19 048 55 236 1 456 16 829 15 060 32 714 33 677 46 727 223 459


Fyra år senare  0 0 636 16 392 54 922 -1 569 23 344 14 587 33 643 34 604 176 559


Fem år senare 0 0 1 612 18 654 51 986 -2 119 23 516 15 279 33 633 142 560


Sex år senare 0 0 87 18 407 52 501 -2 273 23 605 15 558 107 884


Sju år senare 0 14 87 20 020 52 449 -2 396 24 171 94 345


Åtta år senare 468 0 -1 836 19 285 52 460 -2 379 67 999


Nio år senare 595 31 -1 838 19 214 52 506 70 507


Tio år senare 82 15 -1 811 19 236 17 522


Uppskattad slutlig skadekostnad per 31/12 2021 82 15 -1 811 19 236 52 506 -2 379 24 171 15 558 33 633 34 604 46 727 58 539 56 756 337 636


Ack. Utbetalda skadeersättningar 82 15 -1 811 17 040 52 519 -2 467 23 889 15 288 33 099 31 754 36 062 42 903 20 552 268 926


Avsättning oreglerade skador 0 0 0 2 195 -13 88 282 269 534 2 850 10 664 15 637 36 204 68 710


Ackumulerat över/underskott  (avvecklingsresultat) 193 1 585 10 891 -12 015 27 070 21 622 -3 894 13 141 5 609 13 565 3 542 -503 0 80 805


D:o i % av initial skadekostnad 70,2% 99,0% 119,9% -166,4% 34,0% 112,4% -19,2% 45,8% 14,3% 28,2% 7,0% -0,9% 0,0%
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Genom att bolagets försäkringsaffär i huvudsak är kortsvansad och placeringstillgångarna placeras till 
övervägande korta löptider är exponeringen mot ränterisker begränsad. Bolaget har ingen 
exponering mot valutakursrisker och har inga finansiella skulder. 


Känslighetsanalystabell på placeringar 


 
 


Löptidsanalystabell 


 


 


Motpartsrisk i återförsäkring  


Motpartsriskerna i återförsäkringen begränsas genom att flera olika återförsäkrare används över de 
olika programmen och i vissa fall även inom programmen. Återförsäkrare ska ha en extern rating om 
A- eller bättre enligt Standard & Poor’s, eller motsvarande från annat ratinginstitut. 


Likviditetsrisker 


Likviditetsriskerna är begränsade till följd av att större skadeutbetalningar som regel är kända i god 
tid. Likviditetsriskerna hanteras genom de likviditetsprognoser som görs regelbundet inom bolaget, 
att bolaget alltid ska hålla minst 5 000 kkr i likviditetsbuffert och de begränsningar på placeringar i 
olika löptider som finns i placeringsriktlinjerna antagna av styrelsen. Bland annat ska minst hälften av 
tillgångarna ha en återstående löptid understigande ett år och inga placeringar får göras i löptider 
överstigande fyra år. Vid oförutsedda behov av större utbetalningar kan också avyttring ske med kort 
varsel då placeringstillgångarna företrädesvis utgörs av likvida obligationer med hög kvalitet. 


Operativa risker 
Operativa risker identifieras och värderas strukturerat inom bolagets samtliga processer minst 
vartannat år och även i samband med större förändringar i verksamheten. Identifiering och värdering 
sker vid särskilda workshoppar i form av en självutvärdering av ansvariga i verksamheten med stöd av 
riskhanteringsfunktionen. Operativa risker klassificeras i olika typer och värderas utifrån sannolikhet 
och konsekvens. För risker som överstiger av styrelsen fastställda toleransnivåer beroende på typ av 
risk ska åtgärder genomföras, för risker inom toleransnivåerna genomförs åtgärder i den mån det är 
kostnadseffektivt. De mest betydande operativa riskerna och status för eventuella åtgärder för att 
hantera dessa återrapporteras minst årligen till styrelsen. 


ökade 


marknads-


räntor


allmän 


kreditrisk 


(förändring i 


spread)


ökade 


marknads-


räntor


allmän 


kreditrisk 


(förändring i 


spread)


Förändring 1% 0,5% 1% 0,5%


Förändring i resultaträkningen 1 062 1 011 1 062 891


Förändring i eget kapital 1 062 1 011 1 062 891


20202021


<3 mån 3 mån - 1 år 1 - 5 år >10 år Totalt <3 mån 3 mån - 1 år 1 - 5 år >10 år Totalt


Tillgångar


Obligationer och andra räntebärande värdepapper - 130 242 71 618 - 201 860 - 65 510 112 337 - 177 847


Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar 601 1 831 429 0 2 861 7 240 21 720 22 754 0 51 714


Upplupen ränteintäkt 382 - - - 382 426 - - - 426


Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 013 - - - 6 013 6 437 - - - 6 437


Skulder


Försäkringstekniska avsättningar 9 304 27 913 34 354 0 71 571 16 095 48 285 59 428 0 123 808


Övriga skulder 8 229 - - - 8 229 7 732 - - - 7 732


Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 788 - - - 788 1 395 - - - 1 395


25 317 159 986 106 402 - 291 705 39 325 135 515 194 519 - 369 359


2021 2020


Summa finansiella tillgångar och skulder 


samt försäkringstekniska åtaganden
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Affärsrisker 
Affärsrisker innefattar intjäningsrisker, strategiska risker och ryktesrisker. Bolagets uppdrag 
innefattar att hantera affärsrisker relaterade till försäkringsmarknaden för kunderna tillika ägarnas 
räkning. Affärsrisker analyseras inom ramen för processerna för affärsplanering och ORSA. Styrelsen 
är involverad i processerna varför separat återrapportering inte är nödvändig. 


Noter till finansiella poster 


Not 3 Premieinkomst före avgiven återförsäkring 


 


 


Not 4 Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 


 


 


Not 5 Utbetalda försäkringsersättningar för egen räkning 


 


2021 2020


Direktförsäkring i Sverige 135 792 118 672


Summa premieinkomst före avgiven återförsäkring 135 792 118 672


Kapitalavkastning som överförs till försäkringsrörelsen har beräknats enligt en kalkylränta på 0,046 %, vilket motsvarar


värdet på  90-dagars STIBORränta per bokslutsdatum. Kapitalavkastningen har sedan räknats ut med medeltalet


av försäkringstekniska avsättningar som kapitalunderlag.


2021 2020


Ingående avsättning för oreglerade skador 123 808 72 022


Ingående premiereserv - -


123 808 123 808


Utgående avsättning för oreglerade skador 71 571 123 808


Utgående premiereserv - -


71 571 123 808


Genomsnittlig avsättning 97 690 97 915


Kalkylränta -0,050% 0,046%


Avkastning -49 45


2021 2020


Utbetalda försäkringsersättningar före avgiven återförsäkring -104 068 -42 127


Återförsäkrares andel av utbetalda försäkringsersättningar 41 810 -190


Utbetalda skaderegleringskostnader -2 881 -3 628


Återförsäkrares andel av utbetalda skaderegleringskostnader 181 45


Summa utbetalda försäkringsersättningar för egen räkning -64 957 -45 900
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Not 6 Driftskostnader 


 


 


Not 7 Övriga tekniska kostnader 


 


 


2021 2020


Administration


Administrationskostnader -29 371 -32 753


Summa driftskostnader i försäkringsrörelsen -29 371 -32 753


Övriga driftskostnader


Skaderegleringskostnader -2 700 -3 583


Summa totala driftskostnader, funktionsindelning -2 700 -3 583


Totala driftskostnader, per kostnadsslag


Personalkostnader -17 314 -16 501


Lokalkostnader -951 -2 076


Avskrivningar -1 653 -1 214


Övriga driftskostnader -12 153 -16 545


Summa totala driftskostnader, kostnadsindelning -32 071 -36 336


2021 2020


Betalda trafikförsäkringsavgifter 208 226


Finansiella intäkter och övriga intäkter 102 113


Skadekostnader TFF -284 -347


Driftskostnader TFF -99 -215


Summa övriga tekniska kostnader -72 -223


Övriga tekniska kostnader


Trafikförsäkringsföreningen (TFF) är ett samarbetsorgan för de försäkringsbolag som har rätt att meddela trafikförsäkring i Sverige.


Dessa försäkringsbolag är enligt lag skyldiga att vara med i TFF. Föreningens verksamhet styrs till övervägande del av reglerna i trafikskadelagen och


trafikförsäkringsförordningen. Regeringen fastställer TFF:s stadgar. En av föreningens huvuduppgifter är att ta ut en ladstadgad avgift (trafikförsäkringsavgift)


av ägare till oförsäkrade fordon samt att delta i det internationella trafikförsäkringsarbetet (Gröna Kortsamarbetet och vissa andra funktioner). TFF har 


också till uppgift att hantera vissa försäkringsfrågor gällande motorfordon inom det frivilliga braschsamarbetet i Sverige (Bilförsäkringskommittén). TFF


svarar även för admnistration av Trafikskadenämnden. TFF:s egna intäkter utgörs främst av betalda trafikförsäkringsavgifter och finansiella intäkter.


Driftskostnaderna och skadekostnaderna överstiger regelmässigt intäkterna och det uppkommer årligen ett nettounderskott i TFF:s verksamhet. Av


regler i trafikskadelagen följer att medlemsbolagen har ett solidariskt ansvar att finansiera detta nettounderskott. Underskottet fördelas mellan 


medlemsbolagen på basis av bolagens premievolym för trafikförsäkring genom en årlig avräkning som fastställs av TFF:s stämma. Nettounderskottet


redovisas i enlighet med en branschgemensam rekommendation.
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Not 8 Medeltal anställda samt löner och ersättningar 


 


 


 


2021 2020


Medelantalet anställda, Sverige


Män 6 6


Kvinnor 9 8


15 14


Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, övriga medarbetare


Löner och andra ersättningar 7 223 7 362


Sociala kostnader*
)


2 283 2 109


9 506 9 471


*
)


-varav pensionskostnader 2 266 2 187


Rörlig ersättning har ej utgått till övriga medarbetare.


Antal kvinnor bland ledande befattningshavare


Styrelse 2 3


VD 0 0


Vice VD 1 1


Ersättningar till styrelse och ledande befattningshavare (9 st)


Styrelse*
)


2021 2020


Löner och andra ersättningar 362 352


Sociala avgifter 99 97


Övriga pensionskostnader - -


VD


Löner och andra ersättningar 1 457 1 409


Sociala avgifter 458 427


Övriga pensionskostnader 457 431


Vice VD


Löner och andra ersättningar 1 036 992


Sociala avgifter 327 296


Övriga pensionskostnader 463 405


4 659 4 408


*
) Styrelseledamöter under 2021


Löner och andra 


ersättningar Sociala avgifter


Övriga 


pensions-


kostnader Summa


Bergström, Jerri 24 7 - 31


Broman, Daniel 20 6 - 27


Broo, Camilla 20 6 - 27


Dronjak, Daniel 20 6 - 27


Drummond, Bino 20 6 - 27


Fischer, Erik 68 21 - 89


Kämpe, Katarina 20 6 - 27


Larsson, Per 68 7 - 75


Reuterskiold, Adam 85 27 - 111


Öberg, Arne 17 5 - 22


Summa löner, andra ersättningar samt sociala avgifter till styrelsen 362 99 - 461


*) Styrelseledamöter under 2020


Löner och andra 


ersättningar Sociala avgifter


Övriga 


pensions-


kostnader Summa


Broman, Daniel 13 4 17


Broo, Camilla 20 6 - 26


Dronjak, Daniel 20 6 - 26


Drummond, Bino 20 6 - 26


Fischer, Erik 66 21 - 86


Heribertson, Åsa 7 2 - 9


Kämpe, Katarina 20 6 - 26


Larsson, Per 66 7 - 73


Reuterskiold, Adam 82 26 - 108


Öberg, Arne 39 12 - 52


Summa löner, andra ersättningar samt sociala avgifter till styrelsen 352 97 - 449
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Not 9 Revisionsuppdrag 


 


 


Not 10 Kapitalavkastning, intäkter 


 


 


Not 11 Kapitalavkastning, kostnader 


 


 


Not 12 Orealiserade värdeförändringar på placeringstillgångar 


 


 


Not 13 Skatter 


 


 


Not 14 Obligationer och andra räntebärande värdepapper 


 


2021 2020


Ersättning till revisorer för revisionsuppdrag


Ersättning till KPMG AB -500 -500


Summa ersättning till revisorer -500 -500


Med revisionsuppdrag avses lagstadgad revision av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande   


direktörs förvaltning samt revision och annan granskning utförd i enlighet med överenskommelse eller avtal. Detta inkluderar 


övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds 


av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. 


2021 2020


Ränteintäkter


Obligationer och andra räntebärande värdepapper 1 256 3 951


Summa ränteintäkter 1 256 3 951


2021 2020


Realisationsförluster Obligationer och andra räntebärande papper -1 561 -6 317


Övriga räntekostnader -41 -44


Summa kapitalavkastning, kostnader -1 602 -6 361


2021 2020


Obligationer och andra räntebärande papper 7 2 376


Summa orealiserade förluster på placeringstillgångar 7 2 376


2021 2020


Aktuell skattekostnad


Årets skattekostnad -726 0


Total redovisad skattekostnad -726 0


Resultat före skatt 1 614 -170


Skatt enligt gällande skattesats -332 0


Skatteeffekt av:


-ej avdragstilla kostnader -22 63


-skatt hänförlig till tidigare år 0 1


-schablonintäkt säkerhetsreserv -29 107


-beskattning säkerhetsreserv -343


Övriga poster -1


Redovisad effektiv skatt -726 0


Upplupet Verkligt Upplupet Verkligt


anskaffn.värde värde anskaffn.värde värde


2021 2021 2020 2020


Noterade värdepapper


Svenska kommuner 181 281 180 915 146 736 146 848


Svenska bostadsinstitut 0 0 0 0


Övriga 20 986 20 945 31 000 30 999
Summa obligationer och andra räntebärande värdepapper 202 267 201 860 177 736 177 847
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Not 15 Kategorisering av finansiella tillgångar och skulder 


 


 


 


 


Finansiella tillgångar/ Lånefordringar och Icke finansiella Summa


skulder värderade till kundfordringar/ tillgångar/


verkligt värde via Övriga finansiella skulder


resultaträkningen skulder


2021


Tillgångar


Obligationer och andra 201 860 - - 201 860


Övriga fordringar - 492 - 492


Övriga förutbet. kostnader och 


upplupna intäkter - 6 395 - 6 395


Kassa och bank - 7 099 - 7 099


Summa 201 860 13 986 - 215 846


Skulder


Övriga skulder - 7 995 - 7 995


Övriga upplupna kostnader och


förutbetalda intäkter - 1 818 - 1 818


Summa - 9 813 - 9 813


Resultat av finansiella tillgångar/skulder:


Nettovinst (+) resp nettoförlust (-) -339 - - -339


Ränteintäkter för finansiella tillgångar som


kategoriseras som lånefordringar och


kundfordringar - - - -


Marknadsvärdet är lika med det redovisade värdet


Finansiella tillgångar/ Lånefordringar och Icke finansiella Summa


skulder värderade till kundfordringar/ tillgångar/


verkligt värde via Övriga finansiella skulder


resultaträkningen skulder


2020


Tillgångar


Obligationer och andra 177 847 - - 177 847


Övriga fordringar - 796 - 796


Övriga förutbet. kostnader och - - - -


upplupna intäkter - 6 863 - 6 863


Kassa och bank - 23 799 - 23 799


Summa 177 847 31 458 - 209 304


Skulder


Övriga skulder - 6 956 - 6 956


Övriga upplupna kostnader och - - - -


förutbetalda intäkter - 2 390 - 2 390


Summa - 9 346 - 9 346


Resultat av finansiella tillgångar/skulder:


Nettovinst (+) resp nettoförlust (-) -34 - - -34


Ränteintäkter för finansiella tillgångar som


kategoriseras som lånefordringar och


kundfordringar - - - -


Marknadsvärdet är lika med det redovisade värdet


Då bolaget tillämpar IFRS 7 för finansiella instrument som värderats till verkligt värde i balansräkningen krävs upplysningar om värdering till verkligt värde 


per nivå i följande värdehierarki, där nivåerna är enligt IFRS 13:


- Noterade priser (ojusterade) på aktiva marknader för identiska tillgångar eller skulder (nivå 1)


- Andra observerbara data för tillgången eller skulden noterade priser inkliderade i nivå 1, antingen direkt (dvs som prisnoteringar) 


  eller indirekt (dvs härledda från prisnoteringar) (nivå 2).


- Data för tillgången eller skulden som inte baseras på observerbara marknadsdata (dvs ej observerbara data) (nivå 3)


Följande tabell visar bolagets tillgångar och skulder värderade till verkligt värde per 31 december 2020.


Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa


Tillgångar


Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde


via resultaträkningen 201 860 - - 201 860
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Not 16 Immateriella tillgångar 


 


 


Not 17 Materiella tillgångar 


 


 


Not 18 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 


 


 


Not 19 Avsättning för oreglerade skador 


 


 


Not 20 Övriga avsättningar 


 


 


2021 2020


Pågående projekt


Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 6 436 3 689


Inköp under året 1 563 6 436


Utrangering 0 -3 689


Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 7 999 6 436


Ingående ackumulerade avskrivningar -789 -2 892


Återförda avskrivningar på utrangeringar 0 3 261


Årets avskrivningar -1 600 -1 158


Utgående ackumulerade avskrivningar -2 389 -789


2021 2020


Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 265 284


Inköp under året 0 0


Utrangering 0 -20


Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 265 265


Ingående ackumulerade avskrivningar -107 -59


Återförda avskrivningar på utrangeringar 0 7


Årets avskrivningar -53 -56


Utgående ackumulerade avskrivningar -160 -107


Utgående balans 104 157


2021 2020


Förutbetalda hyreskostnader 36 17


Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5 977 6 420


Summa övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 013 6 437


2021 2020


Inträffade och rapporterade skador 50 109 104 895


Inträffade men ej rapporterade skador (IBNR) 19 747 17 028


Avsättning för skaderegleringskostnad 1 715 1 885


Summa avsättning för oreglerade skador 71 571 123 808


2021 2020


Redovisat värde vid årets ingång 401 827


Avsättningar som gjorts under perioden 0 401


Belopp som tagits i anspråk under perioden -401 -827


Summa övriga avsättningar 0 401
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Not 21 Övriga skulder 


 


 


Not 22 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 


 


 


Not 23 Ställda säkerheter, ansvarsförbindelser och åtaganden 


 


Not 24 Förväntade återvinningstidpunkter för tillgångar och skulder 


 


 


2021 2020


Leverantörsskulder 7 010 6 815


Övriga skulder 1 220 320


Summa övriga skulder 8 229 7 135


2021 2020


Semesterlöneskuld 578 569


Sociala kostnader 270 247


Reservering för revision 250 250


Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 539 1 144


Summa övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 637 2 211


2021 2020


För försäkringstekniska avsättningar (f e r) registerförda tillgångar


Obligationer och andra räntebärande värdepapper 201 860 177 847


Summa ställda säkerheter, ansvarsförbindelser och åtaganden 201 860 177 847


Övriga ställda panter och jämförliga säkerheter Inga Inga


Ansvarsförbindelser Inga Inga


Åtaganden Inga Inga


Högst 1 år Längre än 1 år Totalt Högst 1 år Längre än 1 år Totalt


Tillgångar


Immateriella tillgångar - 5 610 5 610 - 5 647 5 647


Obligationer och andra räntebärande papper 130 242 71 618 201 860 65 510 112 337 177 847


Återförsäkrares andel av försäkringstekninska avsättningar 2 432 429 2 861 28 960 22 754 51 714


Fordringar avseende återförsäkring 286 - 286 402 - 402


Övriga fordringar 941 - 941 796 - 796


Materiella tillgångar 104 - 104 157 - 157


Kassa och bank 7 099 - 7 099 23 799 - 23 799


Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 395 - 6 395 6 863 - 6 863


Summa tillgångar 147 500 77 658 225 157 126 486 140 739 261 578


Högst 1 år Längre än 1 år Totalt Högst 1 år Längre än 1 år Totalt


Skulder


Försäkringstekniska avsättningar 37 217 34 354 71 571 64 380 59 428 123 808


Obeskattade reserver - 37 507 37 507 - 27 749 27 749


Skuld avseende återförsäkring 0 - 0 598 - 598


Övriga skulder 8 229 - 8 229 7 135 - 7 135


Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 637 - 1 637 2 211 - 2 211


Summa skulder 47 084 71 861 118 945 74 323 87 177 161 500


20202021


2021 2020
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Not 25 Tilläggsupplysningar om resultaträkningens poster per försäkringsrisk 


 


 


Not 26 Väsentliga händelser efter balansdagen 
Med anledning av krisen i Ukraina har bolaget analyserat eventuell påverkan på den finansiella 
ställningen. Givet bolagets ägarstruktur och uppdrag bedöms försäkringsportföljen vara stabil både i 
det korta och långa perspektivet. Bolaget har ingen direktexponering mot aktiemarknaden då 
placeringstillgångarna utgörs av kommuninvestobligationer, korträntefonder och kontomedel inom 
ramen för av styrelsen fastställda limiter. 


