
KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Sida

1 (2)

Plats och tid: Stora Studion Funkishuset Valdemarsvik , 2019-08-12 , 08:15:00 - ca
12:00

· Upprop

· Val av protokollsjusterare

Nr Ärende Föredragande och ca tid
1 Öppnande av sammanträdet
2 Godkännande av dagordningen
3 Information kommunstyrelsen

a) Region Östergötland

b) RTÖG

c) Rapport från
Integrationsrådet

d) Rapport från de kommunala
råden

e) Rapport från förra
företagsbesöket

f) Medborgarservice

g) Övrig information

08:15

4 Månadsuppföljningar 2019 Sven Stengard 08:30
5 Avgifter tobakslagen Erika Jonsson 08:45
6 Samråd vård och omsorg,

arbetsplan 2019-2020 och
årsberättelse 2018

Marie Schmid 09:00

7 Motion - Huskurage - rädda liv
och förebygger våld

Dennis Gidlund 09:15

8 Valärenden 2019 Dennis Gidlund

Krisledningsnämnd
9 Yttrande - Detaljplan Gryts

Prästgård 1:37 Valdemarsviks
kommun

Monika Hallberg

10 Remiss - Energi- och
klimatstrategi för Östergötland

Monika Hallberg

11 Toverum 1:1 del av - Köp av
mark

Monika Hallberg
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12 Inspektion enligt 20§
förmyndarskapsförordningen
(1995:379) av överförmyndare i
Valdemarsviks kommun

Eva Köpberg

13 Valärenden 2019 Stöd- och omsorgsutskott
14 Valärenden 2019 Socialt myndighetsutskott
15 Delegationsbeslut
16 Meddelanden
17 Frågor
18 Avslutning av sammanträde

· Inget företagsbesök denna gång

Ted Starkås (S) Eva Köpberg
Ordförande Sekreterare
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Tjänsteställe/Handläggare Mottagare

Avdelning Service och Administration Kommunstyrelsen
Sven Stengard
0123-191 24

sven.stengard@valdemarsvik.se

Månadsuppföljning, Juni 2019

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner månadsrapporten och lägger
denna till handlingarna.

Ärendebeskrivning
För Juni månad görs en avstämning av större avvikelser mot Maj
månads uppföljning.

För Maj redovisades följande, mnkr:
Verksamheternas budgetunderskott -22,6
Finansieringens budgetöverskott + 1,7
Sammanlagd budgetavvikelse -20,9

Justerat budgeterat resultat +13,2

Prognos för kommunens resultat - 7,7

Prognosen för juni är oförändrad jämfört med majprognosen.

Större avvikelser mot Maj prognosen

Service och administration
Avdelningen prognostiserar inga avvikelser mot förra prognosen och
står kvar på -0,7 mnkr.

Kommunchef med stab
Prognosen ligger fast på +0,3 mnkr.

Stöd och omsorg
Sektorn redovisar inga större förändringar och prognosen på -7,6 mnkr
kvarstår.

Barn, utbildning och arbetsmarknad
Prognosen kvarstår på -10,0 mnk.

Samhällsbyggnad och kultur
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Inga större avvikelse har uppkommit och prognosen på 4,6 mnkr
kvarstår.

Övrig verksamhet
Räddningstjänsten och den politiska verksamheten har kvar sina
prognoser på 0, d.v.s. budgeten hålls.

Finansiering
Inlösen av den förmånsbestämda ålderspensionen, KF 2019-01-28, §14
och en sjunkande likviditet har medfört att en nyupplåning på totalt 50
mnkr skedde den 20 juni. Lånet löper till och med 2025-05-12 med en
fast ränta på 0,43 %. Detta medför att den långfristiga upplåningen hos
Kommuninvest ökar från 127,8 mnkr till 177,8 mnkr. Detta är fördelat på
nio lån med olika löptid. Nästa omsättning uppgår till 10 mnkr och sker
2019-09-02.