En långvarig global finanskris kan på sikt komma öka bolagets återförsäkringskostnader. Bolaget har 
genom justeringar i premier och försäkringsvillkor möjlighet att motverka både ökade 
återförsäkringskostnader och ökade skadekostnader som effekt av eventuellt ihållande högt 
inflationsstryck. 


Sammantaget gör styrelsen bedömningen att bolagets finansiella ställning inte kommer påverkas i 
väsentlig utsträckning med anledning av krisen i Ukraina. 


 


Not 27 Vinstdisposition 
Till bolagsstämmans förfogande står enligt balansräkningen i bolaget fritt eget kapital om 
sammanlagt 0 kr. 


Till bolagsstämmans förfogande står följande medel: 


Balanserad förlust -888 151 


Årets resultat   888 151     


               0 


Styrelsen föreslår att belopp disponeras enligt följande: 


I ny räkning överförs 0 kr.  


2021 Totalt


Företag och 


fastighet


Sjuk- och 


Olycksfall Motorfordon Trafik


Premieintäkt, brutto 135 792 89 843 22 325 19 547 4 077


Försäkringsersättningar, brutto -106 948 -83 307 -13 513 -7 678 -2 450


Driftskostnader, brutto -29 371 -7 343 -7 343 -7 343 -7 343


Resultat av avgiven återförsäkring -39 928 -37 679 -595 0 -1 654


Resultat -40 457 -38 486 873 4 526 -7 371


Premieinkomst, brutto 135 792 89 843 22 325 19 547 4 077
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Förvaltningsberättelse 


Styrelsen och verkställande direktören i Stockholmsregionens Försäkring AB (”SRF”), 
organisationsnummer 516406-0641 och med säte i Stockholm, avger härmed årsredovisning för 
2021. 


Ägarstruktur 
Stockholmsregionens Försäkring AB bildades år 2008 och ägs av de tjugoen kommunerna Botkyrka, 
Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Norrtälje, Nynäshamn, Sigtuna, 
Sollentuna, Solna, Södertälje, Tyresö, Täby, Upplands Väsby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och 
Österåker. 


Verksamheten 
SRF meddelar försäkringar för egendom, ansvar, trafik, fordon och olycksfall till ägarkommunerna 
samt vissa av deras medförsäkrade bolag och andra samägda kommunala intressen.  


Styrelsens utlåtande om bolagets verksamhet i enlighet med kommunallagen 6 kap. 9 § 
Styrelsen har vid sitt möte den 24:e mars 2022 fastställt att den verksamhet som bolaget bedrivit 
under föregående kalenderår varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts 
inom ramen för de kommunala befogenheterna som är tillämpliga för bolaget. 


Organisation 
Vid ordinarie bolagsstämma den 20:e maj 2021 beslutades omval av Camilla Broo, Daniel Dronjak, 
Katarina Kämpe, Per Larsson, Adam Reuterskiöld, Bino Drummond, Erik Fischer samt nyval av Jerri 
Bergström att utgöra bolagets styrelse. Stämman valde Adam Reuterskiöld till ordförande och Jerri 
Bergström till vice ordförande. Styrelsen hade 7 sammanträden under verksamhetsåret 2021 och 
närvaron var i genomsnitt 92 %. I samtliga styrelsesammanträden tjänstgjorde Maria Scheele som 
sekreterare. 


Bolagets ledningsgrupp består av VD, vice VD/COO/HR, ekonomichef, försäkringschef och skadechef. 
Utöver ledningsgruppen bedrivs den operativa verksamheten i huvudsak i två team - Försäkring och 
Skador. 


För att uppfylla kraven på företagsstyrning har SRF erforderliga centrala funktioner för intern styrning 
och kontroll. Arbetet inom de centrala funktionerna utförs av externa leverantörer då bolagets 
verksamhet och storlek inte motiverar egen personal för dessa funktioner. 


Vid utgången av 2021 hade bolaget totalt fjorton anställda varav nio kvinnor och fem män. Principer 
för ersättningar och förmåner behandlas under not 8 till balans- och resultaträkningen. 


Bolagets funktion för regelefterlevnad har, i enlighet med lagen (2018:2019) om 
försäkringsdistribution (LFD), genomfört vandelsprövning av ledamöter, personer i ledningen, 
anställda som omfattas av LFD samt de personer som utför arbete i de centrala funktionerna. 
Resultatet av prövningen är att bolaget och personerna uppfyller kraven utan anmärkning. 


Resultat och skadeutfall 
Trots något högre total skadekostnad jämfört mot föregående räkenskapsår har bolaget ett positivt 
rörelseresultat 2021. Årets resultat uppgick till 888 (-169) kkr. Avsättning till säkerhetsreserven har 
gjorts med 9 758 (6 389) kkr. Premieintäkterna för egen räkning uppgick till 102 730 (90 584) kkr och 
skadekostnaderna för egen räkning uppgick till 61 579 (50 930) kkr. Årets driftskostnader uppgick till 
29 371 (32 753) kkr. Den totala kapitalavkastningen blev -339 (-34) kkr varav 7 kkr avsåg orealiserade 
värdeförändringar på placeringstillgångar. Kapitalbasen har stärkts som följd av det positiva tekniska 
resultatet och bolaget står fortsatt väl rustat att kunna fullgöra sina åtaganden. 
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Väsentliga händelser under året 
Efter coronapandemins utbrott våren 2020 har bolagets arbete nästan uteslutande utförts på 
distans. Med hjälp av moderna digitala verktyg för samarbete och kommunikation har verksamheten 
kunnat upprätthållas utan störningar. Effekterna av coronavirusets spridning har inte påverkat 
utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat. 


I maj 2021 förstördes en förskola i Norrtälje av brand. Skadekostnaden ryms inom bolagets 
självbehåll och ingen skada som inträffat under året har nått upp till återförsäkringarna. Bolaget har 
under året upphandlat återförsäkringsavtal för 2022 till något ökad kostnad vilken är i linje med 
utvecklingen på återförsäkringsmarknaden. 


Förväntningar avseende den framtida utvecklingen 
SRF:s uppdrag består i att tillhandahålla försäkringslösningar som är anpassade till kommunernas 
försäkringsbara risker och förutsättningar. Arbetet med utveckling av försäkringslösningarna sker 
kontinuerligt och under 2022 fortsätter översyn och harmonisering av bolagets 
egendomsförsäkringar. 


Försäkringsportföljen förväntas vara fortsatt stabil men kan variera något över tid beroende på 
omfattningen av medförsäkrade bolag. 


Hållbarhetsupplysning  
Hållbarhet för SRF inkluderar ekonomiska, sociala, miljömässiga och affärsetiska frågor. SRF stödjer 
de Globala målen ’Agenda 2030’ och FN-direktivet Global Compacts principer för ansvarsfullt 
företagande som inkluderar områdena mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och anti-korruption. 
Hållbarhetsarbetet inom SRF sker i dialog med intressenter såsom ägare, kunder, anställda, 
leverantörer, samarbetspartners, bransch- och intresseorganisationer och myndigheter. 


Ansvarsfullt företagande innebär att SRF integrerar hållbarhet i affärsverksamheten. Det innebär bl.a. 
att god regelefterlevnad och god affärsetik ska genomsyra alla verksamhetsdelar och att 
motsvarande hållbarhetskrav som ställs på bolagets medarbetare även ska ställas på bolagets 
intressenter. 


Bolaget upprättar styrdokument för att främja efterlevnaden av de lagkrav, regelverk och 
hållbarhetskrav som bolaget och dess verksamhet omgärdas av. Styrdokumenten innehåller bl.a. 
riktlinjer för intressekonflikter, hantering av personuppgifter, försäkringstekniska beräkningar, 
försäkringsdistribution, uppdragsavtal, klagomålshantering och riktlinjer för arbetet i de centrala 
funktionerna. Jämte en övergripande hållbarhetspolicy har bolaget även fastställt policys och 
riktlinjer för jämställdhet och diskriminering, arbetsmiljö samt upprättat en visselblåsarfunktion. 


SRF har ambitionen att vara en ansvarsfull och attraktiv arbetsgivare där en god företagskultur och 
sunda värderingar skapar förutsättningar för alla medarbetare att trivas och utvecklas. Mångfald, 
jämställdhet, kompetensutveckling, lärande, hälsa, arbetsmiljö och trygghet lyfts här fram som 
särskilt viktiga områden. SRF har kollektivavtal med Försäkringsbranschens Arbetsgivarorganisation 
FAO. Bolaget arbetar aktivt med systematiskt arbetsmiljöarbete för att uppnå tillfredsställande 
arbetsmiljö och för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Som stöd i arbetsmiljöarbetet har 
bolaget avtal med företagshälsovård för regelbundna hälsokontroller och ergonomigenomgångar 
m.m. samt verktyg för medarbetarundersökningar. Medarbetarna i bolaget har utsett en av 
medarbetarna till arbetsmiljöombud. 


SRF verkar för att minska verksamhetens direkta och indirekta miljöpåverkan, både vad gäller bolaget 
men även för dess försäkringstagare och andra intressenter. Som utpräglat tjänsteföretag är resor ett 
av de områden som har direkt miljöpåverkan. Bolaget har inga tjänste- eller förmånsbilar utan 
använder bilpooltjänster för de fall kollektiva färdmedel inte kan/bör väljas. Med erfarenheterna från 
coronapandemins begränsningar kommer resandet vara fortsatt reducerat då verksamheten och 
samarbetet med bolagets intressenter till stora delar kan utföras på distans med stöd av digitala 
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verktyg. Ett annat område med direkt miljöpåverkan är pappers- och posthantering som minimeras 
genom digitaliserade verksamhetsprocesser, digitaliserade skadeanmälningsprocesser och 
digitaliserad hantering av fullmakter och handlingar för medicinsk rådgivning utförd av externa 
parter. 


Hållbarhetsarbetet inom bolagets skaderegleringsverksamhet tar bland annat fasta på möjligheterna 
till cirkulär ekonomi där skadad lös egendom repareras, saneras, rekonditioneras för att därefter 
återanvändas. För dessa ändamål har bolaget avtal för miljömedveten hantering och inlösen av gods 
och fordon som skadats.  


Utöver försäkringslösningar och skadereglering omfattar bolagets uppdrag också att bistå 
försäkringstagarna i deras skadeförebyggande arbete. Genom att med information och kunskap 
verka för minskat antal bränder har SRF viss möjlighet att indirekt påverka risken för utsläpp av 
koldioxid, giftiga ämnen och föroreningar till följd av brand. 


Väsentliga händelser efter balansdagen 
Med anledning av krisen i Ukraina har bolaget analyserat eventuell påverkan på den finansiella 
ställningen. Givet bolagets ägarstruktur och uppdrag bedöms försäkringsportföljen vara stabil både i 
det korta och långa perspektivet. Bolaget har ingen direktexponering mot aktiemarknaden då 
placeringstillgångarna utgörs av kommuninvestobligationer, korträntefonder och kontomedel inom 
ramen för av styrelsen fastställda limiter. 


En långvarig global finanskris kan på sikt komma öka bolagets återförsäkringskostnader. Bolaget har 
genom justeringar i premier och försäkringsvillkor möjlighet att motverka både ökade 
återförsäkringskostnader och ökade skadekostnader som effekt av eventuellt ihållande högt 
inflationstryck. 


Sammantaget gör styrelsen bedömningen att bolagets finansiella ställning inte kommer påverkas i 
väsentlig utsträckning med anledning av krisen i Ukraina. 


 


Förslag till disposition beträffande försäkringsföretagets vinst eller 
förlust 


Till bolagsstämmans förfogande står enligt balansräkningen i bolaget fritt eget kapital om 
sammanlagt -888 151 kr. 


 


Till bolagsstämmans förfogande står följande medel: 


Balanserad förlust -888 151  


Årets resultat   888 151     


               0 


 


    


Styrelsen föreslår att belopp disponeras enligt följande: 


I ny räkning överförs 0 kr. 


 


Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande redovisningshandlingar med belopp angivna i 
tusental kronor. 
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Femårsöversikt 


 


 


 


 


 


 


 


 


2021 2020 2019 2018 2017


Resultat


Premieintäkt för egen räkning 102 730 90 584 69 083 62 837 52 819


Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen -49 45 108 -121 -484


Försäkringsersättningar för egen räkning -61 579 -50 930 -54 333 -35 167 -28 932


Driftskostnad -29 371 -32 753 -32 426 -24 062 14 366


Försäkringsrörelsens tekniska resultat 11 660 6 723 -17 687 3 364 9 037


Årets resultat 888 -169 -296 487 6 889


Ekonomisk ställning


Placeringstillgångar 201 860 177 847 169 122 174 196 198 793


Försäkringstekniska avsättningar för egen räkning 68 710 72 094 67 109 63 286 71 796


Konsolideringskapital 143 719 133 074 126 854 144 870 141 972


Kapitalbas 131 529 120 108 119 435 135 593 134 539


varav primärkapital 131 529 120 108 119 435 135 593 134 539


varav tilläggskapital - - - - -


Minimikapitalkrav 36 766 38 351 39 774 38 486 36 044


Solvenskapitalkrav 50 928 52 067 49 017 46 897 44 025


Solvenskvot 258% 231% 244% 289% 306%


Nyckeltal


Skadeförsäkringsrörelse


Skadeprocent, f.e.r 59,9% 56,2% 78,6% 56,0% 54,8%


Driftskostnadsprocent, f.e.r 28,6% 36,2% 46,9% 38,3% 27,2%


Totalkostnadsprocent, f.e.r 88,5% 92,4% 125,6% 94,3% 82,0%


Kapitalförvaltning


Direktavkastning -1,1% -1,1% 0,1% 0,7% 0,7%


Totalavkastning 0,0% 0,0% -0,1% 0,0% 0,0%


Ekonomisk ställning


Konsolideringsgrad 139,9% 146,9% 183,6% 230,5% 268,8%


Definitioner


Konsolideringskapital beräknas  som summan beskattat eget kapital och obeskattade reserver.


Skadeprocent är beräknad som försäkringsersättningar i procent av premieintäkterna.


Driftkostnadsprocent är beräknad som försäkringsrörelsens driftskostnader i procent av premieintäkterna.


Totalkostnadsprocent är beräknad som summan av skadekostnads- och driftskostnadsprocenten.


Direktavkastning är beräknad som kapitalavkastning, intäkter, i förhållande till genomsnittligt verkligt värde på posterna


Placeringstillgångar samt Kassa och bank.


Totalavkastning är beräknad som direktavkastning jämte orealiserade och realiserade värdeförändringar på placeringstillgångar 


i förhållande till genomsnittligt verkligt värde på posterna Placeringstillgångar samt Kassa och bank.


Konsolideringsgrad är beräknad som konsolideringskapitalet i procent av premieinkomsten för egen räkning.


Kapitalbas är beräknad som det tillgängliga kapitalet, i förevarande fall det egna kapitalet med tillägg för obeskattad reserv.


För egen räkning (f e r) definieras som belopp efter avgiven återförsäkring.
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Resultatanalys 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Not Direkt försäkring


Svenska risker


Total


Företag o 


fastighet


Sjuk- och 


Olycksfall Motorfordon Trafik


Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat


Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) (a) 102 730 59 031 21 730 19 547 2 423


Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen -49 -28 -10 -9 -1


Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) (b) -64 957 -41 316 -13 513 -7 678 -2 450


Förändring i Avsättning för oreglerade skador (efter 


avgiven återförsäkring) 3 379 2 111 2 119 -308 -542


Driftskostnader -29 371 -16 877 -6 213 -5 589 -693


Övriga tekniska kostnader (efter avgiven återförsäkring ) -72 - - - -72


Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 11 660 2 920 4 112 5 963 -1 335


Avvecklingsresultat 2 782 1 936 -1 576 2 020 402


Försäkringstekniska avsättningar, före avgiven återförsäkring


Oreglerade skador 71 571 52 081 15 013 2 977 1 501


Summa försäkringstekniska avsättningar, före avgiven återförsäkring 71 571 52 081 15 013 2 977 1 501


Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar


Oreglerade skador 2 861 2 861 0 0 0


Summa återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar 2 861 2 861        - 0 0


Noter till Resultatanalys för skadeförsäkringsrörelse


(a) Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring)


Premieinkomst (före avgiven återförsäkring) 135 792 89 843 22 325 19 547 4 077


Premier för avgiven återförsäkring -33 061 -30 812 -595 0 -1 654


(b) Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring)


Utbetalda försäkringsersättningar


Före avgiven återförsäkring -106 948 -83 307 -13 513 -7 678 -2 450


Återförsäkrares andel 41 991 41 991 0 0 0


Förändring i oreglerade skador


Före avgiven återförsäkring 52 237 50 969 2 119 -308 -542


Återförsäkrares andel -48 858 -48 858 0 0 0
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Resultaträkning


TEKNISK REDOVISNING AV SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSE Not 2021 2020


Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring)


Premieinkomst (före avgiven återförsäkring) 3 135 792 118 672


Premier för avgiven återförsäkring -33 061 -28 088


Förändring i avsättning för ej intjänade premier -                    -                    


Summa premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) 102 730 90 584


Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 4 -49 45


Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring)


Utbetalda försäkringsersättningar


Före avgiven återförsäkring 5 -106 948 -45 755


Återförsäkrares andel 5 41 991 -145


Förändring i Avsättning för oreglerade skador


(efter avgiven återföräkring)


Före avgiven återförsäkring 52 237 -51 944


Återförsäkrares andel -48 858 46 914


Summa försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) -61 579 -50 930


Driftskostnader 6,8,9 -29 371 -32 753


Övriga tekniska kostnader 7 -72 -223


Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 11 660 6 723


ICKE-TEKNISK REDOVISNING


Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 11 660 6 723


Kapitalavkastning, intäkter 10 1 256 3 951


Kapitalavkastning, kostnader 11 -1 602 -6 361


Orealiserad värdeförändring på placeringstillgångar 12 7 2 376


Kapitalavkastning överförd till skadeföräkringsrörelsen 4 49 -45


Övriga intäkter 2 6


Övriga kostnader 0 -430


Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 11 372 6 220


Förändring av säkerhetsreserv -9 758 -6 389


Resultat före skatt 1 614 -169


Skatt på årets resultat 13 -726 0


ÅRETS RESULTAT 888 -169


Rapport över totalresultat Not 2021 2020


Årets resultat 888 -169


Övrigt totalresultat - -


ÅRETS TOTALRESULTAT 888 -169
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Balansräkning


TILLGÅNGAR Not 2021-12-31 2020-12-31


Immateriella tillgångar


Andra immateriella tillgångar 16 5 610 5 647


Placeringstillgångar


Obligationer och andra räntebärande värdepapper 14,22,25 201 860 177 847


Återförsäkrares andel av Försäkringtekniska avsättningar


Oreglerade skador 2 861 51 714


Fordringar


Fordringar avseende återförsäkring 286 402


Övriga fordringar 941 796


1 227 1 198


Andra tillgångar


Materiella tillgångar 17 104 157


Kassa och bank 7 099 23 799


7 203 23 956


Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter


Upplupna ränteintäkter 382 426


Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 6 013 6 437


6 395 6 863


SUMMA TILLGÅNGAR 225 157 267 225


EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Not 2021-12-31 2020-12-31


Eget kapital


Bundet eget kapital


Aktiekapital (1 062 122 st) 106 212 106 212


Fritt eget kapital


Balanserad vinst eller förlust -888 -718


Årets resultat 888 -169


106 212 105 325


Obeskattade reserver


Säkerhetsreserv 37 507 27 749


Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring)


Oreglerade skador 19 71 571 123 808


71 571 123 808


Andra avsättningar


Övriga avsättningar 20 0 401


Skulder


Skulder avseende återförsäkring 0 598


Övriga skulder 21 8 229 7 135


8 229 7 732


Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter


Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 22 1 637 2 211


SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 225 157 267 225
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Förändringar i eget kapital 


 


  


Balanserat Årets Summa eget


Aktiekapital resultat resultat kapital


Ingående balans 2020 106 212 -423 -296 105 494


Vinstdisposition -296 296 0


Årets resultat/totalresultat -169 -169


Utgående balans 2020 106 212 -718 -169 105 325


Ingående balans 2021 106 212 -718 -169 105 325


Vinstdisposition -169 169 0


Årets resultat/totalresultat 888 888


Utgående balans 2021 106 212 -888 888 106 213


Fritt eget kapitalBundet eget kapital
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Redovisningsprinciper och risker 


Not 1 Redovisningsprinciper 


Företagsinformation 
Denna årsredovisning avseende perioden 2021-01-01 - 2021-12-31 för Stockholmsregionens 
Försäkring AB har upprättats och godkänts för utfärdande av styrelse och verkställande direktören 
och kommer att föreläggas årsstämman den 12 maj 2022 för fastställande. 