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Sven Stengard
Ekonomichef

Beslutet skickas till
<Här skrivs till vem beslutet ska skickas>
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Tjänsteställe/Handläggare Mottagare

Avdelning Service och Administration Kommunstyrelsen
Sven Stengard
0123-191 24

sven.stengard@valdemarsvik.se

Månadsuppföljning, Maj 2019

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen godkänner månadsuppföljningen per
20190531 och betonar samtidigt vikten av att
kostnadsreducerande åtgärder kommer till stånd.

Sammanfattning

Efter Maj månad prognostiserar sektorerna ett budgetunderskott på -
22,6 mnkr och finansieringen ett överskott på 1,7 mnkr. Detta resulterar
i en total budgetavvikelse på -20,9 mnkr att jämföra med aprils prognos
på -19,2 mnkr. Försämringen går att finna hos sektor Stöd och omsorg
och är kopplad till en ökad ärendemängd.

Kommunstyrelsen beslutade i juni om fördelningen av anslagen för
Kapital- och personalkostnadsökningar. Av anslagen disponerades inte
5,8 mnkr vilket tillfördes resultatet som därmed budgeteras till 13,2
mnkr.

Sammantaget blir då den samlade prognosen för kommunens resultat -
7,7 mnkr. För april uppgick resultatprognosen till -11,2 mnkr.

Flera åtgärder pågår för att få ner kostnadsnivån till gällande ramar och
en del kommer att kunna verkställas redan innevarande år. Därtill
beslutade kommunstyrelsen 2019-04-08 , § 86 om ett antal åtgärder för
att reducera kostnadsvolymen. Detta beslut verkställs nu i
organisationen under den samlade rubriken: ”Uppdrag: Budget i
balans”. Här definieras tre spår för besparingsåtgärder:

1. Medarbetare: 3%-utmaningen
2. Sektorer/avdelningar: redan pågående åtgärder
3. Övergripande strukturer: genomlysning

Samtliga organisatoriska enheter i Valdemarsviks kommun är nu
involverade i ett besparingsarbete med det tydliga målet att åter få
budgeten i balans. Detta arbete kommer att avrapporteras i särskild
ordning och berörs därför bara översiktligt i denna uppföljning.
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Prognos driftbudget, Mkr

Mnkr Budget Prognos Avvikelse
Verksamheterna 482,6 505,2 - 22,6
Finansiering -495,8 -497,5 +1,7
Summa (årets resultat) 13,2 -7,7 - 20,9

Budgeten som tidigare hade ett resultat på 7,5 mnkr uppgår efter
fördelningen av kapitalkostandsökning och lönekostnadsökning till 13,2
mnkr. Att inte dessa anslag nyttjats till fullo ger motsvarande positiva
effekt på prognosen.

Prognos investeringsbudget, Mnkr

Tkr Budget Prognos Avvikelse
Investeringar 36,9 36,9 0

Kommunstyrelsen beslutade 2019-06-10, § 128 att revidera
investeringsbudgeten genom att minska anslaget till förskolelokaler med
15 mnkr. Av detta utökades budgeten med 7,4 mnkr till olika projekt och
7,6 mnkr användes till att sänka budgeten. Av denna anledning finns
inga större avvikelser att rapportera per maj månad.

Ärendebeskrivning

Driftbudgeten, verksamheterna

Mnkr netto Budget *) Utfall
31/5

Prognos
avvikelse

Service och
administration

24,2 10,7 - 0,7

Kommunchef
med stab

8,8 3,7 + 0,3

Stöd och omsorg 217,5 90,1 - 7,6
Barn, utbildning
och
arbetsmarknad

166,3 79,1 - 10,0

Samhällsbyggnad
och kultur

45,0 22,7 - 4,6

Räddningstjänst
Östra Götaland

7,1 3,0 0

Politisk
verksamhet

5,4 2,4 0

Summa
verksamheterna

474,3 211,7 - 22,6
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*) Justerad med anslagen för kapital- och lönekostnadsökningar efter
KS juni.

Service och administration
Prognosen från förra månaden kvarstår med -0,7 mnkr och avser IT-
verksamheten. Den nya fördelningsmodellen börjar gälla från och med
den 1 juli innevarande år.

Kommunchef med stab
Jämfört med april är prognosen oförändrad +0,3 mnkr.

Stöd och omsorg
Sektorn redovisar en något försämrad prognos jämfört med april. Detta
främst beroende på ökade placeringskostnader och inhyrd personal
inom IFO. Verksamheten IFO redovisar dock totalt ett överskott på 0,7
mnkr. Totalt innebär detta att sektorn redovisar ett underskott på -7,6
mnkr.

Inom äldreomsorgen är det kö till boendeplatser för personer med
demenssjukdom vilket leder till ökad bemanning inom hemtjänst och
korttidsvistelse. En del av behovet har lösts genom att ianspråkta andra
vård- och omsorgsplatser. Detta har lett till ökad bemanning.
Hemtjänsten har hög belastning med omfattande ärenden och ökningen
håller i sig även under maj månad. Det saknas vikarier inom
verksamheten vilket leder till övertidskostnader. Ökade
personalkostnader till en kostnad av 2 750 tkr. Behovet av förstärkning
finns pga. ökat omvårdnadsbehov hos brukare. Brist på vikarier ger
också fördyrade kostnader i form av övertid. Hemtjänsttimmarna har
ökat kraftigt under maj månad. Prognos, underskott med -3,2 mnkr.
Åtgärd: Rekrytera fler vikarier, omställning till fler platser för personer
med demensdiagnos.

Inom stöd vid funktionsnedsättning har sammanslagning boende skett,
två boenden har blivit ett. Brogatan har blivit ett gruppboende med
inriktning för äldre individer inom målgruppen.
Externa placeringar har skett under perioden. Inom verksamheten har
LSS-beslut genererat tillkommande kostnader för placeringar till en
beräknad kostnad av 3 425 tkr under 2019. Prognos, underskott med -
3,4 mnkr.

Hälso- och sjukvården har en svår bemanningssituation. Det har under
en tid saknats tillsvidareanställda sjuksköterskor och fysioterapeuter
vilket resulterat i att hyrpersonal fått anlitas. Ökade personalkostnader i
form av inhyrd personal samt ökade hjälpmedelskostnader till en
sammantagen kostnad av -1,7 mnkr.
Åtgärd: minska antalet inhyrda personaltimmar. Arbetas kontinuerligt
med detta i verksamheten och nu ser läget positivare ut till hösten.

Verksamheten Individ- och familjeomsorg arbetar med rekrytering för att
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få alla tjänster bemannade med tillsvidareanställd personal. Det saknas
både socialsekreterare och biståndshandläggare vilket innebär att
hyrpersonal måste anlitas för att klara uppdraget. Två
biståndshandläggare är rekryterade och kommer finnas på plats till
hösten. Prognos +0,7 mnkr.

Antalet ensamkommande barn och ungdomar fortsätter att minska i
verksamheten på grund av minskat mottagande och utskrivningar av
åldersskäl. Under maj och juni månad förbereds avslut av
verksamheten.

Barn, utbildning och arbetsmarknad
Prognosen från april kvarstår med ett budgetunderskott på -10 mnkr.
Budgeten för hela sektorn ger ett utfall på 48% för de fem första
månaderna. Kostnaderna ligger över budget i dagsläget, men förväntas
minska.

Ett intensivt arbete pågår nu för att i möjligaste mån få en budget i
balans. Inom grundskolan måste personer sägas upp,
visstidsanställningar förlängs inte. Verksamheter kan behöva
organiseras om. Alla vägar för att hitta besparingar behöver göras.

Kostnaderna för gymnasium låg över budget januari och februari, mars
låg i nivå med budget. En minskning i månadsutfallet är förväntat under
året då vi kommer få färre elever som går gymnasiet. Minskningen i
elevantal förväntas vara störst på IM-programmen. Budget förväntas
vara i balans vid årets slut.

Fritidsverksamhet följer budget.

Vuxenutbildningens budget innehåller stor osäkerhet avseende hur stort
statsbidrag som erhålls, verksamheten förväntas hålla budget med de
anpassningar som redan är genomförda.