Bolaget är ett svenskt försäkringsbolag med säte i Stockholm. Huvudkontorets adress är Benny 
Fredrikssons Torg 1 9tr, 111 51 Stockholm. 


Överensstämmelse med normgivning och lag 
Årsredovisningen är upprättad enligt Lag om årsredovisning i försäkringsföretag (ÅRFL), 
Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag FFFS 
2019:23 och dess ändringsföreskrifter samt Rådet för finansiell rapporteringsrekommendation RFR 2 
redovisning för juridisk person. Bolaget tillämpar så kallad lagbegränsad IFRS. Detta innebär att 
samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden tillämpas så långt det är möjligt inom ramen för svensk 
lag och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Föreskrifter från 
Finansinspektionen hänvisar med vissa undantag och begränsningar till IFRS. 


Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna 
Viktiga bedömningar vid tillämpningar av företagets redovisningsprinciper 


Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver att företagsledningen gör 
bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av 
redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. 
Uppskattningarna och antagandena är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra 
faktorer som under rådande förhållanden synes vara rimliga. Det verkliga utfallet kan avvika från 
dessa uppskattningar och bedömningar.  


De viktigaste bedömningar som gjorts under året avser de försäkringstekniska avsättningarna. 
Avsättningarna kontrolleras och utvärderas löpande i det ordinarie bokslutsarbetet. Eventuellt 
överskott eller underskott i avsättningen för oreglerade skador, exklusive innevarande skadeår, 
redovisas i sin helhet i resultaträkningen som ett avvecklingsresultat. 


Värderingen av de finansiella tillgångarna baseras på observerbara marknadspriser. 
Placeringstillgångarna består av fonder värderade till verkligt värde. Bolaget innehar endast noterade 
finansiella placeringstillgångar som klassificeras i nivå 1 enligt IFRS 13. Se not 15. 


Ändringar av uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast påverkat 
denna period, eller i den period ändringen görs och i framtida perioder om ändringen påverkar både 
aktuell period och framtida perioder. 


Ändrade redovisningsprinciper föranledda av nya eller ändrade IFRS eller andra 


redovisningsregler 


Inga av de IFRS eller IFRIC-tolkningar som för första gången är obligatoriska för det räkenskapsår som 
började 1 januari 2021 har haft någon väsentlig inverkan på Stockholmsregionens Försäkring AB:s 
resultaträkning eller balansräkning. 


Bolaget har utnyttjat övergångsregeln i IFRS 9 vilket innebär att tillämpningen skjuts på till samma 
tidpunkt som IFRS 17 börjar att tillämpas.  
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Nya redovisningsregler som ännu inte börjat tillämpas 
Ett antal nya eller ändrade IFRS träder i kraft först under kommande räkenskapsår och har inte 
förtidstillämpats vid upprättandet av dessa finansiella rapporter. 
 


IFRS 17 Försäkringsavtal 


IFRS 17 Insurance Contracts publicerades i maj 2017 av IASB. EU godkände standarden i november 
2021 med undantag för en så kallad carve-out som avser regler om årskohorter. Undantaget innebär 
att regeln om årskohorter för vissa typer av försäkringsavtal inte behöver tillämpas. IFRS 17 är 
tillämpligt från 2023-01-01 för de företag som är noterade. 
I så kallad lagbegränsad IFRS har Finansinspektionen lämnat ett förslag på att IFRS 17 inte bör 
tillämpas. Detta förslag har ännu inte tagits.  


Valuta 
Bolagets funktionella valuta är svenska kronor som även utgör rapporteringsvalutan. 


Transaktioner med närstående 
Bolaget klassificerar närstående parter enligt följande: 


A Nyckelpersoner i ledande ställning 


B Familjemedlemmar till nyckelpersoner i ledande ställning 


C Andra parter än A och B som, direkt eller indirekt, har betydande eller bestämmande inflytande 
över företaget och kan påverka företagets finansiella och operativa strategier. 


Nyckelpersoner i ledande ställning omfattar styrelseledamöter, VD och vice VD. Några övriga 
närstående parter har inte identifierats. Inga transaktioner med närstående har skett under året.  


Finansiella tillgångar 
Finansiella tillgångar klassificeras i kategorierna Finansiella tillgångar, värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen, samt Lånefordringar och Kundfordringar. Klassificeringen är beroende av för vilket 
syfte den finansiella tillgången förvärvades. Klassificeringen av de finansiella tillgångarna har 
fastställts vid det första redovisningstillfället. 


Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen 
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen är finansiella tillgångar som 
initialt identifierats att tillhöra denna kategori. Tillgångar i denna kategori utgörs av andra finansiella 
placeringstillgångar samt kassa och bank. 


Redovisning och värdering 
Köp och försäljning av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen, det datum då bolaget förbinder 
sig att köpa eller sälja tillgången. Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen redovisas första gången till verkligt värde, medan hänförliga transaktionskostnader 
redovisas i resultaträkningen. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att 
erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och bolaget har överfört i stort sett 
alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella tillgångar värderade till 
verkligt värde via resultaträkningen redovisas efter anskaffningstidpunktens till verkligt värde. 
Lånefordringar och kundfordringar redovisas till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av 
effektivräntemetoden. I balansräkningen utgörs lånefordringar och kundfordringar av posterna 
övriga fordringar samt övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 
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Vinster och förluster till följd av förändringar i verkligt värde avseende kategorin finansiella tillgångar 
värderade till verkligt värde, resultatredovisas i den period då de uppstår och ingår i 
resultaträkningens poster Orealiserade vinster respektive Orealiserade förluster på 
placeringstillgångar. Utdelningsintäkter från värdepapper i kategorin finansiella tillgångar värderade 
till verkligt värde via resultaträkningen redovisas i resultaträkningen i Kapitalavkastning, intäkter, 
vinster när bolagets rätt att erhålla betalning har fastställts. 


Ränta på lånefordringar och kundfordringar redovisas i resultaträkningen som en del av 
kapitalavkastning, intäkter. 


Finansiella skulder 
Finansiella skulder avser posten Skulder. Finansiella skulder klassificeras som kategorierna Finansiella 
skulder, värderade till verkligt värde via resultaträkningen, och Övriga finansiella skulder. 
Klassificeringen är beroende av för vilket syfte den finansiella skulden förvärvades. Klassificeringen av 
de finansiella skulderna har fastställts vid det första redovisningstillfället. 


Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen 
Finansiella skulder som är värderade till verkligt värde via resultaträkningen är finansiella skulder som 
initialt identifierats till denna kategori. Förändring i verkligt värde redovisas i resultaträkningen ingår i 
Orealiserade vinster respektive Orealiserade förluster på placeringstillgångar. 


Övriga finansiella skulder 
Övriga finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde och avser posterna övriga skulder 
samt upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 


Materiella tillgångar 
Materiella tillgångar avser kontorsinventarier. De redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för 
ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.  Avskrivningarna redovisas i resultaträkningen linjärt 
över fem år. 


Försäkringsavtal 
Försäkringsavtal är avtal som bolaget åtar sig en betydande försäkringsrisk för försäkringstagaren 
genom att förbinda sig att kompensera försäkringstagaren om en förutbestämd försäkrad händelse 
skulle inträffa. Enligt IFRS 4 ”Försäkringsavtal” delas försäkringsavtal in baserat på nivå av 
försäkringsrisk mellan försäkringsavtal och övriga avtal. Samtliga tecknade försäkringsavtal har 
utvärderats och klassificerats som försäkringsavtal enligt standarden. 


Premieinkomst/intäkt 
Som premieinkomst redovisas den totala bruttopremien för direkt försäkring som inbetalts eller kan 
tillgodoföras företaget för försäkringsavtal där försäkringsperioden påbörjats före räkenskapsårets 
utgång. 


Med bruttopremie menas den avtalsbestämda premien för hela försäkringsperioden efter avdrag för 
eventuella kundrabatter. Annullationer reducerar premieinkomsten så snart beloppet är känt. 
Premieinkomst redovisas exklusive skatter och andra avgifter som belastar försäkringspremien. 


Som premieintäkten redovisas den del av premieinkomsten som är hänförlig till 
redovisningsperioden.  Den del av premieinkomsten från försäkringskontrakt som avser tidsperioder 
efter balansdagen redovisas som Försäkringstekniska avsättningar. Beräkning av avsättningen för ej 
intjänade premier sker igenom att premieinkomsten periodiseras utifrån det underliggande 
försäkringskontraktets löptid, vilket i bolagets fall är på ett år. Även återförsäkrares andel av 
premieinkomsten periodiseras och den del som hänför sig till efter balansdagen redovisas som en 
fordran, Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar. 
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Försäkringsersättningar 
Försäkringsersättningar motsvarar under redovisningsperioden utbetalda försäkringsersättningar och 
förändringar i avsättningar för oreglerade skador. I försäkringsersättningarna ingår förutom 
skadeersättningar även kostnader för skadereglering. 
Förändring av försäkringstekniska avsättningar för försäkringsavtal redovisas över resultaträkningen 
under respektive rubrik. Som utbetalda försäkringsersättningar redovisas utbetalningar till 
försäkringstagare under räkenskapsåret på grund av försäkringsavtal eller inträffade 
försäkringsskador, oberoende av när skadan inträffat. 


Försäkringstekniska avsättningar 
Försäkringstekniska avsättningar utförs av ej intjänade premier och kvardröjande risker samt 
oreglerade skador och motsvarar förpliktelser enligt ingångna försäkringsavtal. Alla förändringar i 
försäkringstekniska avsättningar redovisas över resultaträkningen. 


Ej intjänade premier och kvardröjande risker 


Avsättning för ej intjänade premier avser att täcka den förväntade skade- och driftskostnaden under 
den återstående löptiden på redan ingångna försäkringsavtal. Avsättningen har till största delen 
beräknats tidsproportionellt baserat på premieinkomsten (pro rata temporis beräkning). En 
uppskattning görs av de förväntade kostnaderna under den återstående löptiden för redan ingångna 
försäkringsavtal. Uppskattning av driftskostnader bygger på företagets tidigare erfarenhet med 
hänsyn till förväntade förändringar i kostnadsutvecklingen. 


I det fall premienivån för redan ingångna försäkringsavtal bedöms som otillräcklig, och det finns en 
risk att ersättningskrav och kostnader för försäkringsavtal inte kommer att kunna täckas av ej 
intjänade och förväntade premier efter räkenskapsårets utgång, görs en avsättning för kvardröjande 
risker. 


Oreglerade skador 


Avsättning för oreglerade skador avser att täcka uppskattade slutliga kostnader för att tillgodose alla 
krav som beror på händelser som har inträffat före räkenskapsårets utgång, med avdrag för vad som 
redan utbetalats. 


Avsättning för kända men oreglerade skador har gjorts med de belopp som är kända vid årsskiftet. 


Avsättning för inträffade, men ännu ej rapporterade skador (IBNR) har beräknats med vedertagna 
aktuariella metoder med beaktande av en skattning av företagets erfarenhet av fördröjning av 
rapporterade försäkringsfall. 


Återförsäkring 
Som premie för avgiven återförsäkring redovisas belopp som betalats ut under räkenskapsåret eller 
belopp som tagits upp som en skuld till försäkringsföretag som mottagit återförsäkring enligt 
ingångna återförsäkringsavtal, inklusive portföljpremier. Premierna periodiseras så att kostnaden 
fördelas till den period som försäkringsskyddet avser. Återförsäkrares andel av försäkringstekniska 
avsättningar motsvarar återförsäkrares ansvar för försäkringstekniska avsättningar enligt ingångna 
avtal och redovisas som en tillgång. Övriga tillgångar avseende avgiven återförsäkring består av 
fordran på återförsäkrare beroende av förväntade skadeanspråk enligt återförsäkringsavtalet. 
Skulder till återförsäkrare avser främst premieskulder. 


Driftskostnader 
Driftskostnader avseende kapitalförvaltning redovisas under Kapitalförvaltning, kostnader. 
Driftskostnader avseende skadereglering redovisas under Försäkringsersättningar och övriga 
administrativa kostnader under posten Driftskostnader. 


De totala driftskostnaderna avser både direkta och indirekta kostnader och funktionsindelas i not 6. 
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Övrig redovisning i resultaträkningen 
Resultatet redovisas i två huvuddelar. Skadeförsäkringens tekniska resultat samt ett icke tekniskt 
resultat som omfattar den del av kapitalförvaltningen som återstår efter överförd avkastning till 
försäkringsrörelsen. Posterna som ingår i det tekniska resultatet avser hela verksamheten som 
försäkringsgivare. 


Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen  
Den totala kapitalavkastningen redovisas i det icke-tekniska resultatet. En del av kapitalavkastningen 
förs över till tekniskt resultat baserat på försäkringsrörelsens genomsnittliga försäkringstekniska 
avsättningar. Denna har beräknats enligt en kalkylränta på 0,046%, vilket motsvarar värdet på 90-
dagars Stibor ränta per bokslutsdagen. Kapitalavkastningen har sedan räknats ut med medeltalet av 
försäkringstekniska avsättningar som underlag. 


Kapitalavkastning, intäkter 


Posten kapitalavkastning, intäkter avser avkastning på placeringstillgångar och omfattar utdelningar, 
ränteintäkter och realisationsvinster. 


Kapitalavkastning, kostnader 


Under kapitalavkastning, kostnader redovisas kostnader för placeringstillgångar. Posten omfattar 
kapitalförvaltningskostnader, räntekostnader, av- och nedskrivningar samt realisationsförluster. 


Realiserade och orealiserade värdeförändringar 


För placeringstillgångar som värderas till verkligt värde är realisationsvinsten den positiva skillnaden 
mellan försäljningspris och anskaffningsvärde. För räntebärande värdepapper är anskaffningsvärdet 
det upplupna anskaffningsvärdet och för övriga placeringstillgångar det historiska 
anskaffningsvärdet. Vid försäljning av placeringstillgångar förs tidigare orealiserade 
värdeförändringar som justeringspost under posterna orealiserade vinster på placeringstillgångar 
respektive orealiserade förluster på placeringstillgångar. 


Ersättningar till anställda  
Kortfristiga ersättningar till anställda beräknas utan diskontering och redovisas som kostnad när de 
relaterade tjänsterna erhålls. Ingen rörlig ersättning utgår till anställda eller styrelse inom SRF. 


Bolaget har såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda 
pensionsplaner klassificeras de planer där företagets förpliktelse är begränsad till de avgifter 
företaget åtagit sig att betala. I sådant fall beror storleken på den anställdes pension på de avgifter 
som företaget betalar till planen eller till ett försäkringsbolag och den kapitalavkastning som 
avgifterna ger. Företagets förpliktelser avseende avgifter till avgiftsbestämda planer redovisas som 
en kostnad i årets resultat i den takt de intjänas genom att de anställda utfört tjänster åt företaget 
under en period. Företagets pensionsplaner för kollektivavtalade tjänstepensioner är tryggade 
genom försäkringsavtal. Pensionsplanen för företagets anställda har bedömts vara en 
förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. Företagets förpliktelser avseende avgifter till 
avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad i resultaträkningen i den takt de intjänas genom 
att de anställda utfört tjänster åt företaget under en period. 


Kassaflödesanalys  
Kassaflödesanalys upprättas ej i enlighet med FFFS 2019:23. 
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Skatt 
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatter redovisas i 
resultaträkningen, i övrigt totalresultat alternativt direkt i eget kapital beroende på var den 
underliggande transaktionen redovisas. Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende 
aktuellt år, med tillämpning av de skattesatser som är beslutade eller i praktiken beslutade per 
balansdagen, hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. 


Andra immateriella anläggningstillgångar 
Andra immateriella tillgångar består sedan 2020 av förvärvade IT-system och kundbaserade tillgångar 
med bestämbara nyttjandeperioder. Dessa tillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för 
ackumulerade av- och nedskrivningar. Avskrivningen påbörjas när tillgången är tillgänglig för 
användning. Företagets egenutvecklade immateriella tillgångar redovisas endast om tillgången är 
identifierbar samt om företaget har kontroll över tillgången. Det redovisade värdet för 
egenutvecklade immateriella tillgångar inkluderar samtliga direkt hänförbara utgifter. Övriga utgifter 
för utveckling redovisas som en kostnad när de uppkommer. Tillkommande utgifter för aktiverade 
immateriella tillgångar redovisas som en tillgång i balansräkningen endast då de ökar de framtida 
ekonomiska fördelarna för den specifika tillgång till vilka de hänför sig. Avskrivningstiden bestäms 
utifrån nyttjandeperioden som uppgår till fem år. Avskrivning sker i resultaträkningen enligt linjär 
metod. Motsvarande belopp för aktiverade utvecklingsutgifter avsätts i eget kapital till fond för 
utvecklingsutgifter. 


Obeskattade reserver 
Förändringar av obeskattade reserver redovisas över resultaträkningen som bokslutsdispositioner. 
Obeskattade reserver kvittas i förekommande fall mot skattemässiga förlustavdrag eller blir föremål 
för beskattning när de löses upp. Säkerhetsreserven utgör en kollektiv säkerhetsbetingad 
förstärkning av de försäkringstekniska avsättningarna. Åtkomsten är begränsad och kräver i vissa fall 
myndighetstillstånd. Upplösning kan endast ske mot förluster i försäkringsrörelsen eller vid minskad 
volym i försäkringsrörelsen.  


Övriga avsättningar 
En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har en legal eller informell förpliktelse till 
följd av en inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera 
förpliktelsen och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. 