Arbetsmarknadsenheten har stora eftersläpningar p.g.a. alla eftersökta
medel, verksamheten förväntas hålla budget

Förskolan har under flera år gått med ett underskott och kan inte hämta
hem både ett budgetunderskott sedan tidigare år och också en
anpassning efter årets tilldelning.

En stor besparing är lagd på GIFVA som helhet, med drygt 3,5 miljoner.
Varje delverksamhet förväntas dock ändå hålla budget, med de
anpassningar som redan är genomförda och kommer genomföras under
2019.

Samhällsbyggnad och kultur
Sektorn prognostiserar ett resultat som är detsamma som i förra
prognosen -4,6 mnkr. Detta beror på märkbart fördyrade elkostnader
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samt fördyrat avtal gällande vinterväghållning. Därtill kommer ett par
andra negativa avvikelser såsom en större fuktskada på Vammaskolan
som beräknas kosta upp mot 800 tkr att åtgärda samt fördyrade
bostadsanpassningar. Utredningen gällande akut underhåll av
anläggningar vid Fyrudden kommer att medföra en kostnad på ca 400
tkr.

Räddningstjänst Östra Götaland
Prognosen pekar mot ett nollresultat.

Politisk verksamhet
Inga avvikelser mot budget finns att rapportera fram till och med maj
månad.

Finansiering
Finansförvaltningen prognostiserar ett överskott med totalt 1 700 tkr.
Skatteintäkterna och statsbidragen väntas bli 1 200 tkr bättre än budget
och finansnettot 500 tkr bättre än budget.

Inlösen av den förmånsbestämda ålderspensionen, KF 2019-01-28, §14
och en sjunkande likviditet har medfört att en nyupplåning på totalt 50
mnkr kommer att ske den 20 juni. Lånet löper till och med 2025-05-12
med en fast ränta på 0,43 %. Detta medför att den långfristiga
upplåningen hos Kommuninvest ökar från 127,8 mnkr till 177,8 mnkr.
Detta är fördelat på nio lån med olika löptid. Nästa omsättning uppgår till
10 mnkr och sker 2019-09-02.

Investeringar
Den ursprungliga budgeten låg på 44,5 mnkr inklusive ombudgeteringar
på en mnkr. Efter kommunstyrelsens beslut 2010-06-10, § 128 sänktes
budgeten till 36,9 mnkr då förskolebyggnationen på 20 mnkr sänktes till
5 mnkr och 7,4 mnkr fördelades andra projekt samt att budgeten
sänktes med resterande 7,6 mnkr. I och med denna större omarbetning
av budgeten för innevarande år finns inga avvikelser att rapportera för
maj månad.

Sammanfattning och slutsatser

Månadsuppföljningen för maj månad pekar mot ett underskott i
verksamheterna på -22,6 mnkr och ett mindre överskott på
finansieringen. Totalt pekar det mot ett negativt resultat på -7,7 mnkr.
Kommunstyrelsen beslutade 2019-04-08, § 86 om ett antal åtgärder för
att reducera kostnadsvolymen dels innevarande år och dels för den
kommande budgetperioden. Dessa åtgärder är under verkställighet
och/eller planering och innevarande års effekter har därför inte kunnat
beräknas i uppföljningen i någon större omfattning.

Kommunstyrelsen beslutade i samband med månadsuppföljningen per
april 2019-06-10, §127 i andra beslutspunkten: ”Då
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månadsuppföljningen till och med april prognosticerar ett ökande
underskott är det ytterst viktigt att kontinuerligt följa utvecklingen och
bedöma behovet av ytterligare åtgärder. När månadsuppföljningen till
och med maj är färdig bör den omedelbart kommuniceras till
kommunstyrelsens ledamöter och vid behov, ett extrainsatt
kommunstyrelsemöte övervägas.”

Förvaltningen gör den bedömningen att utöver de beslut som har fattats
framförallt KS 2019-04-08, §86 och 2019-06-10, §128 samt 2019-06-10,
§ 127 och därutöver Kommunfullmäktiges budgetbeslut KF 2018-12-17,
§ 154 behöver inga ytterligare åtgärder vidtas till följd av denna
uppföljning.