Vid första redovisningstillfället värderas avstämningar till den bästa uppskattningen av det belopp 
som kommer att krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Avsättningarna omprövas varje 
balansdag. 
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Not 2 Risker och riskhantering 


Bolaget har inrättat ett riskhanteringssystem vilket är en integrerad del av 
företagsstyrningssystemet. Syftet med bolagets riskhanteringssystem är att säkerställa att bolagets 
risker blir löpande identifierade, bedömda, prioriterade och hanterade på ett enhetligt sätt för att 
uppnå bolagets fastlagda mål. Ytterst är målet att säkerställa en fortlöpande uthållig verksamhet 
genom att skydda bolagets anställda, dess tillgångar och åtaganden samt ytterst dess anseende och 
förtroende. 


Styrelsen för Stockholmsregionens Försäkring AB har det yttersta ansvaret för 
riskhanteringssystemet och har utfärdat centrala styrdokument för intern kontroll och riskhantering, 
riskhanteringsfunktionen samt för den egna risk- och solvensutvärderingen (ORSA). Bolaget 
upprätthåller de fyra centrala funktioner som, inom respektive funktions ansvarsområde, i enlighet 
med externa regelverk och interna riktlinjer bistår styrelse och VD i riskhanteringsarbetet. Dessa 
funktioner utgörs av riskhanteringsfunktionen, regelefterlevnadsfunktionen, aktuariefunktionen och 
internrevision. De tre förstnämnda rapporterar till både styrelse och VD och bedriver sitt arbete 
oberoende av den löpande verksamheten medan internrevisionen arbetar självständigt direkt på 
styrelsens uppdrag. 


I riskhanteringssystemet har bolaget delat upp de väsentliga riskerna i de fyra huvudgrupperna 
försäkringsrisker, finansiella risker, operativa risker samt affärsrisker. Samtliga risker omfattas av 
bolagets process för identifiering och hantering av risker. För försäkringsrisker och finansiella risker 
finns kvantitativa risktoleranser fastställda som följs löpande. Operativa risker identifieras och 
värderas strukturerat inom bolagets samtliga processer minst vartannat år och i samband med större 
förändringar. De mest betydande operativa riskerna och status för eventuella åtgärder för att 
hantera dessa återrapporteras minst årligen till styrelsen. Affärsrisker analyseras främst inom den 
årliga ORSA-processen. 


I riskhanteringssystemet ingår av styrelsen fastställda toleransnivåer och limiter som också omfattar 
mål och toleransnivåer för kapitalkvoter. Målet för bolagets solvenskapitalkvot enligt Solvens II-
regelverket är 235 procent. Solvenskapitalkravet beräknas härvid enligt regelverkets standardformel. 
Bolaget har i ORSA-processen under året utvärderat kapitaliseringen under en förväntad utveckling 
liksom i ett antal mer negativa scenarier. Slutsatsen är att bolaget har tillräckligt kapital för att möta 
sina risker även vid en kraftigt negativ utveckling under prognosperioden. 


Kapitalsituation enligt Solvens II 
 


2021 2020 


Kapitalbas 131 529 120 108 


Kapitalkrav 50 928 52 067 


Kapitalkvot 258 231 


Försäkringsrisker 
Storleken på det försäkringsåtagande som bolaget får ikläda sig, totalt och per riskgrupp, är 
begränsat enligt interna riktlinjer vilka endast får frångås efter beslut från styrelsen. Ett centralt 
verktyg i hantering och begränsning av riskkoncentrationer från försäkringsrisker utgörs av bolagets 
återförsäkringsprogram som tecknas för respektive riskgrupp och med ett antal 
återförsäkringsföretag med god kreditvärdighet. 


För 2021 gäller utöver försäkringstagarnas självrisk ett självbehåll om 10 mkr per skada och per 
försäkringsgrupp. 
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Bolagets känslighet för förändringar i parametrar relaterade till försäkringsriskerna är enligt följande, 
allt annat lika, avseende ett helårsresultat: 


Riskparameter Förändring Påverkan på försäkringstekniskt resultat (kkr.) 


Skadeprocent +10 procentenheter -6 158 


Skadeinflation +1 procentenhet -1 160 


 


Bolagets försäkringsaffär är i huvudsak kortsvansad, de försäkringstekniska avsättningarna har en 
medelduration om 1,6 år. 
 


Faktiska skadeanspråk jämfört med tidigare uppskattningar 


 


 
 


Finansiella risker 
Finansiella risker består av marknadsrisker, motpartsrisker antingen i likvida medel eller från 
återförsäkring samt likviditetsrisker. 


Marknadsrisker och motpartsrisker i likvida medel 


Bolagets exponering mot marknadsrisker är mycket liten då placeringar enligt bolagets riktlinjer 
företrädesvis ska ske i obligationer utfärdade av svenska staten, svenska kommuner eller därmed 
jämförbara motparter. Bolaget tillåter även investeringar i säkerställda obligationer och 
korträntefonder men dessa tillgångsslag får utgöra som mest 30 procent av totalt förvaltat kapital. 
Bolagets placeringsriktlinjer innefattar även begränsningar per motpart och per emission samt för 
olika löptider. Även för medel på bankkonto finns beloppsbegränsningar och kontoförande bank 
måste ha en rating om minst A- enligt Standard & Poor’s. 


2021


Denna skadetriangel visar bruttosiffror för samtliga försäkringsgrenar sammanslagna.


Skadeår


Ksek 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totalt


Uppskattad slutlig skadekostnad i slutet av skadeåret (brutto)


Ett år senare 3 546 6 906 31 264 55 586 130 015 51 832 45 229 50 605 60 569 48 169 50 269 105 261 56 756 696 006


Två år senare 3 245 7 491 22 442 70 617 107 381 46 846 62 319 52 134 64 205 36 311 44 073 100 103 617 167


Tre år senare 4 672 6 825 21 568 67 853 109 684 40 014 55 393 34 649 57 700 34 154 46 727 479 239


Fyra år senare  4 466 6 513 21 860 65 009 109 885 38 757 56 371 33 356 58 794 34 604 429 615


Fem år senare 4 696 6 641 22 329 64 802 107 999 37 715 56 110 33 454 58 124 391 870


Sex år senare 5 133 6 423 21 055 64 651 108 263 36 855 54 979 33 520 330 880


Sju år senare 5 117 6 348 20 885 64 885 108 132 36 875 55 534 297 776


Åtta år senare 5 192 6 558 18 962 63 538 108 169 36 748 239 167


Nio år senare 5 180 6 589 18 960 64 047 108 304 203 079


Tio år senare 4 667 6 574 18 987 64 092 94 319


Uppskattad slutlig skadekostnad per 31/12 2021 4 667 6 574 18 987 64 092 108 304 36 748 55 534 33 520 58 124 34 604 46 727 100 103 56 756 624 739


Ack. Utbetalda skadeersättningar 4 667 6 574 18 987 59 860 108 201 36 661 55 223 33 109 57 051 31 754 36 062 84 467 20 552 553 168


Avsättning oreglerade skador 0 0 0 4 232 103 87 311 411 1 073 2 850 10 664 15 637 36 204 71 571


Ackumulerat över/underskott  (avvecklingsresultat) -1 121 333 12 277 -8 506 21 711 15 084 -10 306 17 085 2 445 13 565 3 542 5 157 0 71 267


D:o i % av initial skadekostnad -31,6% 4,8% 39,3% -15,3% 16,7% 29,1% -22,8% 33,8% 4,0% 28,2% 7,0% 4,9%


2021


Denna skadetriangel visar nettosiffror för samtliga försäkringsgrenar sammanslagna.


Skadeår


Ksek 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totalt


Uppskattad slutlig skadekostnad i slutet av skadeåret (netto)


Ett år senare 275 1 600 9 080 7 220 79 576 19 243 20 277 28 699 39 242 48 169 50 269 58 036 56 756 418 441


Två år senare 0 2 085 2 165 18 984 54 236 9 368 24 324 33 141 36 612 36 311 44 073 58 539 319 839


Tre år senare 664 938 1 110 19 048 55 236 1 456 16 829 15 060 32 714 33 677 46 727 223 459


Fyra år senare  0 0 636 16 392 54 922 -1 569 23 344 14 587 33 643 34 604 176 559


Fem år senare 0 0 1 612 18 654 51 986 -2 119 23 516 15 279 33 633 142 560


Sex år senare 0 0 87 18 407 52 501 -2 273 23 605 15 558 107 884


Sju år senare 0 14 87 20 020 52 449 -2 396 24 171 94 345


Åtta år senare 468 0 -1 836 19 285 52 460 -2 379 67 999


Nio år senare 595 31 -1 838 19 214 52 506 70 507


Tio år senare 82 15 -1 811 19 236 17 522


Uppskattad slutlig skadekostnad per 31/12 2021 82 15 -1 811 19 236 52 506 -2 379 24 171 15 558 33 633 34 604 46 727 58 539 56 756 337 636


Ack. Utbetalda skadeersättningar 82 15 -1 811 17 040 52 519 -2 467 23 889 15 288 33 099 31 754 36 062 42 903 20 552 268 926


Avsättning oreglerade skador 0 0 0 2 195 -13 88 282 269 534 2 850 10 664 15 637 36 204 68 710


Ackumulerat över/underskott  (avvecklingsresultat) 193 1 585 10 891 -12 015 27 070 21 622 -3 894 13 141 5 609 13 565 3 542 -503 0 80 805


D:o i % av initial skadekostnad 70,2% 99,0% 119,9% -166,4% 34,0% 112,4% -19,2% 45,8% 14,3% 28,2% 7,0% -0,9% 0,0%
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Årsredovisning 2021 för Stockholmsregionens Försäkring AB 


Sida 19 av 28 


Genom att bolagets försäkringsaffär i huvudsak är kortsvansad och placeringstillgångarna placeras till 
övervägande korta löptider är exponeringen mot ränterisker begränsad. Bolaget har ingen 
exponering mot valutakursrisker och har inga finansiella skulder. 


Känslighetsanalystabell på placeringar 


 
 


Löptidsanalystabell 


 


 


Motpartsrisk i återförsäkring  


Motpartsriskerna i återförsäkringen begränsas genom att flera olika återförsäkrare används över de 
olika programmen och i vissa fall även inom programmen. Återförsäkrare ska ha en extern rating om 
A- eller bättre enligt Standard & Poor’s, eller motsvarande från annat ratinginstitut. 


Likviditetsrisker 


Likviditetsriskerna är begränsade till följd av att större skadeutbetalningar som regel är kända i god 
tid. Likviditetsriskerna hanteras genom de likviditetsprognoser som görs regelbundet inom bolaget, 
att bolaget alltid ska hålla minst 5 000 kkr i likviditetsbuffert och de begränsningar på placeringar i 
olika löptider som finns i placeringsriktlinjerna antagna av styrelsen. Bland annat ska minst hälften av 
tillgångarna ha en återstående löptid understigande ett år och inga placeringar får göras i löptider 
överstigande fyra år. Vid oförutsedda behov av större utbetalningar kan också avyttring ske med kort 
varsel då placeringstillgångarna företrädesvis utgörs av likvida obligationer med hög kvalitet. 


Operativa risker 
Operativa risker identifieras och värderas strukturerat inom bolagets samtliga processer minst 
vartannat år och även i samband med större förändringar i verksamheten. Identifiering och värdering 
sker vid särskilda workshoppar i form av en självutvärdering av ansvariga i verksamheten med stöd av 
riskhanteringsfunktionen. Operativa risker klassificeras i olika typer och värderas utifrån sannolikhet 
och konsekvens. För risker som överstiger av styrelsen fastställda toleransnivåer beroende på typ av 
risk ska åtgärder genomföras, för risker inom toleransnivåerna genomförs åtgärder i den mån det är 
kostnadseffektivt. De mest betydande operativa riskerna och status för eventuella åtgärder för att 
hantera dessa återrapporteras minst årligen till styrelsen. 


ökade 


marknads-


räntor


allmän 


kreditrisk 


(förändring i 


spread)


ökade 


marknads-


räntor


allmän 


kreditrisk 


(förändring i 


spread)


Förändring 1% 0,5% 1% 0,5%


Förändring i resultaträkningen 1 062 1 011 1 062 891


Förändring i eget kapital 1 062 1 011 1 062 891


20202021


<3 mån 3 mån - 1 år 1 - 5 år >10 år Totalt <3 mån 3 mån - 1 år 1 - 5 år >10 år Totalt


Tillgångar


Obligationer och andra räntebärande värdepapper - 130 242 71 618 - 201 860 - 65 510 112 337 - 177 847


Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar 601 1 831 429 0 2 861 7 240 21 720 22 754 0 51 714


Upplupen ränteintäkt 382 - - - 382 426 - - - 426


Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 013 - - - 6 013 6 437 - - - 6 437


Skulder


Försäkringstekniska avsättningar 9 304 27 913 34 354 0 71 571 16 095 48 285 59 428 0 123 808


Övriga skulder 8 229 - - - 8 229 7 732 - - - 7 732


Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 788 - - - 788 1 395 - - - 1 395


25 317 159 986 106 402 - 291 705 39 325 135 515 194 519 - 369 359


2021 2020


Summa finansiella tillgångar och skulder 


samt försäkringstekniska åtaganden
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Årsredovisning 2021 för Stockholmsregionens Försäkring AB 


Sida 20 av 28 


Affärsrisker 
Affärsrisker innefattar intjäningsrisker, strategiska risker och ryktesrisker. Bolagets uppdrag 
innefattar att hantera affärsrisker relaterade till försäkringsmarknaden för kunderna tillika ägarnas 
räkning. Affärsrisker analyseras inom ramen för processerna för affärsplanering och ORSA. Styrelsen 
är involverad i processerna varför separat återrapportering inte är nödvändig. 


Noter till finansiella poster 


Not 3 Premieinkomst före avgiven återförsäkring 


 


 


Not 4 Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 


 


 


Not 5 Utbetalda försäkringsersättningar för egen räkning 


 


2021 2020


Direktförsäkring i Sverige 135 792 118 672


Summa premieinkomst före avgiven återförsäkring 135 792 118 672


Kapitalavkastning som överförs till försäkringsrörelsen har beräknats enligt en kalkylränta på 0,046 %, vilket motsvarar


värdet på  90-dagars STIBORränta per bokslutsdatum. Kapitalavkastningen har sedan räknats ut med medeltalet


av försäkringstekniska avsättningar som kapitalunderlag.


2021 2020


Ingående avsättning för oreglerade skador 123 808 72 022


Ingående premiereserv - -


123 808 123 808


Utgående avsättning för oreglerade skador 71 571 123 808


Utgående premiereserv - -


71 571 123 808


Genomsnittlig avsättning 97 690 97 915


Kalkylränta -0,050% 0,046%


Avkastning -49 45


2021 2020


Utbetalda försäkringsersättningar före avgiven återförsäkring -104 068 -42 127


Återförsäkrares andel av utbetalda försäkringsersättningar 41 810 -190


Utbetalda skaderegleringskostnader -2 881 -3 628


Återförsäkrares andel av utbetalda skaderegleringskostnader 181 45


Summa utbetalda försäkringsersättningar för egen räkning -64 957 -45 900
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Årsredovisning 2021 för Stockholmsregionens Försäkring AB 
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Not 6 Driftskostnader 


 


 


Not 7 Övriga tekniska kostnader 


 


 


2021 2020


Administration


Administrationskostnader -29 371 -32 753


Summa driftskostnader i försäkringsrörelsen -29 371 -32 753


Övriga driftskostnader


Skaderegleringskostnader -2 700 -3 583


Summa totala driftskostnader, funktionsindelning -2 700 -3 583


Totala driftskostnader, per kostnadsslag


Personalkostnader -17 314 -16 501


Lokalkostnader -951 -2 076


Avskrivningar -1 653 -1 214


Övriga driftskostnader -12 153 -16 545


Summa totala driftskostnader, kostnadsindelning -32 071 -36 336


2021 2020


Betalda trafikförsäkringsavgifter 208 226


Finansiella intäkter och övriga intäkter 102 113


Skadekostnader TFF -284 -347


Driftskostnader TFF -99 -215


Summa övriga tekniska kostnader -72 -223


Övriga tekniska kostnader


Trafikförsäkringsföreningen (TFF) är ett samarbetsorgan för de försäkringsbolag som har rätt att meddela trafikförsäkring i Sverige.


Dessa försäkringsbolag är enligt lag skyldiga att vara med i TFF. Föreningens verksamhet styrs till övervägande del av reglerna i trafikskadelagen och


trafikförsäkringsförordningen. Regeringen fastställer TFF:s stadgar. En av föreningens huvuduppgifter är att ta ut en ladstadgad avgift (trafikförsäkringsavgift)


av ägare till oförsäkrade fordon samt att delta i det internationella trafikförsäkringsarbetet (Gröna Kortsamarbetet och vissa andra funktioner). TFF har 


också till uppgift att hantera vissa försäkringsfrågor gällande motorfordon inom det frivilliga braschsamarbetet i Sverige (Bilförsäkringskommittén). TFF


svarar även för admnistration av Trafikskadenämnden. TFF:s egna intäkter utgörs främst av betalda trafikförsäkringsavgifter och finansiella intäkter.


Driftskostnaderna och skadekostnaderna överstiger regelmässigt intäkterna och det uppkommer årligen ett nettounderskott i TFF:s verksamhet. Av


regler i trafikskadelagen följer att medlemsbolagen har ett solidariskt ansvar att finansiera detta nettounderskott. Underskottet fördelas mellan 


medlemsbolagen på basis av bolagens premievolym för trafikförsäkring genom en årlig avräkning som fastställs av TFF:s stämma. Nettounderskottet


redovisas i enlighet med en branschgemensam rekommendation.
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Not 8 Medeltal anställda samt löner och ersättningar 


 


 


 


2021 2020


Medelantalet anställda, Sverige


Män 6 6


Kvinnor 9 8


15 14


Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, övriga medarbetare


Löner och andra ersättningar 7 223 7 362


Sociala kostnader*
)


2 283 2 109


9 506 9 471


*
)


-varav pensionskostnader 2 266 2 187


Rörlig ersättning har ej utgått till övriga medarbetare.


Antal kvinnor bland ledande befattningshavare


Styrelse 2 3


VD 0 0


Vice VD 1 1


Ersättningar till styrelse och ledande befattningshavare (9 st)


Styrelse*
)


2021 2020


Löner och andra ersättningar 362 352


Sociala avgifter 99 97


Övriga pensionskostnader - -


VD


Löner och andra ersättningar 1 457 1 409


Sociala avgifter 458 427


Övriga pensionskostnader 457 431


Vice VD


Löner och andra ersättningar 1 036 992


Sociala avgifter 327 296


Övriga pensionskostnader 463 405


4 659 4 408


*
) Styrelseledamöter under 2021


Löner och andra 


ersättningar Sociala avgifter


Övriga 


pensions-


kostnader Summa


Bergström, Jerri 24 7 - 31


Broman, Daniel 20 6 - 27


Broo, Camilla 20 6 - 27


Dronjak, Daniel 20 6 - 27


Drummond, Bino 20 6 - 27


Fischer, Erik 68 21 - 89


Kämpe, Katarina 20 6 - 27


Larsson, Per 68 7 - 75


Reuterskiold, Adam 85 27 - 111


Öberg, Arne 17 5 - 22


Summa löner, andra ersättningar samt sociala avgifter till styrelsen 362 99 - 461


*) Styrelseledamöter under 2020


Löner och andra 


ersättningar Sociala avgifter


Övriga 


pensions-


kostnader Summa


Broman, Daniel 13 4 17


Broo, Camilla 20 6 - 26


Dronjak, Daniel 20 6 - 26


Drummond, Bino 20 6 - 26


Fischer, Erik 66 21 - 86


Heribertson, Åsa 7 2 - 9


Kämpe, Katarina 20 6 - 26


Larsson, Per 66 7 - 73


Reuterskiold, Adam 82 26 - 108


Öberg, Arne 39 12 - 52


Summa löner, andra ersättningar samt sociala avgifter till styrelsen 352 97 - 449
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Not 9 Revisionsuppdrag 


 


 


Not 10 Kapitalavkastning, intäkter 


 


 


Not 11 Kapitalavkastning, kostnader 


 


 


Not 12 Orealiserade värdeförändringar på placeringstillgångar 


 


 


Not 13 Skatter 


 


 


Not 14 Obligationer och andra räntebärande värdepapper 


 


2021 2020


Ersättning till revisorer för revisionsuppdrag


Ersättning till KPMG AB -500 -500


Summa ersättning till revisorer -500 -500


Med revisionsuppdrag avses lagstadgad revision av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande   


direktörs förvaltning samt revision och annan granskning utförd i enlighet med överenskommelse eller avtal. Detta inkluderar 


övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds 


av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. 