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Sven Stengard
Ekonomichef

Beslutet skickas till
<Här skrivs till vem beslutet ska skickas>
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Fastighet

Initierare/Sökande/ Miljö och byggnadsnämnden
Fastighetsägare

Ärende Taxeförslag tobakslagen

Miljö- och byggnämndens beslut att föreslå
kommunfullmäktige besluta

1. att fastställa tillståndsavgiften för ansökan om tobakstillstånd enligt
bilaga 1,

2. att fastställa tillsynsavgifter för kontroll av tobakstillstånd enligt
bilaga 1,

3. att ansökningsavgifter börja tas ut från och med den 1 juli 2019,
4. att tillsynsavgifterna ska gälla från och med den 1 januari 2020
5. att tidigare beslutad avgift för elektroniska cigaretter och

påfyllningsbehållare ska kvarstå.

Ärendebeskrivning
Den 12 december 2018 beslutade riksdagen om en ny lag,
Lagen om tobak och likande produkter (2018:2088). Det
införs bland annat en tillståndsplikt för handel med tobak.
Detaljhandel och partihandel med tobaksvaror ska få
bedrivas endast av den som har tillstånd för sådan handel.
Huvudsyftet med tillståndsplikten är att hindra den illegala
handeln med tobaksprodukter. Enligt lagen får kommunen
ta ut avgift för tillstånd och tillsyn. Den nya reglerna börjar
gälla den 1 juli 2019.

Tobaksförsäljare som innan den 1 juli har anmält försäljning
enligt tidigare tobakslag får fortsätta sin försäljning. De
måste dock senast den 31 oktober 2019 inkomma med en
ansökan om tobakstillstånd varför tillsynsavgiften föreslås
gälla från och med 1 januari 2020.

Kommunen får ett ändrat och utökat tillsynsansvar jämfört
med tidigare tobakslag. Tillsynsansvaret utökas också till att
avse partihandlare.

Enligt lagen kan ansökan avse distanshandel, detaljhandel
eller partihandel. En omfattande lämplighetsprövning ska
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göras innan tillstånd får beviljas. Uppgifter kan inhämtas
från Polismyndigheten, Kronofogdemyndigheten,
Skatteverket och i vissa fall Tullverket. Utredningen ska
visa på sökandens vandel, ekonomiska förhållanden och
sökandes ekonomiska möjligheter att köpa den aktuella
verksamheten. Sökande ska visa varifrån kapitalet kommer,
för att motverka tillkomsten av försäljningsställen som
finansieras med illegala medel.

Lagstiftaren trycker särskilt på att tillståndsmyndigheten
behöver vara uppmärksam på ansökningar där sökande i
själva verket företräder någon som vill undandra sig
prövningen, det vill säga när det är frågan om ett så kallat
bulvanförfarande. Utöver utredningsarbete ska
försäljningsstället besökas för att kontrollera tobakslagret,
skyltning och marknadsföring. Sökande ska bifoga ett
egenkontrollprogram till sin ansökan.

Kommunens tillsyn över tillståndshavare och partihandlare
består av två delar, en yttre tillsyn och en administrativ inre
tillsyn. Den yttre tillsynen är besök på försäljningsstället.
Den administrativa delen är regelbunden fortsatt kontroll av
tillståndsinnehavarens lämplighet. Ändringar avseende
uppgifter av betydelse för tillsynen ska anmälas till
kommunen. Detta innebär att bland annat bolagsändringar
och betydande förändringar av ägarförhållanden måste
anmälas. Denna kontroll beräknas ingå i tillsynsavgiften.

Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllandshållare
fortsätter att endast vara anmälningspliktigt men överförs
från tidigare Lag om elektroniska cigaretter och
påfyllandsbehållare(2017:425) till Lagen om tobak och
likande produkter.

Beslutsmotivering
Miljökontoret får ytterligare arbetsuppgifter, då denna
lagförändring innebär ett utökat tillsynsansvar. Tillstånd-
och tillsynsavgifterna ska täcka handläggningskostnader,
tillsyn och övriga myndighetskostnader.

Idag finns det cirka 16 detaljhandlare som säljer
tobaksprodukter. Miljökontoret bedömer att om det
inkommer 4-5 ansökningar så kommer det att krävas
motsvarande ytterligare 0,05 årsarbetstidstjänst för att
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kunna hantera handläggning och tillsyn. Detta är baserat
på en annan kommuns bemanning som i dag hanterar
serveringstillstånd. I denna kommun hanterar idag
handlarna ca 75 serveringstillstånd per handläggare.

Det föreslagna tillståndsförfarandet för tobaksförsäljning
har klara beröringspunkter med det förfarande som gäller
vid tillståndsgivning av alkohollagen. Den nu föreslagna
tillståndsordningen innehåller emellertid färre
bedömningskriterier och är inte fullt lika komplex.
Regeringen bedömer därför att kommunernas kostnad för
att hantera ansökningar om tillstånd för tobaksförsäljning
generellt sett kan komma att vara något lägre än
motsvarande kommunala kostnader för serveringstillstånd.

En ansökan om stadigvarande serveringstillstånd kostar
idag ca 9000kr. I denna avgift ingår även ett kunskapsprov
samt, prövning av lokal, kök och brandsäkerhet. Detta
efterfrågas inte vid prövning av ett tobakstillstånd varför
ansökningsavgiften kan sättas till en lägre avgift.

En årlig tillsynsavgift kostar idag mellan 1000kr och
14 900kr för ett stadigvarande serveringstillstånd. Denna
kostnad beräknas efter hur mycket alkohol som köps in till
restaurangen. Kommunens kostnader för tillsynen enligt
alkohollagen består av två delar. En yttre tillsyn vid ett
serveringsställe görs i stort sätt alltid på kvällar eller nätter.
Tillsynen görs i en miljö med många berusade gäster där
kontrollen avser gästernas berusningsgrad, matutbud,
marknadsföring och att ansvarig finns på plats.

Den yttre tillsynen vid detaljhandeln och partihandeln sker
oftast dagtid. Tillsynen sker i en miljö där det lättare går att
se eventuella brister, vilket bidrar till ett kortare besök.
Tillsynsavgiften kan därmed sättas vid den lägsta avgiften
för serveringstillstånd. Den inre tillsynen ska göras på
samma sätt som vid serveringstillstånd.

Detaljhandlare säljer ofta även anmälningspliktiga
produkter såsom folköl, elektroniska cigaretter och
receptfria läkemedel, vilka kommunfullmäktige tidigare
beslutat avgift för.
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Beslutsunderlag
Bilaga 1

Hur man överklagar, se bilaga

_ _ _ _ _ _ _

Beslutsexpediering
Xxxxx

Bilaga 1
Ansökningsavgifter

Ansökan om stadigvarande tobakstillstånd:
6000kr

Ansökan om tillfälligt tobakstillstånd:
1500kr

Detaljhandelsbolag som söker flera tillstånd
på samma bolag:
6000 kr för första ansökan/år, därefter 1500kr per ansökan
för övriga/år

Årliga tillsynsavgifter

Tobakstillsyn detaljhandel och partihandel:
4500kr/år

Tobakstillsyn hos bolag som har flera tillstånd
på samma bolag:
6000 kr för första ansökan/år, därefter 1500kr per ansökan
för övriga/år
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Frida Andersson och omsorgsutskott
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Samråd vård och omsorg, arbetsplan 2019-2020 och
årsberättelse 2018

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner arbetsplanen för 2019-2020 för
Samråd vård och omsorg, inklusive de gemensamma
arbetsområdena, samt godkänna samrådets årsberättelse för
2018.

Ärendebeskrivning
Samråd vård och omsorgs arbetsplan beskriver regionens och länets
kommuners gemensamma arbetsområden för 2019-2020 inom
samverkansområdet vård och omsorg.

Arbetsplanen är framtagen gemensamt mellan länets kommuner och
regionen. Syftet är att alla invånare i Östergötland ska ges en god vård
och omsorg där huvudmannaskapsgränser inte utgör försvårande
omständigheter. Prioriterade arbetsområden för 2019-2020 är e-hälsa,
nära vård, FOU och kompetensförsörjning.