2021 2020


Ränteintäkter


Obligationer och andra räntebärande värdepapper 1 256 3 951


Summa ränteintäkter 1 256 3 951


2021 2020


Realisationsförluster Obligationer och andra räntebärande papper -1 561 -6 317


Övriga räntekostnader -41 -44


Summa kapitalavkastning, kostnader -1 602 -6 361


2021 2020


Obligationer och andra räntebärande papper 7 2 376


Summa orealiserade förluster på placeringstillgångar 7 2 376


2021 2020


Aktuell skattekostnad


Årets skattekostnad -726 0


Total redovisad skattekostnad -726 0


Resultat före skatt 1 614 -170


Skatt enligt gällande skattesats -332 0


Skatteeffekt av:


-ej avdragstilla kostnader -22 63


-skatt hänförlig till tidigare år 0 1


-schablonintäkt säkerhetsreserv -29 107


-beskattning säkerhetsreserv -343


Övriga poster -1


Redovisad effektiv skatt -726 0


Upplupet Verkligt Upplupet Verkligt


anskaffn.värde värde anskaffn.värde värde


2021 2021 2020 2020


Noterade värdepapper


Svenska kommuner 181 281 180 915 146 736 146 848


Svenska bostadsinstitut 0 0 0 0


Övriga 20 986 20 945 31 000 30 999
Summa obligationer och andra räntebärande värdepapper 202 267 201 860 177 736 177 847
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Not 15 Kategorisering av finansiella tillgångar och skulder 


 


 


 


 


Finansiella tillgångar/ Lånefordringar och Icke finansiella Summa


skulder värderade till kundfordringar/ tillgångar/


verkligt värde via Övriga finansiella skulder


resultaträkningen skulder


2021


Tillgångar


Obligationer och andra 201 860 - - 201 860


Övriga fordringar - 492 - 492


Övriga förutbet. kostnader och 


upplupna intäkter - 6 395 - 6 395


Kassa och bank - 7 099 - 7 099


Summa 201 860 13 986 - 215 846


Skulder


Övriga skulder - 7 995 - 7 995


Övriga upplupna kostnader och


förutbetalda intäkter - 1 818 - 1 818


Summa - 9 813 - 9 813


Resultat av finansiella tillgångar/skulder:


Nettovinst (+) resp nettoförlust (-) -339 - - -339


Ränteintäkter för finansiella tillgångar som


kategoriseras som lånefordringar och


kundfordringar - - - -


Marknadsvärdet är lika med det redovisade värdet


Finansiella tillgångar/ Lånefordringar och Icke finansiella Summa


skulder värderade till kundfordringar/ tillgångar/


verkligt värde via Övriga finansiella skulder


resultaträkningen skulder


2020


Tillgångar


Obligationer och andra 177 847 - - 177 847


Övriga fordringar - 796 - 796


Övriga förutbet. kostnader och - - - -


upplupna intäkter - 6 863 - 6 863


Kassa och bank - 23 799 - 23 799


Summa 177 847 31 458 - 209 304


Skulder


Övriga skulder - 6 956 - 6 956


Övriga upplupna kostnader och - - - -


förutbetalda intäkter - 2 390 - 2 390


Summa - 9 346 - 9 346


Resultat av finansiella tillgångar/skulder:


Nettovinst (+) resp nettoförlust (-) -34 - - -34


Ränteintäkter för finansiella tillgångar som


kategoriseras som lånefordringar och


kundfordringar - - - -


Marknadsvärdet är lika med det redovisade värdet


Då bolaget tillämpar IFRS 7 för finansiella instrument som värderats till verkligt värde i balansräkningen krävs upplysningar om värdering till verkligt värde 


per nivå i följande värdehierarki, där nivåerna är enligt IFRS 13:


- Noterade priser (ojusterade) på aktiva marknader för identiska tillgångar eller skulder (nivå 1)


- Andra observerbara data för tillgången eller skulden noterade priser inkliderade i nivå 1, antingen direkt (dvs som prisnoteringar) 


  eller indirekt (dvs härledda från prisnoteringar) (nivå 2).


- Data för tillgången eller skulden som inte baseras på observerbara marknadsdata (dvs ej observerbara data) (nivå 3)


Följande tabell visar bolagets tillgångar och skulder värderade till verkligt värde per 31 december 2020.


Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa


Tillgångar


Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde


via resultaträkningen 201 860 - - 201 860
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Not 16 Immateriella tillgångar 


 


 


Not 17 Materiella tillgångar 


 


 


Not 18 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 


 


 


Not 19 Avsättning för oreglerade skador 


 


 


Not 20 Övriga avsättningar 


 


 


2021 2020


Pågående projekt


Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 6 436 3 689


Inköp under året 1 563 6 436


Utrangering 0 -3 689


Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 7 999 6 436


Ingående ackumulerade avskrivningar -789 -2 892


Återförda avskrivningar på utrangeringar 0 3 261


Årets avskrivningar -1 600 -1 158


Utgående ackumulerade avskrivningar -2 389 -789


2021 2020


Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 265 284


Inköp under året 0 0


Utrangering 0 -20


Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 265 265


Ingående ackumulerade avskrivningar -107 -59


Återförda avskrivningar på utrangeringar 0 7


Årets avskrivningar -53 -56


Utgående ackumulerade avskrivningar -160 -107


Utgående balans 104 157


2021 2020


Förutbetalda hyreskostnader 36 17


Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5 977 6 420


Summa övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 013 6 437


2021 2020


Inträffade och rapporterade skador 50 109 104 895


Inträffade men ej rapporterade skador (IBNR) 19 747 17 028


Avsättning för skaderegleringskostnad 1 715 1 885


Summa avsättning för oreglerade skador 71 571 123 808


2021 2020


Redovisat värde vid årets ingång 401 827


Avsättningar som gjorts under perioden 0 401


Belopp som tagits i anspråk under perioden -401 -827


Summa övriga avsättningar 0 401
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Not 21 Övriga skulder 


 


 


Not 22 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 


 


 


Not 23 Ställda säkerheter, ansvarsförbindelser och åtaganden 


 


Not 24 Förväntade återvinningstidpunkter för tillgångar och skulder 


 


 


2021 2020


Leverantörsskulder 7 010 6 815


Övriga skulder 1 220 320


Summa övriga skulder 8 229 7 135


2021 2020


Semesterlöneskuld 578 569


Sociala kostnader 270 247


Reservering för revision 250 250


Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 539 1 144


Summa övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 637 2 211


2021 2020


För försäkringstekniska avsättningar (f e r) registerförda tillgångar


Obligationer och andra räntebärande värdepapper 201 860 177 847


Summa ställda säkerheter, ansvarsförbindelser och åtaganden 201 860 177 847


Övriga ställda panter och jämförliga säkerheter Inga Inga


Ansvarsförbindelser Inga Inga


Åtaganden Inga Inga


Högst 1 år Längre än 1 år Totalt Högst 1 år Längre än 1 år Totalt


Tillgångar


Immateriella tillgångar - 5 610 5 610 - 5 647 5 647


Obligationer och andra räntebärande papper 130 242 71 618 201 860 65 510 112 337 177 847


Återförsäkrares andel av försäkringstekninska avsättningar 2 432 429 2 861 28 960 22 754 51 714


Fordringar avseende återförsäkring 286 - 286 402 - 402


Övriga fordringar 941 - 941 796 - 796


Materiella tillgångar 104 - 104 157 - 157


Kassa och bank 7 099 - 7 099 23 799 - 23 799


Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 395 - 6 395 6 863 - 6 863


Summa tillgångar 147 500 77 658 225 157 126 486 140 739 261 578


Högst 1 år Längre än 1 år Totalt Högst 1 år Längre än 1 år Totalt


Skulder


Försäkringstekniska avsättningar 37 217 34 354 71 571 64 380 59 428 123 808


Obeskattade reserver - 37 507 37 507 - 27 749 27 749


Skuld avseende återförsäkring 0 - 0 598 - 598


Övriga skulder 8 229 - 8 229 7 135 - 7 135


Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 637 - 1 637 2 211 - 2 211


Summa skulder 47 084 71 861 118 945 74 323 87 177 161 500


20202021


2021 2020
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Årsredovisning 2021 för Stockholmsregionens Försäkring AB 


Sida 27 av 28 


Not 25 Tilläggsupplysningar om resultaträkningens poster per försäkringsrisk 


 


 


Not 26 Väsentliga händelser efter balansdagen 
Med anledning av krisen i Ukraina har bolaget analyserat eventuell påverkan på den finansiella 
ställningen. Givet bolagets ägarstruktur och uppdrag bedöms försäkringsportföljen vara stabil både i 
det korta och långa perspektivet. Bolaget har ingen direktexponering mot aktiemarknaden då 
placeringstillgångarna utgörs av kommuninvestobligationer, korträntefonder och kontomedel inom 
ramen för av styrelsen fastställda limiter. 


En långvarig global finanskris kan på sikt komma öka bolagets återförsäkringskostnader. Bolaget har 
genom justeringar i premier och försäkringsvillkor möjlighet att motverka både ökade 
återförsäkringskostnader och ökade skadekostnader som effekt av eventuellt ihållande högt 
inflationsstryck. 


Sammantaget gör styrelsen bedömningen att bolagets finansiella ställning inte kommer påverkas i 
väsentlig utsträckning med anledning av krisen i Ukraina. 


 


Not 27 Vinstdisposition 
Till bolagsstämmans förfogande står enligt balansräkningen i bolaget fritt eget kapital om 
sammanlagt 0 kr. 


Till bolagsstämmans förfogande står följande medel: 


Balanserad förlust -888 151 


Årets resultat   888 151     


               0 


Styrelsen föreslår att belopp disponeras enligt följande: 


I ny räkning överförs 0 kr.  


2021 Totalt


Företag och 


fastighet


Sjuk- och 


Olycksfall Motorfordon Trafik


Premieintäkt, brutto 135 792 89 843 22 325 19 547 4 077


Försäkringsersättningar, brutto -106 948 -83 307 -13 513 -7 678 -2 450


Driftskostnader, brutto -29 371 -7 343 -7 343 -7 343 -7 343


Resultat av avgiven återförsäkring -39 928 -37 679 -595 0 -1 654


Resultat -40 457 -38 486 873 4 526 -7 371


Premieinkomst, brutto 135 792 89 843 22 325 19 547 4 077
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Stockholmsregionens Försäkring AB 


 


Stockholm den 24:e mars 2022 


 


 


Adam Reuterskiöld, ordförande 


Jerri Bergström,     


vice ordförande Daniel Broman 


Camilla Broo  Daniel Dronjak  Bino Drummond  


Erik Fischer  Katarina Kämpe Per Larsson 


   


Anders Belin, VD   


 


 


 


Vår revisionsberättelse har avlämnats den dag som framgår av vår elektroniska underskrift. 


 


KPMG AB 


 


 


 


 


Gunilla Wernelind 


Auktoriserad revisor 
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Förvaltningsberättelse 



Styrelsen och verkställande direktören i Stockholmsregionens Försäkring AB (”SRF”), 
organisationsnummer 516406-0641 och med säte i Stockholm, avger härmed årsredovisning för 
2021. 



Ägarstruktur 
Stockholmsregionens Försäkring AB bildades år 2008 och ägs av de tjugoen kommunerna Botkyrka, 
Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Norrtälje, Nynäshamn, Sigtuna, 
Sollentuna, Solna, Södertälje, Tyresö, Täby, Upplands Väsby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och 
Österåker. 



Verksamheten 
SRF meddelar försäkringar för egendom, ansvar, trafik, fordon och olycksfall till ägarkommunerna 
samt vissa av deras medförsäkrade bolag och andra samägda kommunala intressen.  



Styrelsens utlåtande om bolagets verksamhet i enlighet med kommunallagen 6 kap. 9 § 
Styrelsen har vid sitt möte den 24:e mars 2022 fastställt att den verksamhet som bolaget bedrivit 
under föregående kalenderår varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts 
inom ramen för de kommunala befogenheterna som är tillämpliga för bolaget. 



Organisation 
Vid ordinarie bolagsstämma den 20:e maj 2021 beslutades omval av Camilla Broo, Daniel Dronjak, 
Katarina Kämpe, Per Larsson, Adam Reuterskiöld, Bino Drummond, Erik Fischer samt nyval av Jerri 
Bergström att utgöra bolagets styrelse. Stämman valde Adam Reuterskiöld till ordförande och Jerri 
Bergström till vice ordförande. Styrelsen hade 7 sammanträden under verksamhetsåret 2021 och 
närvaron var i genomsnitt 92 %. I samtliga styrelsesammanträden tjänstgjorde Maria Scheele som 
sekreterare. 



Bolagets ledningsgrupp består av VD, vice VD/COO/HR, ekonomichef, försäkringschef och skadechef. 
Utöver ledningsgruppen bedrivs den operativa verksamheten i huvudsak i två team - Försäkring och 
Skador. 



För att uppfylla kraven på företagsstyrning har SRF erforderliga centrala funktioner för intern styrning 
och kontroll. Arbetet inom de centrala funktionerna utförs av externa leverantörer då bolagets 
verksamhet och storlek inte motiverar egen personal för dessa funktioner. 



Vid utgången av 2021 hade bolaget totalt fjorton anställda varav nio kvinnor och fem män. Principer 
för ersättningar och förmåner behandlas under not 8 till balans- och resultaträkningen. 



Bolagets funktion för regelefterlevnad har, i enlighet med lagen (2018:2019) om 
försäkringsdistribution (LFD), genomfört vandelsprövning av ledamöter, personer i ledningen, 
anställda som omfattas av LFD samt de personer som utför arbete i de centrala funktionerna. 
Resultatet av prövningen är att bolaget och personerna uppfyller kraven utan anmärkning. 



Resultat och skadeutfall 
Trots något högre total skadekostnad jämfört mot föregående räkenskapsår har bolaget ett positivt 
rörelseresultat 2021. Årets resultat uppgick till 888 (-169) kkr. Avsättning till säkerhetsreserven har 
gjorts med 9 758 (6 389) kkr. Premieintäkterna för egen räkning uppgick till 102 730 (90 584) kkr och 
skadekostnaderna för egen räkning uppgick till 61 579 (50 930) kkr. Årets driftskostnader uppgick till 
29 371 (32 753) kkr. Den totala kapitalavkastningen blev -339 (-34) kkr varav 7 kkr avsåg orealiserade 
värdeförändringar på placeringstillgångar. Kapitalbasen har stärkts som följd av det positiva tekniska 
resultatet och bolaget står fortsatt väl rustat att kunna fullgöra sina åtaganden. 
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Väsentliga händelser under året 
Efter coronapandemins utbrott våren 2020 har bolagets arbete nästan uteslutande utförts på 
distans. Med hjälp av moderna digitala verktyg för samarbete och kommunikation har verksamheten 
kunnat upprätthållas utan störningar. Effekterna av coronavirusets spridning har inte påverkat 
utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat. 



I maj 2021 förstördes en förskola i Norrtälje av brand. Skadekostnaden ryms inom bolagets 
självbehåll och ingen skada som inträffat under året har nått upp till återförsäkringarna. Bolaget har 
under året upphandlat återförsäkringsavtal för 2022 till något ökad kostnad vilken är i linje med 
utvecklingen på återförsäkringsmarknaden. 



Förväntningar avseende den framtida utvecklingen 
SRF:s uppdrag består i att tillhandahålla försäkringslösningar som är anpassade till kommunernas 
försäkringsbara risker och förutsättningar. Arbetet med utveckling av försäkringslösningarna sker 
kontinuerligt och under 2022 fortsätter översyn och harmonisering av bolagets 
egendomsförsäkringar. 



Försäkringsportföljen förväntas vara fortsatt stabil men kan variera något över tid beroende på 
omfattningen av medförsäkrade bolag. 



Hållbarhetsupplysning  
Hållbarhet för SRF inkluderar ekonomiska, sociala, miljömässiga och affärsetiska frågor. SRF stödjer 
de Globala målen ’Agenda 2030’ och FN-direktivet Global Compacts principer för ansvarsfullt 
företagande som inkluderar områdena mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och anti-korruption. 
Hållbarhetsarbetet inom SRF sker i dialog med intressenter såsom ägare, kunder, anställda, 
leverantörer, samarbetspartners, bransch- och intresseorganisationer och myndigheter. 



Ansvarsfullt företagande innebär att SRF integrerar hållbarhet i affärsverksamheten. Det innebär bl.a. 
att god regelefterlevnad och god affärsetik ska genomsyra alla verksamhetsdelar och att 
motsvarande hållbarhetskrav som ställs på bolagets medarbetare även ska ställas på bolagets 
intressenter. 



Bolaget upprättar styrdokument för att främja efterlevnaden av de lagkrav, regelverk och 
hållbarhetskrav som bolaget och dess verksamhet omgärdas av. Styrdokumenten innehåller bl.a. 
riktlinjer för intressekonflikter, hantering av personuppgifter, försäkringstekniska beräkningar, 
försäkringsdistribution, uppdragsavtal, klagomålshantering och riktlinjer för arbetet i de centrala 
funktionerna. Jämte en övergripande hållbarhetspolicy har bolaget även fastställt policys och 
riktlinjer för jämställdhet och diskriminering, arbetsmiljö samt upprättat en visselblåsarfunktion. 



SRF har ambitionen att vara en ansvarsfull och attraktiv arbetsgivare där en god företagskultur och 
sunda värderingar skapar förutsättningar för alla medarbetare att trivas och utvecklas. Mångfald, 
jämställdhet, kompetensutveckling, lärande, hälsa, arbetsmiljö och trygghet lyfts här fram som 
särskilt viktiga områden. SRF har kollektivavtal med Försäkringsbranschens Arbetsgivarorganisation 
FAO. Bolaget arbetar aktivt med systematiskt arbetsmiljöarbete för att uppnå tillfredsställande 
arbetsmiljö och för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Som stöd i arbetsmiljöarbetet har 
bolaget avtal med företagshälsovård för regelbundna hälsokontroller och ergonomigenomgångar 
m.m. samt verktyg för medarbetarundersökningar. Medarbetarna i bolaget har utsett en av 
medarbetarna till arbetsmiljöombud. 



SRF verkar för att minska verksamhetens direkta och indirekta miljöpåverkan, både vad gäller bolaget 
men även för dess försäkringstagare och andra intressenter. Som utpräglat tjänsteföretag är resor ett 
av de områden som har direkt miljöpåverkan. Bolaget har inga tjänste- eller förmånsbilar utan 
använder bilpooltjänster för de fall kollektiva färdmedel inte kan/bör väljas. Med erfarenheterna från 
coronapandemins begränsningar kommer resandet vara fortsatt reducerat då verksamheten och 
samarbetet med bolagets intressenter till stora delar kan utföras på distans med stöd av digitala 
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verktyg. Ett annat område med direkt miljöpåverkan är pappers- och posthantering som minimeras 
genom digitaliserade verksamhetsprocesser, digitaliserade skadeanmälningsprocesser och 
digitaliserad hantering av fullmakter och handlingar för medicinsk rådgivning utförd av externa 
parter. 



Hållbarhetsarbetet inom bolagets skaderegleringsverksamhet tar bland annat fasta på möjligheterna 
till cirkulär ekonomi där skadad lös egendom repareras, saneras, rekonditioneras för att därefter 
återanvändas. För dessa ändamål har bolaget avtal för miljömedveten hantering och inlösen av gods 
och fordon som skadats.  



Utöver försäkringslösningar och skadereglering omfattar bolagets uppdrag också att bistå 
försäkringstagarna i deras skadeförebyggande arbete. Genom att med information och kunskap 
verka för minskat antal bränder har SRF viss möjlighet att indirekt påverka risken för utsläpp av 
koldioxid, giftiga ämnen och föroreningar till följd av brand. 



Väsentliga händelser efter balansdagen 
Med anledning av krisen i Ukraina har bolaget analyserat eventuell påverkan på den finansiella 
ställningen. Givet bolagets ägarstruktur och uppdrag bedöms försäkringsportföljen vara stabil både i 
det korta och långa perspektivet. Bolaget har ingen direktexponering mot aktiemarknaden då 
placeringstillgångarna utgörs av kommuninvestobligationer, korträntefonder och kontomedel inom 
ramen för av styrelsen fastställda limiter. 



En långvarig global finanskris kan på sikt komma öka bolagets återförsäkringskostnader. Bolaget har 
genom justeringar i premier och försäkringsvillkor möjlighet att motverka både ökade 
återförsäkringskostnader och ökade skadekostnader som effekt av eventuellt ihållande högt 
inflationstryck. 



Sammantaget gör styrelsen bedömningen att bolagets finansiella ställning inte kommer påverkas i 
väsentlig utsträckning med anledning av krisen i Ukraina. 



 



Förslag till disposition beträffande försäkringsföretagets vinst eller 
förlust 



Till bolagsstämmans förfogande står enligt balansräkningen i bolaget fritt eget kapital om 
sammanlagt -888 151 kr. 



 



Till bolagsstämmans förfogande står följande medel: 



Balanserad förlust -888 151  



Årets resultat   888 151     



               0 



 



    



Styrelsen föreslår att belopp disponeras enligt följande: 



I ny räkning överförs 0 kr. 



 



Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande redovisningshandlingar med belopp angivna i 
tusental kronor. 
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Femårsöversikt 



 



 



 



 



 



 



 



 



2021 2020 2019 2018 2017



Resultat



Premieintäkt för egen räkning 102 730 90 584 69 083 62 837 52 819



Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen -49 45 108 -121 -484



Försäkringsersättningar för egen räkning -61 579 -50 930 -54 333 -35 167 -28 932



Driftskostnad -29 371 -32 753 -32 426 -24 062 14 366



Försäkringsrörelsens tekniska resultat 11 660 6 723 -17 687 3 364 9 037



Årets resultat 888 -169 -296 487 6 889



Ekonomisk ställning



Placeringstillgångar 201 860 177 847 169 122 174 196 198 793



Försäkringstekniska avsättningar för egen räkning 68 710 72 094 67 109 63 286 71 796



Konsolideringskapital 143 719 133 074 126 854 144 870 141 972



Kapitalbas 131 529 120 108 119 435 135 593 134 539



varav primärkapital 131 529 120 108 119 435 135 593 134 539



varav tilläggskapital - - - - -



Minimikapitalkrav 36 766 38 351 39 774 38 486 36 044



Solvenskapitalkrav 50 928 52 067 49 017 46 897 44 025



Solvenskvot 258% 231% 244% 289% 306%



Nyckeltal



Skadeförsäkringsrörelse



Skadeprocent, f.e.r 59,9% 56,2% 78,6% 56,0% 54,8%



Driftskostnadsprocent, f.e.r 28,6% 36,2% 46,9% 38,3% 27,2%



Totalkostnadsprocent, f.e.r 88,5% 92,4% 125,6% 94,3% 82,0%



Kapitalförvaltning



Direktavkastning -1,1% -1,1% 0,1% 0,7% 0,7%



Totalavkastning 0,0% 0,0% -0,1% 0,0% 0,0%



Ekonomisk ställning



Konsolideringsgrad 139,9% 146,9% 183,6% 230,5% 268,8%



Definitioner



Konsolideringskapital beräknas  som summan beskattat eget kapital och obeskattade reserver.



Skadeprocent är beräknad som försäkringsersättningar i procent av premieintäkterna.



Driftkostnadsprocent är beräknad som försäkringsrörelsens driftskostnader i procent av premieintäkterna.



Totalkostnadsprocent är beräknad som summan av skadekostnads- och driftskostnadsprocenten.



Direktavkastning är beräknad som kapitalavkastning, intäkter, i förhållande till genomsnittligt verkligt värde på posterna



Placeringstillgångar samt Kassa och bank.



Totalavkastning är beräknad som direktavkastning jämte orealiserade och realiserade värdeförändringar på placeringstillgångar 



i förhållande till genomsnittligt verkligt värde på posterna Placeringstillgångar samt Kassa och bank.



Konsolideringsgrad är beräknad som konsolideringskapitalet i procent av premieinkomsten för egen räkning.



Kapitalbas är beräknad som det tillgängliga kapitalet, i förevarande fall det egna kapitalet med tillägg för obeskattad reserv.



För egen räkning (f e r) definieras som belopp efter avgiven återförsäkring.
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Resultatanalys 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Not Direkt försäkring



Svenska risker



Total



Företag o 



fastighet



Sjuk- och 



Olycksfall Motorfordon Trafik



Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat



Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) (a) 102 730 59 031 21 730 19 547 2 423



Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen -49 -28 -10 -9 -1



Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) (b) -64 957 -41 316 -13 513 -7 678 -2 450



Förändring i Avsättning för oreglerade skador (efter 



avgiven återförsäkring) 3 379 2 111 2 119 -308 -542



Driftskostnader -29 371 -16 877 -6 213 -5 589 -693



Övriga tekniska kostnader (efter avgiven återförsäkring ) -72 - - - -72



Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 11 660 2 920 4 112 5 963 -1 335



Avvecklingsresultat 2 782 1 936 -1 576 2 020 402



Försäkringstekniska avsättningar, före avgiven återförsäkring



Oreglerade skador 71 571 52 081 15 013 2 977 1 501



Summa försäkringstekniska avsättningar, före avgiven återförsäkring 71 571 52 081 15 013 2 977 1 501



Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar



Oreglerade skador 2 861 2 861 0 0 0



Summa återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar 2 861 2 861        - 0 0



Noter till Resultatanalys för skadeförsäkringsrörelse



(a) Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring)



Premieinkomst (före avgiven återförsäkring) 135 792 89 843 22 325 19 547 4 077



Premier för avgiven återförsäkring -33 061 -30 812 -595 0 -1 654



(b) Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring)



Utbetalda försäkringsersättningar



Före avgiven återförsäkring -106 948 -83 307 -13 513 -7 678 -2 450



Återförsäkrares andel 41 991 41 991 0 0 0



Förändring i oreglerade skador



Före avgiven återförsäkring 52 237 50 969 2 119 -308 -542



Återförsäkrares andel -48 858 -48 858 0 0 0
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Resultaträkning



TEKNISK REDOVISNING AV SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSE Not 2021 2020



Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring)



Premieinkomst (före avgiven återförsäkring) 3 135 792 118 672



Premier för avgiven återförsäkring -33 061 -28 088



Förändring i avsättning för ej intjänade premier -                    -                    



Summa premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) 102 730 90 584



Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 4 -49 45



Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring)



Utbetalda försäkringsersättningar



Före avgiven återförsäkring 5 -106 948 -45 755



Återförsäkrares andel 5 41 991 -145



Förändring i Avsättning för oreglerade skador



(efter avgiven återföräkring)



Före avgiven återförsäkring 52 237 -51 944



Återförsäkrares andel -48 858 46 914



Summa försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) -61 579 -50 930



Driftskostnader 6,8,9 -29 371 -32 753



Övriga tekniska kostnader 7 -72 -223



Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 11 660 6 723



ICKE-TEKNISK REDOVISNING



Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 11 660 6 723



Kapitalavkastning, intäkter 10 1 256 3 951



Kapitalavkastning, kostnader 11 -1 602 -6 361



Orealiserad värdeförändring på placeringstillgångar 12 7 2 376



Kapitalavkastning överförd till skadeföräkringsrörelsen 4 49 -45



Övriga intäkter 2 6



Övriga kostnader 0 -430



Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 11 372 6 220



Förändring av säkerhetsreserv -9 758 -6 389



Resultat före skatt 1 614 -169



Skatt på årets resultat 13 -726 0



ÅRETS RESULTAT 888 -169



Rapport över totalresultat Not 2021 2020



Årets resultat 888 -169



Övrigt totalresultat - -



ÅRETS TOTALRESULTAT 888 -169
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Balansräkning



TILLGÅNGAR Not 2021-12-31 2020-12-31



Immateriella tillgångar



Andra immateriella tillgångar 16 5 610 5 647



Placeringstillgångar



Obligationer och andra räntebärande värdepapper 14,22,25 201 860 177 847



Återförsäkrares andel av Försäkringtekniska avsättningar



Oreglerade skador 2 861 51 714



Fordringar



Fordringar avseende återförsäkring 286 402



Övriga fordringar 941 796



1 227 1 198



Andra tillgångar



Materiella tillgångar 17 104 157



Kassa och bank 7 099 23 799



7 203 23 956



Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter



Upplupna ränteintäkter 382 426



Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 6 013 6 437



6 395 6 863



SUMMA TILLGÅNGAR 225 157 267 225



EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Not 2021-12-31 2020-12-31



Eget kapital



Bundet eget kapital



Aktiekapital (1 062 122 st) 106 212 106 212



Fritt eget kapital



Balanserad vinst eller förlust -888 -718



Årets resultat 888 -169



106 212 105 325



Obeskattade reserver



Säkerhetsreserv 37 507 27 749



Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring)



Oreglerade skador 19 71 571 123 808



71 571 123 808



Andra avsättningar



Övriga avsättningar 20 0 401



Skulder



Skulder avseende återförsäkring 0 598



Övriga skulder 21 8 229 7 135



8 229 7 732



Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter



Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 22 1 637 2 211



SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 225 157 267 225
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Förändringar i eget kapital 



 



  



Balanserat Årets Summa eget



Aktiekapital resultat resultat kapital



Ingående balans 2020 106 212 -423 -296 105 494



Vinstdisposition -296 296 0



Årets resultat/totalresultat -169 -169



Utgående balans 2020 106 212 -718 -169 105 325



Ingående balans 2021 106 212 -718 -169 105 325



Vinstdisposition -169 169 0



Årets resultat/totalresultat 888 888



Utgående balans 2021 106 212 -888 888 106 213



Fritt eget kapitalBundet eget kapital
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Redovisningsprinciper och risker 



Not 1 Redovisningsprinciper 



Företagsinformation 
Denna årsredovisning avseende perioden 2021-01-01 - 2021-12-31 för Stockholmsregionens 
Försäkring AB har upprättats och godkänts för utfärdande av styrelse och verkställande direktören 
och kommer att föreläggas årsstämman den 12 maj 2022 för fastställande. 



Bolaget är ett svenskt försäkringsbolag med säte i Stockholm. Huvudkontorets adress är Benny 
Fredrikssons Torg 1 9tr, 111 51 Stockholm. 



Överensstämmelse med normgivning och lag 
Årsredovisningen är upprättad enligt Lag om årsredovisning i försäkringsföretag (ÅRFL), 
Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag FFFS 
2019:23 och dess ändringsföreskrifter samt Rådet för finansiell rapporteringsrekommendation RFR 2 
redovisning för juridisk person. Bolaget tillämpar så kallad lagbegränsad IFRS. Detta innebär att 
samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden tillämpas så långt det är möjligt inom ramen för svensk 
lag och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Föreskrifter från 
Finansinspektionen hänvisar med vissa undantag och begränsningar till IFRS. 



Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna 
Viktiga bedömningar vid tillämpningar av företagets redovisningsprinciper 



Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver att företagsledningen gör 
bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av 
redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. 
Uppskattningarna och antagandena är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra 
faktorer som under rådande förhållanden synes vara rimliga. Det verkliga utfallet kan avvika från 
dessa uppskattningar och bedömningar.  



De viktigaste bedömningar som gjorts under året avser de försäkringstekniska avsättningarna. 
Avsättningarna kontrolleras och utvärderas löpande i det ordinarie bokslutsarbetet. Eventuellt 
överskott eller underskott i avsättningen för oreglerade skador, exklusive innevarande skadeår, 
redovisas i sin helhet i resultaträkningen som ett avvecklingsresultat. 



Värderingen av de finansiella tillgångarna baseras på observerbara marknadspriser. 
Placeringstillgångarna består av fonder värderade till verkligt värde. Bolaget innehar endast noterade 
finansiella placeringstillgångar som klassificeras i nivå 1 enligt IFRS 13. Se not 15. 



Ändringar av uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast påverkat 
denna period, eller i den period ändringen görs och i framtida perioder om ändringen påverkar både 
aktuell period och framtida perioder. 



Ändrade redovisningsprinciper föranledda av nya eller ändrade IFRS eller andra 



redovisningsregler 



Inga av de IFRS eller IFRIC-tolkningar som för första gången är obligatoriska för det räkenskapsår som 
började 1 januari 2021 har haft någon väsentlig inverkan på Stockholmsregionens Försäkring AB:s 
resultaträkning eller balansräkning. 



Bolaget har utnyttjat övergångsregeln i IFRS 9 vilket innebär att tillämpningen skjuts på till samma 
tidpunkt som IFRS 17 börjar att tillämpas.  
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Nya redovisningsregler som ännu inte börjat tillämpas 
Ett antal nya eller ändrade IFRS träder i kraft först under kommande räkenskapsår och har inte 
förtidstillämpats vid upprättandet av dessa finansiella rapporter. 
 



IFRS 17 Försäkringsavtal 



IFRS 17 Insurance Contracts publicerades i maj 2017 av IASB. EU godkände standarden i november 
2021 med undantag för en så kallad carve-out som avser regler om årskohorter. Undantaget innebär 
att regeln om årskohorter för vissa typer av försäkringsavtal inte behöver tillämpas. IFRS 17 är 
tillämpligt från 2023-01-01 för de företag som är noterade. 
I så kallad lagbegränsad IFRS har Finansinspektionen lämnat ett förslag på att IFRS 17 inte bör 
tillämpas. Detta förslag har ännu inte tagits.  



Valuta 
Bolagets funktionella valuta är svenska kronor som även utgör rapporteringsvalutan. 



Transaktioner med närstående 
Bolaget klassificerar närstående parter enligt följande: 



A Nyckelpersoner i ledande ställning 



B Familjemedlemmar till nyckelpersoner i ledande ställning 



C Andra parter än A och B som, direkt eller indirekt, har betydande eller bestämmande inflytande 
över företaget och kan påverka företagets finansiella och operativa strategier. 



Nyckelpersoner i ledande ställning omfattar styrelseledamöter, VD och vice VD. Några övriga 
närstående parter har inte identifierats. Inga transaktioner med närstående har skett under året.  



Finansiella tillgångar 
Finansiella tillgångar klassificeras i kategorierna Finansiella tillgångar, värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen, samt Lånefordringar och Kundfordringar. Klassificeringen är beroende av för vilket 
syfte den finansiella tillgången förvärvades. Klassificeringen av de finansiella tillgångarna har 
fastställts vid det första redovisningstillfället. 



Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen 
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen är finansiella tillgångar som 
initialt identifierats att tillhöra denna kategori. Tillgångar i denna kategori utgörs av andra finansiella 
placeringstillgångar samt kassa och bank. 



Redovisning och värdering 
Köp och försäljning av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen, det datum då bolaget förbinder 
sig att köpa eller sälja tillgången. Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen redovisas första gången till verkligt värde, medan hänförliga transaktionskostnader 
redovisas i resultaträkningen. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att 
erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och bolaget har överfört i stort sett 
alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella tillgångar värderade till 
verkligt värde via resultaträkningen redovisas efter anskaffningstidpunktens till verkligt värde. 
Lånefordringar och kundfordringar redovisas till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av 
effektivräntemetoden. I balansräkningen utgörs lånefordringar och kundfordringar av posterna 
övriga fordringar samt övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 
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Vinster och förluster till följd av förändringar i verkligt värde avseende kategorin finansiella tillgångar 
värderade till verkligt värde, resultatredovisas i den period då de uppstår och ingår i 
resultaträkningens poster Orealiserade vinster respektive Orealiserade förluster på 
placeringstillgångar. Utdelningsintäkter från värdepapper i kategorin finansiella tillgångar värderade 
till verkligt värde via resultaträkningen redovisas i resultaträkningen i Kapitalavkastning, intäkter, 
vinster när bolagets rätt att erhålla betalning har fastställts. 



Ränta på lånefordringar och kundfordringar redovisas i resultaträkningen som en del av 
kapitalavkastning, intäkter. 



Finansiella skulder 
Finansiella skulder avser posten Skulder. Finansiella skulder klassificeras som kategorierna Finansiella 
skulder, värderade till verkligt värde via resultaträkningen, och Övriga finansiella skulder. 
Klassificeringen är beroende av för vilket syfte den finansiella skulden förvärvades. Klassificeringen av 
de finansiella skulderna har fastställts vid det första redovisningstillfället. 



Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen 
Finansiella skulder som är värderade till verkligt värde via resultaträkningen är finansiella skulder som 
initialt identifierats till denna kategori. Förändring i verkligt värde redovisas i resultaträkningen ingår i 
Orealiserade vinster respektive Orealiserade förluster på placeringstillgångar. 



Övriga finansiella skulder 
Övriga finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde och avser posterna övriga skulder 
samt upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 



Materiella tillgångar 
Materiella tillgångar avser kontorsinventarier. De redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för 
ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.  Avskrivningarna redovisas i resultaträkningen linjärt 
över fem år. 



Försäkringsavtal 
Försäkringsavtal är avtal som bolaget åtar sig en betydande försäkringsrisk för försäkringstagaren 
genom att förbinda sig att kompensera försäkringstagaren om en förutbestämd försäkrad händelse 
skulle inträffa. Enligt IFRS 4 ”Försäkringsavtal” delas försäkringsavtal in baserat på nivå av 
försäkringsrisk mellan försäkringsavtal och övriga avtal. Samtliga tecknade försäkringsavtal har 
utvärderats och klassificerats som försäkringsavtal enligt standarden. 



Premieinkomst/intäkt 
Som premieinkomst redovisas den totala bruttopremien för direkt försäkring som inbetalts eller kan 
tillgodoföras företaget för försäkringsavtal där försäkringsperioden påbörjats före räkenskapsårets 
utgång. 



Med bruttopremie menas den avtalsbestämda premien för hela försäkringsperioden efter avdrag för 
eventuella kundrabatter. Annullationer reducerar premieinkomsten så snart beloppet är känt. 
Premieinkomst redovisas exklusive skatter och andra avgifter som belastar försäkringspremien. 



Som premieintäkten redovisas den del av premieinkomsten som är hänförlig till 
redovisningsperioden.  Den del av premieinkomsten från försäkringskontrakt som avser tidsperioder 
efter balansdagen redovisas som Försäkringstekniska avsättningar. Beräkning av avsättningen för ej 
intjänade premier sker igenom att premieinkomsten periodiseras utifrån det underliggande 
försäkringskontraktets löptid, vilket i bolagets fall är på ett år. Även återförsäkrares andel av 
premieinkomsten periodiseras och den del som hänför sig till efter balansdagen redovisas som en 
fordran, Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar. 
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Försäkringsersättningar 
Försäkringsersättningar motsvarar under redovisningsperioden utbetalda försäkringsersättningar och 
förändringar i avsättningar för oreglerade skador. I försäkringsersättningarna ingår förutom 
skadeersättningar även kostnader för skadereglering. 
Förändring av försäkringstekniska avsättningar för försäkringsavtal redovisas över resultaträkningen 
under respektive rubrik. Som utbetalda försäkringsersättningar redovisas utbetalningar till 
försäkringstagare under räkenskapsåret på grund av försäkringsavtal eller inträffade 
försäkringsskador, oberoende av när skadan inträffat. 



Försäkringstekniska avsättningar 
Försäkringstekniska avsättningar utförs av ej intjänade premier och kvardröjande risker samt 
oreglerade skador och motsvarar förpliktelser enligt ingångna försäkringsavtal. Alla förändringar i 
försäkringstekniska avsättningar redovisas över resultaträkningen. 



Ej intjänade premier och kvardröjande risker 



Avsättning för ej intjänade premier avser att täcka den förväntade skade- och driftskostnaden under 
den återstående löptiden på redan ingångna försäkringsavtal. Avsättningen har till största delen 
beräknats tidsproportionellt baserat på premieinkomsten (pro rata temporis beräkning). En 
uppskattning görs av de förväntade kostnaderna under den återstående löptiden för redan ingångna 
försäkringsavtal. Uppskattning av driftskostnader bygger på företagets tidigare erfarenhet med 
hänsyn till förväntade förändringar i kostnadsutvecklingen. 



I det fall premienivån för redan ingångna försäkringsavtal bedöms som otillräcklig, och det finns en 
risk att ersättningskrav och kostnader för försäkringsavtal inte kommer att kunna täckas av ej 
intjänade och förväntade premier efter räkenskapsårets utgång, görs en avsättning för kvardröjande 
risker. 



Oreglerade skador 



Avsättning för oreglerade skador avser att täcka uppskattade slutliga kostnader för att tillgodose alla 
krav som beror på händelser som har inträffat före räkenskapsårets utgång, med avdrag för vad som 
redan utbetalats. 



Avsättning för kända men oreglerade skador har gjorts med de belopp som är kända vid årsskiftet. 



Avsättning för inträffade, men ännu ej rapporterade skador (IBNR) har beräknats med vedertagna 
aktuariella metoder med beaktande av en skattning av företagets erfarenhet av fördröjning av 
rapporterade försäkringsfall. 



Återförsäkring 
Som premie för avgiven återförsäkring redovisas belopp som betalats ut under räkenskapsåret eller 
belopp som tagits upp som en skuld till försäkringsföretag som mottagit återförsäkring enligt 
ingångna återförsäkringsavtal, inklusive portföljpremier. Premierna periodiseras så att kostnaden 
fördelas till den period som försäkringsskyddet avser. Återförsäkrares andel av försäkringstekniska 
avsättningar motsvarar återförsäkrares ansvar för försäkringstekniska avsättningar enligt ingångna 
avtal och redovisas som en tillgång. Övriga tillgångar avseende avgiven återförsäkring består av 
fordran på återförsäkrare beroende av förväntade skadeanspråk enligt återförsäkringsavtalet. 
Skulder till återförsäkrare avser främst premieskulder. 



Driftskostnader 
Driftskostnader avseende kapitalförvaltning redovisas under Kapitalförvaltning, kostnader. 
Driftskostnader avseende skadereglering redovisas under Försäkringsersättningar och övriga 
administrativa kostnader under posten Driftskostnader. 



De totala driftskostnaderna avser både direkta och indirekta kostnader och funktionsindelas i not 6. 
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Övrig redovisning i resultaträkningen 
Resultatet redovisas i två huvuddelar. Skadeförsäkringens tekniska resultat samt ett icke tekniskt 
resultat som omfattar den del av kapitalförvaltningen som återstår efter överförd avkastning till 
försäkringsrörelsen. Posterna som ingår i det tekniska resultatet avser hela verksamheten som 
försäkringsgivare. 



Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen  
Den totala kapitalavkastningen redovisas i det icke-tekniska resultatet. En del av kapitalavkastningen 
förs över till tekniskt resultat baserat på försäkringsrörelsens genomsnittliga försäkringstekniska 
avsättningar. Denna har beräknats enligt en kalkylränta på 0,046%, vilket motsvarar värdet på 90-
dagars Stibor ränta per bokslutsdagen. Kapitalavkastningen har sedan räknats ut med medeltalet av 
försäkringstekniska avsättningar som underlag. 



Kapitalavkastning, intäkter 



Posten kapitalavkastning, intäkter avser avkastning på placeringstillgångar och omfattar utdelningar, 
ränteintäkter och realisationsvinster. 



Kapitalavkastning, kostnader 



Under kapitalavkastning, kostnader redovisas kostnader för placeringstillgångar. Posten omfattar 
kapitalförvaltningskostnader, räntekostnader, av- och nedskrivningar samt realisationsförluster. 



Realiserade och orealiserade värdeförändringar 



För placeringstillgångar som värderas till verkligt värde är realisationsvinsten den positiva skillnaden 
mellan försäljningspris och anskaffningsvärde. För räntebärande värdepapper är anskaffningsvärdet 
det upplupna anskaffningsvärdet och för övriga placeringstillgångar det historiska 
anskaffningsvärdet. Vid försäljning av placeringstillgångar förs tidigare orealiserade 
värdeförändringar som justeringspost under posterna orealiserade vinster på placeringstillgångar 
respektive orealiserade förluster på placeringstillgångar. 



Ersättningar till anställda  
Kortfristiga ersättningar till anställda beräknas utan diskontering och redovisas som kostnad när de 
relaterade tjänsterna erhålls. Ingen rörlig ersättning utgår till anställda eller styrelse inom SRF. 



Bolaget har såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda 
pensionsplaner klassificeras de planer där företagets förpliktelse är begränsad till de avgifter 
företaget åtagit sig att betala. I sådant fall beror storleken på den anställdes pension på de avgifter 
som företaget betalar till planen eller till ett försäkringsbolag och den kapitalavkastning som 
avgifterna ger. Företagets förpliktelser avseende avgifter till avgiftsbestämda planer redovisas som 
en kostnad i årets resultat i den takt de intjänas genom att de anställda utfört tjänster åt företaget 
under en period. Företagets pensionsplaner för kollektivavtalade tjänstepensioner är tryggade 
genom försäkringsavtal. Pensionsplanen för företagets anställda har bedömts vara en 
förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. Företagets förpliktelser avseende avgifter till 
avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad i resultaträkningen i den takt de intjänas genom 
att de anställda utfört tjänster åt företaget under en period. 



Kassaflödesanalys  
Kassaflödesanalys upprättas ej i enlighet med FFFS 2019:23. 
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Skatt 
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatter redovisas i 
resultaträkningen, i övrigt totalresultat alternativt direkt i eget kapital beroende på var den 
underliggande transaktionen redovisas. Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende 
aktuellt år, med tillämpning av de skattesatser som är beslutade eller i praktiken beslutade per 
balansdagen, hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. 



Andra immateriella anläggningstillgångar 
Andra immateriella tillgångar består sedan 2020 av förvärvade IT-system och kundbaserade tillgångar 
med bestämbara nyttjandeperioder. Dessa tillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för 
ackumulerade av- och nedskrivningar. Avskrivningen påbörjas när tillgången är tillgänglig för 
användning. Företagets egenutvecklade immateriella tillgångar redovisas endast om tillgången är 
identifierbar samt om företaget har kontroll över tillgången. Det redovisade värdet för 
egenutvecklade immateriella tillgångar inkluderar samtliga direkt hänförbara utgifter. Övriga utgifter 
för utveckling redovisas som en kostnad när de uppkommer. Tillkommande utgifter för aktiverade 
immateriella tillgångar redovisas som en tillgång i balansräkningen endast då de ökar de framtida 
ekonomiska fördelarna för den specifika tillgång till vilka de hänför sig. Avskrivningstiden bestäms 
utifrån nyttjandeperioden som uppgår till fem år. Avskrivning sker i resultaträkningen enligt linjär 
metod. Motsvarande belopp för aktiverade utvecklingsutgifter avsätts i eget kapital till fond för 
utvecklingsutgifter. 



Obeskattade reserver 
Förändringar av obeskattade reserver redovisas över resultaträkningen som bokslutsdispositioner. 
Obeskattade reserver kvittas i förekommande fall mot skattemässiga förlustavdrag eller blir föremål 
för beskattning när de löses upp. Säkerhetsreserven utgör en kollektiv säkerhetsbetingad 
förstärkning av de försäkringstekniska avsättningarna. Åtkomsten är begränsad och kräver i vissa fall 
myndighetstillstånd. Upplösning kan endast ske mot förluster i försäkringsrörelsen eller vid minskad 
volym i försäkringsrörelsen.  



Övriga avsättningar 
En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har en legal eller informell förpliktelse till 
följd av en inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera 
förpliktelsen och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. 



Vid första redovisningstillfället värderas avstämningar till den bästa uppskattningen av det belopp 
som kommer att krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Avsättningarna omprövas varje 
balansdag. 
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Not 2 Risker och riskhantering 



Bolaget har inrättat ett riskhanteringssystem vilket är en integrerad del av 
företagsstyrningssystemet. Syftet med bolagets riskhanteringssystem är att säkerställa att bolagets 
risker blir löpande identifierade, bedömda, prioriterade och hanterade på ett enhetligt sätt för att 
uppnå bolagets fastlagda mål. Ytterst är målet att säkerställa en fortlöpande uthållig verksamhet 
genom att skydda bolagets anställda, dess tillgångar och åtaganden samt ytterst dess anseende och 
förtroende. 



Styrelsen för Stockholmsregionens Försäkring AB har det yttersta ansvaret för 
riskhanteringssystemet och har utfärdat centrala styrdokument för intern kontroll och riskhantering, 
riskhanteringsfunktionen samt för den egna risk- och solvensutvärderingen (ORSA). Bolaget 
upprätthåller de fyra centrala funktioner som, inom respektive funktions ansvarsområde, i enlighet 
med externa regelverk och interna riktlinjer bistår styrelse och VD i riskhanteringsarbetet. Dessa 
funktioner utgörs av riskhanteringsfunktionen, regelefterlevnadsfunktionen, aktuariefunktionen och 
internrevision. De tre förstnämnda rapporterar till både styrelse och VD och bedriver sitt arbete 
oberoende av den löpande verksamheten medan internrevisionen arbetar självständigt direkt på 
styrelsens uppdrag. 



I riskhanteringssystemet har bolaget delat upp de väsentliga riskerna i de fyra huvudgrupperna 
försäkringsrisker, finansiella risker, operativa risker samt affärsrisker. Samtliga risker omfattas av 
bolagets process för identifiering och hantering av risker. För försäkringsrisker och finansiella risker 
finns kvantitativa risktoleranser fastställda som följs löpande. Operativa risker identifieras och 
värderas strukturerat inom bolagets samtliga processer minst vartannat år och i samband med större 
förändringar. De mest betydande operativa riskerna och status för eventuella åtgärder för att 
hantera dessa återrapporteras minst årligen till styrelsen. Affärsrisker analyseras främst inom den 
årliga ORSA-processen. 



I riskhanteringssystemet ingår av styrelsen fastställda toleransnivåer och limiter som också omfattar 
mål och toleransnivåer för kapitalkvoter. Målet för bolagets solvenskapitalkvot enligt Solvens II-
regelverket är 235 procent. Solvenskapitalkravet beräknas härvid enligt regelverkets standardformel. 
Bolaget har i ORSA-processen under året utvärderat kapitaliseringen under en förväntad utveckling 
liksom i ett antal mer negativa scenarier. Slutsatsen är att bolaget har tillräckligt kapital för att möta 
sina risker även vid en kraftigt negativ utveckling under prognosperioden. 



Kapitalsituation enligt Solvens II 
 



2021 2020 



Kapitalbas 131 529 120 108 



Kapitalkrav 50 928 52 067 



Kapitalkvot 258 231 



Försäkringsrisker 
Storleken på det försäkringsåtagande som bolaget får ikläda sig, totalt och per riskgrupp, är 
begränsat enligt interna riktlinjer vilka endast får frångås efter beslut från styrelsen. Ett centralt 
verktyg i hantering och begränsning av riskkoncentrationer från försäkringsrisker utgörs av bolagets 
återförsäkringsprogram som tecknas för respektive riskgrupp och med ett antal 
återförsäkringsföretag med god kreditvärdighet. 



För 2021 gäller utöver försäkringstagarnas självrisk ett självbehåll om 10 mkr per skada och per 
försäkringsgrupp. 
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Bolagets känslighet för förändringar i parametrar relaterade till försäkringsriskerna är enligt följande, 
allt annat lika, avseende ett helårsresultat: 



Riskparameter Förändring Påverkan på försäkringstekniskt resultat (kkr.) 



Skadeprocent +10 procentenheter -6 158 



Skadeinflation +1 procentenhet -1 160 



 



Bolagets försäkringsaffär är i huvudsak kortsvansad, de försäkringstekniska avsättningarna har en 
medelduration om 1,6 år. 
 



Faktiska skadeanspråk jämfört med tidigare uppskattningar 



 



 
 



Finansiella risker 
Finansiella risker består av marknadsrisker, motpartsrisker antingen i likvida medel eller från 
återförsäkring samt likviditetsrisker. 



Marknadsrisker och motpartsrisker i likvida medel 



Bolagets exponering mot marknadsrisker är mycket liten då placeringar enligt bolagets riktlinjer 
företrädesvis ska ske i obligationer utfärdade av svenska staten, svenska kommuner eller därmed 
jämförbara motparter. Bolaget tillåter även investeringar i säkerställda obligationer och 
korträntefonder men dessa tillgångsslag får utgöra som mest 30 procent av totalt förvaltat kapital. 
Bolagets placeringsriktlinjer innefattar även begränsningar per motpart och per emission samt för 
olika löptider. Även för medel på bankkonto finns beloppsbegränsningar och kontoförande bank 
måste ha en rating om minst A- enligt Standard & Poor’s. 



2021



Denna skadetriangel visar bruttosiffror för samtliga försäkringsgrenar sammanslagna.



Skadeår



Ksek 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totalt



Uppskattad slutlig skadekostnad i slutet av skadeåret (brutto)



Ett år senare 3 546 6 906 31 264 55 586 130 015 51 832 45 229 50 605 60 569 48 169 50 269 105 261 56 756 696 006



Två år senare 3 245 7 491 22 442 70 617 107 381 46 846 62 319 52 134 64 205 36 311 44 073 100 103 617 167



Tre år senare 4 672 6 825 21 568 67 853 109 684 40 014 55 393 34 649 57 700 34 154 46 727 479 239



Fyra år senare  4 466 6 513 21 860 65 009 109 885 38 757 56 371 33 356 58 794 34 604 429 615



Fem år senare 4 696 6 641 22 329 64 802 107 999 37 715 56 110 33 454 58 124 391 870



Sex år senare 5 133 6 423 21 055 64 651 108 263 36 855 54 979 33 520 330 880



Sju år senare 5 117 6 348 20 885 64 885 108 132 36 875 55 534 297 776



Åtta år senare 5 192 6 558 18 962 63 538 108 169 36 748 239 167



Nio år senare 5 180 6 589 18 960 64 047 108 304 203 079



Tio år senare 4 667 6 574 18 987 64 092 94 319



Uppskattad slutlig skadekostnad per 31/12 2021 4 667 6 574 18 987 64 092 108 304 36 748 55 534 33 520 58 124 34 604 46 727 100 103 56 756 624 739



Ack. Utbetalda skadeersättningar 4 667 6 574 18 987 59 860 108 201 36 661 55 223 33 109 57 051 31 754 36 062 84 467 20 552 553 168



Avsättning oreglerade skador 0 0 0 4 232 103 87 311 411 1 073 2 850 10 664 15 637 36 204 71 571



Ackumulerat över/underskott  (avvecklingsresultat) -1 121 333 12 277 -8 506 21 711 15 084 -10 306 17 085 2 445 13 565 3 542 5 157 0 71 267



D:o i % av initial skadekostnad -31,6% 4,8% 39,3% -15,3% 16,7% 29,1% -22,8% 33,8% 4,0% 28,2% 7,0% 4,9%



2021



Denna skadetriangel visar nettosiffror för samtliga försäkringsgrenar sammanslagna.



Skadeår



Ksek 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totalt



Uppskattad slutlig skadekostnad i slutet av skadeåret (netto)



Ett år senare 275 1 600 9 080 7 220 79 576 19 243 20 277 28 699 39 242 48 169 50 269 58 036 56 756 418 441



Två år senare 0 2 085 2 165 18 984 54 236 9 368 24 324 33 141 36 612 36 311 44 073 58 539 319 839



Tre år senare 664 938 1 110 19 048 55 236 1 456 16 829 15 060 32 714 33 677 46 727 223 459



Fyra år senare  0 0 636 16 392 54 922 -1 569 23 344 14 587 33 643 34 604 176 559



Fem år senare 0 0 1 612 18 654 51 986 -2 119 23 516 15 279 33 633 142 560



Sex år senare 0 0 87 18 407 52 501 -2 273 23 605 15 558 107 884



Sju år senare 0 14 87 20 020 52 449 -2 396 24 171 94 345



Åtta år senare 468 0 -1 836 19 285 52 460 -2 379 67 999



Nio år senare 595 31 -1 838 19 214 52 506 70 507



Tio år senare 82 15 -1 811 19 236 17 522



Uppskattad slutlig skadekostnad per 31/12 2021 82 15 -1 811 19 236 52 506 -2 379 24 171 15 558 33 633 34 604 46 727 58 539 56 756 337 636



Ack. Utbetalda skadeersättningar 82 15 -1 811 17 040 52 519 -2 467 23 889 15 288 33 099 31 754 36 062 42 903 20 552 268 926



Avsättning oreglerade skador 0 0 0 2 195 -13 88 282 269 534 2 850 10 664 15 637 36 204 68 710



Ackumulerat över/underskott  (avvecklingsresultat) 193 1 585 10 891 -12 015 27 070 21 622 -3 894 13 141 5 609 13 565 3 542 -503 0 80 805



D:o i % av initial skadekostnad 70,2% 99,0% 119,9% -166,4% 34,0% 112,4% -19,2% 45,8% 14,3% 28,2% 7,0% -0,9% 0,0%
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Genom att bolagets försäkringsaffär i huvudsak är kortsvansad och placeringstillgångarna placeras till 
övervägande korta löptider är exponeringen mot ränterisker begränsad. Bolaget har ingen 
exponering mot valutakursrisker och har inga finansiella skulder. 



Känslighetsanalystabell på placeringar 



 
 



Löptidsanalystabell 



 



 



Motpartsrisk i återförsäkring  



Motpartsriskerna i återförsäkringen begränsas genom att flera olika återförsäkrare används över de 
olika programmen och i vissa fall även inom programmen. Återförsäkrare ska ha en extern rating om 
A- eller bättre enligt Standard & Poor’s, eller motsvarande från annat ratinginstitut. 



Likviditetsrisker 



Likviditetsriskerna är begränsade till följd av att större skadeutbetalningar som regel är kända i god 
tid. Likviditetsriskerna hanteras genom de likviditetsprognoser som görs regelbundet inom bolaget, 
att bolaget alltid ska hålla minst 5 000 kkr i likviditetsbuffert och de begränsningar på placeringar i 
olika löptider som finns i placeringsriktlinjerna antagna av styrelsen. Bland annat ska minst hälften av 
tillgångarna ha en återstående löptid understigande ett år och inga placeringar får göras i löptider 
överstigande fyra år. Vid oförutsedda behov av större utbetalningar kan också avyttring ske med kort 
varsel då placeringstillgångarna företrädesvis utgörs av likvida obligationer med hög kvalitet. 



Operativa risker 
Operativa risker identifieras och värderas strukturerat inom bolagets samtliga processer minst 
vartannat år och även i samband med större förändringar i verksamheten. Identifiering och värdering 
sker vid särskilda workshoppar i form av en självutvärdering av ansvariga i verksamheten med stöd av 
riskhanteringsfunktionen. Operativa risker klassificeras i olika typer och värderas utifrån sannolikhet 
och konsekvens. För risker som överstiger av styrelsen fastställda toleransnivåer beroende på typ av 
risk ska åtgärder genomföras, för risker inom toleransnivåerna genomförs åtgärder i den mån det är 
kostnadseffektivt. De mest betydande operativa riskerna och status för eventuella åtgärder för att 
hantera dessa återrapporteras minst årligen till styrelsen. 



ökade 



marknads-



räntor



allmän 



kreditrisk 



(förändring i 



spread)



ökade 



marknads-



räntor



allmän 



kreditrisk 



(förändring i 



spread)



Förändring 1% 0,5% 1% 0,5%



Förändring i resultaträkningen 1 062 1 011 1 062 891



Förändring i eget kapital 1 062 1 011 1 062 891



20202021



<3 mån 3 mån - 1 år 1 - 5 år >10 år Totalt <3 mån 3 mån - 1 år 1 - 5 år >10 år Totalt



Tillgångar



Obligationer och andra räntebärande värdepapper - 130 242 71 618 - 201 860 - 65 510 112 337 - 177 847



Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar 601 1 831 429 0 2 861 7 240 21 720 22 754 0 51 714



Upplupen ränteintäkt 382 - - - 382 426 - - - 426



Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 013 - - - 6 013 6 437 - - - 6 437



Skulder



Försäkringstekniska avsättningar 9 304 27 913 34 354 0 71 571 16 095 48 285 59 428 0 123 808



Övriga skulder 8 229 - - - 8 229 7 732 - - - 7 732



Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 788 - - - 788 1 395 - - - 1 395



25 317 159 986 106 402 - 291 705 39 325 135 515 194 519 - 369 359



2021 2020



Summa finansiella tillgångar och skulder 



samt försäkringstekniska åtaganden
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Affärsrisker 
Affärsrisker innefattar intjäningsrisker, strategiska risker och ryktesrisker. Bolagets uppdrag 
innefattar att hantera affärsrisker relaterade till försäkringsmarknaden för kunderna tillika ägarnas 
räkning. Affärsrisker analyseras inom ramen för processerna för affärsplanering och ORSA. Styrelsen 
är involverad i processerna varför separat återrapportering inte är nödvändig. 



Noter till finansiella poster 



Not 3 Premieinkomst före avgiven återförsäkring 



 



 



Not 4 Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 



 



 



Not 5 Utbetalda försäkringsersättningar för egen räkning 



 



2021 2020



Direktförsäkring i Sverige 135 792 118 672



Summa premieinkomst före avgiven återförsäkring 135 792 118 672



Kapitalavkastning som överförs till försäkringsrörelsen har beräknats enligt en kalkylränta på 0,046 %, vilket motsvarar



värdet på  90-dagars STIBORränta per bokslutsdatum. Kapitalavkastningen har sedan räknats ut med medeltalet



av försäkringstekniska avsättningar som kapitalunderlag.



2021 2020



Ingående avsättning för oreglerade skador 123 808 72 022



Ingående premiereserv - -



123 808 123 808



Utgående avsättning för oreglerade skador 71 571 123 808



Utgående premiereserv - -



71 571 123 808



Genomsnittlig avsättning 97 690 97 915



Kalkylränta -0,050% 0,046%



Avkastning -49 45



2021 2020



Utbetalda försäkringsersättningar före avgiven återförsäkring -104 068 -42 127



Återförsäkrares andel av utbetalda försäkringsersättningar 41 810 -190



Utbetalda skaderegleringskostnader -2 881 -3 628



Återförsäkrares andel av utbetalda skaderegleringskostnader 181 45



Summa utbetalda försäkringsersättningar för egen räkning -64 957 -45 900
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Not 6 Driftskostnader 



 



 



Not 7 Övriga tekniska kostnader 



 



 



2021 2020



Administration



Administrationskostnader -29 371 -32 753



Summa driftskostnader i försäkringsrörelsen -29 371 -32 753



Övriga driftskostnader



Skaderegleringskostnader -2 700 -3 583



Summa totala driftskostnader, funktionsindelning -2 700 -3 583



Totala driftskostnader, per kostnadsslag



Personalkostnader -17 314 -16 501



Lokalkostnader -951 -2 076



Avskrivningar -1 653 -1 214



Övriga driftskostnader -12 153 -16 545



Summa totala driftskostnader, kostnadsindelning -32 071 -36 336



2021 2020



Betalda trafikförsäkringsavgifter 208 226



Finansiella intäkter och övriga intäkter 102 113



Skadekostnader TFF -284 -347



Driftskostnader TFF -99 -215



Summa övriga tekniska kostnader -72 -223



Övriga tekniska kostnader



Trafikförsäkringsföreningen (TFF) är ett samarbetsorgan för de försäkringsbolag som har rätt att meddela trafikförsäkring i Sverige.



Dessa försäkringsbolag är enligt lag skyldiga att vara med i TFF. Föreningens verksamhet styrs till övervägande del av reglerna i trafikskadelagen och



trafikförsäkringsförordningen. Regeringen fastställer TFF:s stadgar. En av föreningens huvuduppgifter är att ta ut en ladstadgad avgift (trafikförsäkringsavgift)



av ägare till oförsäkrade fordon samt att delta i det internationella trafikförsäkringsarbetet (Gröna Kortsamarbetet och vissa andra funktioner). TFF har 



också till uppgift att hantera vissa försäkringsfrågor gällande motorfordon inom det frivilliga braschsamarbetet i Sverige (Bilförsäkringskommittén). TFF



svarar även för admnistration av Trafikskadenämnden. TFF:s egna intäkter utgörs främst av betalda trafikförsäkringsavgifter och finansiella intäkter.



Driftskostnaderna och skadekostnaderna överstiger regelmässigt intäkterna och det uppkommer årligen ett nettounderskott i TFF:s verksamhet. Av



regler i trafikskadelagen följer att medlemsbolagen har ett solidariskt ansvar att finansiera detta nettounderskott. Underskottet fördelas mellan 



medlemsbolagen på basis av bolagens premievolym för trafikförsäkring genom en årlig avräkning som fastställs av TFF:s stämma. Nettounderskottet



redovisas i enlighet med en branschgemensam rekommendation.
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Not 8 Medeltal anställda samt löner och ersättningar 



 



 



 



2021 2020



Medelantalet anställda, Sverige



Män 6 6



Kvinnor 9 8



15 14



Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, övriga medarbetare



Löner och andra ersättningar 7 223 7 362



Sociala kostnader*
)



2 283 2 109



9 506 9 471



*
)



-varav pensionskostnader 2 266 2 187



Rörlig ersättning har ej utgått till övriga medarbetare.



Antal kvinnor bland ledande befattningshavare



Styrelse 2 3



VD 0 0



Vice VD 1 1



Ersättningar till styrelse och ledande befattningshavare (9 st)



Styrelse*
)



2021 2020



Löner och andra ersättningar 362 352



Sociala avgifter 99 97



Övriga pensionskostnader - -



VD



Löner och andra ersättningar 1 457 1 409



Sociala avgifter 458 427



Övriga pensionskostnader 457 431



Vice VD



Löner och andra ersättningar 1 036 992



Sociala avgifter 327 296



Övriga pensionskostnader 463 405



4 659 4 408



*
) Styrelseledamöter under 2021



Löner och andra 



ersättningar Sociala avgifter



Övriga 



pensions-



kostnader Summa



Bergström, Jerri 24 7 - 31



Broman, Daniel 20 6 - 27



Broo, Camilla 20 6 - 27



Dronjak, Daniel 20 6 - 27



Drummond, Bino 20 6 - 27



Fischer, Erik 68 21 - 89



Kämpe, Katarina 20 6 - 27



Larsson, Per 68 7 - 75



Reuterskiold, Adam 85 27 - 111



Öberg, Arne 17 5 - 22



Summa löner, andra ersättningar samt sociala avgifter till styrelsen 362 99 - 461



*) Styrelseledamöter under 2020



Löner och andra 



ersättningar Sociala avgifter



Övriga 



pensions-



kostnader Summa



Broman, Daniel 13 4 17



Broo, Camilla 20 6 - 26



Dronjak, Daniel 20 6 - 26



Drummond, Bino 20 6 - 26



Fischer, Erik 66 21 - 86



Heribertson, Åsa 7 2 - 9



Kämpe, Katarina 20 6 - 26



Larsson, Per 66 7 - 73



Reuterskiold, Adam 82 26 - 108



Öberg, Arne 39 12 - 52



Summa löner, andra ersättningar samt sociala avgifter till styrelsen 352 97 - 449
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Not 9 Revisionsuppdrag 



 



 



Not 10 Kapitalavkastning, intäkter 



 



 



Not 11 Kapitalavkastning, kostnader 



 



 



Not 12 Orealiserade värdeförändringar på placeringstillgångar 



 



 



Not 13 Skatter 



 



 



Not 14 Obligationer och andra räntebärande värdepapper 



 



2021 2020



Ersättning till revisorer för revisionsuppdrag



Ersättning till KPMG AB -500 -500



Summa ersättning till revisorer -500 -500



Med revisionsuppdrag avses lagstadgad revision av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande   



direktörs förvaltning samt revision och annan granskning utförd i enlighet med överenskommelse eller avtal. Detta inkluderar 



övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds 



av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. 



2021 2020



Ränteintäkter



Obligationer och andra räntebärande värdepapper 1 256 3 951



Summa ränteintäkter 1 256 3 951



2021 2020



Realisationsförluster Obligationer och andra räntebärande papper -1 561 -6 317



Övriga räntekostnader -41 -44



Summa kapitalavkastning, kostnader -1 602 -6 361



2021 2020



Obligationer och andra räntebärande papper 7 2 376



Summa orealiserade förluster på placeringstillgångar 7 2 376



2021 2020



Aktuell skattekostnad



Årets skattekostnad -726 0



Total redovisad skattekostnad -726 0



Resultat före skatt 1 614 -170



Skatt enligt gällande skattesats -332 0



Skatteeffekt av:



-ej avdragstilla kostnader -22 63



-skatt hänförlig till tidigare år 0 1



-schablonintäkt säkerhetsreserv -29 107



-beskattning säkerhetsreserv -343



Övriga poster -1



Redovisad effektiv skatt -726 0



Upplupet Verkligt Upplupet Verkligt



anskaffn.värde värde anskaffn.värde värde



2021 2021 2020 2020



Noterade värdepapper



Svenska kommuner 181 281 180 915 146 736 146 848



Svenska bostadsinstitut 0 0 0 0



Övriga 20 986 20 945 31 000 30 999
Summa obligationer och andra räntebärande värdepapper 202 267 201 860 177 736 177 847
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Not 15 Kategorisering av finansiella tillgångar och skulder 



 



 



 



 



Finansiella tillgångar/ Lånefordringar och Icke finansiella Summa



skulder värderade till kundfordringar/ tillgångar/



verkligt värde via Övriga finansiella skulder



resultaträkningen skulder



2021



Tillgångar



Obligationer och andra 201 860 - - 201 860



Övriga fordringar - 492 - 492



Övriga förutbet. kostnader och 



upplupna intäkter - 6 395 - 6 395



Kassa och bank - 7 099 - 7 099



Summa 201 860 13 986 - 215 846



Skulder



Övriga skulder - 7 995 - 7 995



Övriga upplupna kostnader och



förutbetalda intäkter - 1 818 - 1 818



Summa - 9 813 - 9 813



Resultat av finansiella tillgångar/skulder:



Nettovinst (+) resp nettoförlust (-) -339 - - -339



Ränteintäkter för finansiella tillgångar som



kategoriseras som lånefordringar och



kundfordringar - - - -



Marknadsvärdet är lika med det redovisade värdet



Finansiella tillgångar/ Lånefordringar och Icke finansiella Summa



skulder värderade till kundfordringar/ tillgångar/



verkligt värde via Övriga finansiella skulder



resultaträkningen skulder



2020



Tillgångar



Obligationer och andra 177 847 - - 177 847



Övriga fordringar - 796 - 796



Övriga förutbet. kostnader och - - - -



upplupna intäkter - 6 863 - 6 863



Kassa och bank - 23 799 - 23 799



Summa 177 847 31 458 - 209 304



Skulder



Övriga skulder - 6 956 - 6 956



Övriga upplupna kostnader och - - - -



förutbetalda intäkter - 2 390 - 2 390



Summa - 9 346 - 9 346



Resultat av finansiella tillgångar/skulder:



Nettovinst (+) resp nettoförlust (-) -34 - - -34



Ränteintäkter för finansiella tillgångar som



kategoriseras som lånefordringar och



kundfordringar - - - -



Marknadsvärdet är lika med det redovisade värdet



Då bolaget tillämpar IFRS 7 för finansiella instrument som värderats till verkligt värde i balansräkningen krävs upplysningar om värdering till verkligt värde 



per nivå i följande värdehierarki, där nivåerna är enligt IFRS 13:



- Noterade priser (ojusterade) på aktiva marknader för identiska tillgångar eller skulder (nivå 1)



- Andra observerbara data för tillgången eller skulden noterade priser inkliderade i nivå 1, antingen direkt (dvs som prisnoteringar) 



  eller indirekt (dvs härledda från prisnoteringar) (nivå 2).



- Data för tillgången eller skulden som inte baseras på observerbara marknadsdata (dvs ej observerbara data) (nivå 3)



Följande tabell visar bolagets tillgångar och skulder värderade till verkligt värde per 31 december 2020.



Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa



Tillgångar



Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde



via resultaträkningen 201 860 - - 201 860
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Not 16 Immateriella tillgångar 



 



 



Not 17 Materiella tillgångar 



 



 



Not 18 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 



 



 



Not 19 Avsättning för oreglerade skador 



 



 



Not 20 Övriga avsättningar 



 



 



2021 2020



Pågående projekt



Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 6 436 3 689



Inköp under året 1 563 6 436



Utrangering 0 -3 689



Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 7 999 6 436



Ingående ackumulerade avskrivningar -789 -2 892



Återförda avskrivningar på utrangeringar 0 3 261



Årets avskrivningar -1 600 -1 158



Utgående ackumulerade avskrivningar -2 389 -789



2021 2020



Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 265 284



Inköp under året 0 0



Utrangering 0 -20



Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 265 265



Ingående ackumulerade avskrivningar -107 -59



Återförda avskrivningar på utrangeringar 0 7



Årets avskrivningar -53 -56



Utgående ackumulerade avskrivningar -160 -107



Utgående balans 104 157



2021 2020



Förutbetalda hyreskostnader 36 17



Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5 977 6 420



Summa övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 013 6 437



2021 2020



Inträffade och rapporterade skador 50 109 104 895



Inträffade men ej rapporterade skador (IBNR) 19 747 17 028



Avsättning för skaderegleringskostnad 1 715 1 885



Summa avsättning för oreglerade skador 71 571 123 808



2021 2020



Redovisat värde vid årets ingång 401 827



Avsättningar som gjorts under perioden 0 401



Belopp som tagits i anspråk under perioden -401 -827



Summa övriga avsättningar 0 401
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Not 21 Övriga skulder 



 



 



Not 22 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 



 



 



Not 23 Ställda säkerheter, ansvarsförbindelser och åtaganden 



 



Not 24 Förväntade återvinningstidpunkter för tillgångar och skulder 



 



 



2021 2020



Leverantörsskulder 7 010 6 815



Övriga skulder 1 220 320



Summa övriga skulder 8 229 7 135



2021 2020



Semesterlöneskuld 578 569



Sociala kostnader 270 247



Reservering för revision 250 250



Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 539 1 144



Summa övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 637 2 211



2021 2020



För försäkringstekniska avsättningar (f e r) registerförda tillgångar



Obligationer och andra räntebärande värdepapper 201 860 177 847



Summa ställda säkerheter, ansvarsförbindelser och åtaganden 201 860 177 847



Övriga ställda panter och jämförliga säkerheter Inga Inga



Ansvarsförbindelser Inga Inga



Åtaganden Inga Inga



Högst 1 år Längre än 1 år Totalt Högst 1 år Längre än 1 år Totalt



Tillgångar



Immateriella tillgångar - 5 610 5 610 - 5 647 5 647



Obligationer och andra räntebärande papper 130 242 71 618 201 860 65 510 112 337 177 847



Återförsäkrares andel av försäkringstekninska avsättningar 2 432 429 2 861 28 960 22 754 51 714



Fordringar avseende återförsäkring 286 - 286 402 - 402



Övriga fordringar 941 - 941 796 - 796



Materiella tillgångar 104 - 104 157 - 157



Kassa och bank 7 099 - 7 099 23 799 - 23 799



Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 395 - 6 395 6 863 - 6 863



Summa tillgångar 147 500 77 658 225 157 126 486 140 739 261 578



Högst 1 år Längre än 1 år Totalt Högst 1 år Längre än 1 år Totalt



Skulder



Försäkringstekniska avsättningar 37 217 34 354 71 571 64 380 59 428 123 808



Obeskattade reserver - 37 507 37 507 - 27 749 27 749



Skuld avseende återförsäkring 0 - 0 598 - 598



Övriga skulder 8 229 - 8 229 7 135 - 7 135



Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 637 - 1 637 2 211 - 2 211



Summa skulder 47 084 71 861 118 945 74 323 87 177 161 500



20202021



2021 2020
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Not 25 Tilläggsupplysningar om resultaträkningens poster per försäkringsrisk 



 



 



Not 26 Väsentliga händelser efter balansdagen 
Med anledning av krisen i Ukraina har bolaget analyserat eventuell påverkan på den finansiella 
ställningen. Givet bolagets ägarstruktur och uppdrag bedöms försäkringsportföljen vara stabil både i 
det korta och långa perspektivet. Bolaget har ingen direktexponering mot aktiemarknaden då 
placeringstillgångarna utgörs av kommuninvestobligationer, korträntefonder och kontomedel inom 
ramen för av styrelsen fastställda limiter. 



En långvarig global finanskris kan på sikt komma öka bolagets återförsäkringskostnader. Bolaget har 
genom justeringar i premier och försäkringsvillkor möjlighet att motverka både ökade 
återförsäkringskostnader och ökade skadekostnader som effekt av eventuellt ihållande högt 
inflationsstryck. 



Sammantaget gör styrelsen bedömningen att bolagets finansiella ställning inte kommer påverkas i 
väsentlig utsträckning med anledning av krisen i Ukraina. 



 



Not 27 Vinstdisposition 
Till bolagsstämmans förfogande står enligt balansräkningen i bolaget fritt eget kapital om 
sammanlagt 0 kr. 



Till bolagsstämmans förfogande står följande medel: 



Balanserad förlust -888 151 



Årets resultat   888 151     



               0 



Styrelsen föreslår att belopp disponeras enligt följande: 



I ny räkning överförs 0 kr.  



2021 Totalt



Företag och 



fastighet



Sjuk- och 



Olycksfall Motorfordon Trafik



Premieintäkt, brutto 135 792 89 843 22 325 19 547 4 077



Försäkringsersättningar, brutto -106 948 -83 307 -13 513 -7 678 -2 450



Driftskostnader, brutto -29 371 -7 343 -7 343 -7 343 -7 343



Resultat av avgiven återförsäkring -39 928 -37 679 -595 0 -1 654



Resultat -40 457 -38 486 873 4 526 -7 371



Premieinkomst, brutto 135 792 89 843 22 325 19 547 4 077
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