I ärendet medföljer också en årsberättelse för samrådet som beskriver
samrådets arbete under 2018.

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Marie Schmid
Sektorchef
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  BESLUTSUNDERLAG 1/1 

Ledningsstaben 
Stina Öberg 

  2019-05-14 HSN 2019-390 

    Samråd vård och omsorg 
 
Till:  
Kommunstyrelsen i Boxholms kommun  
Kommunstyrelsen i Finspångs kommun  
Kommunstyrelsen i Kinda kommun  
Kommunstyrelsen i Linköpings kommun  
Kommunstyrelsen i Mjölby kommun  
Kommunstyrelsen i Motala kommun  
Kommunstyrelsen i Norrköpings kommun  
Kommunstyrelsen i Söderköpings kommun  
Kommunstyrelsen i Vadstena kommun  
Kommunstyrelsen i Valdemarsviks kommun  
Kommunstyrelsen i Ydre kommun  
Kommunstyrelsen i Åtvidabergs kommun  
Kommunstyrelsen i Ödeshögs kommun  
Hälso- och sjukvårdsnämnden Region Östergötland 
 
 

Samråd vård och omsorg (SVO), arbetsplan 2019-2020 och 
årsberättelse 2018 

 
Samråd vård och omsorgs arbetsplan beskriver Region Östergötland och 
länets kommuners gemensamma arbetsområden för 2019-2020 inom 
samverkansområdet vård och omsorg.  
 
Arbetsplanen är framtagen gemensamt mellan länets kommuner och Region 
Östergötland. Särskilt prioriterade frågor för SVO 2019-2020 är 
eHälsa/digitalisering, nära vård samt Att växa upp. 
 
I ärendet medföljer också en årsberättelse för SVO som beskriver SVO:s 
arbete under 2018. 
 
Samråd vård och omsorg föreslår Region Östergötlands hälso- och 
sjukvårdsnämnd och kommunerna i länet besluta:  
 
a t t godkänna Arbetsplanen för 2019-2020 för Samråd vård och omsorg, 
samt godkänna samrådets årsberättelse för 2018.   
 
 
 
Helena Balthammar    Anna Johansson 

  Ordförande                                                              Vice ordförande 
   Samråd vård och omsorg                                        Samråd vård och omsorg 

  



  

 
 

   

   

   

   

 
  

 

ARBETSPLAN 2019-2020 
Samråd vård och omsorg (SVO) 

 
 

 

HSN 2019-390  
Handläggare Camilla Salomonsson, Länssamordnare och Stina Öberg, Hälso- och sjukvårdsstrateg 



 

 1 (10)  
 

Innehållsförteckning 
1 Inledning ........................................................................................ 2 

2 Syfte ............................................................................................... 3 

3 Prioriterade frågor 2019-2020 ...................................................... 4 

4 Gemensamma uppföljningar, ny rubrik ......................................... 7 

 

  



 

 2 (10)  
 

1 Inledning 
Visionen för Samråd vård och omsorg (SVO) är att invånarna i Östergötland ska ha god och jämlik 
hälsa. Tre framgångsfaktorer bedöms ha särskilt stor betydelse.  

A. Personcentrerade arbetssätt, där varje person har möjlighet att vara aktivt medskapande i 
sin vård och omsorg, utifrån sina behov och förutsättningar  

B. eHälsa/digitalisering  
C. Nära vård  

SVO är ett politiskt samråd under länets socialnämnder eller motsvarande och regionens hälso- 
och sjukvårdsnämnd (HSN). Genom SVO tar Region Östergötland och länets tretton kommuner 
gemensamt politiskt ansvar. Samverkan i SVO styrs av en länsgemensam överenskommelse och 
konkretiseras genom en arbetsplan som uppdateras årligen.  

Genom SVO sker också strategiska diskussioner om det offentliga åtagandets innehåll och gränser. 
För att undvika suboptimering i det komplexa system som utgörs av huvudmännens respektive 
uppdrag och insatser inom vård och omsorg krävs samverkan. Ett minimikrav är därför att 
organisationsgränser inte ska utgöra försvårande omständigheter.  

Gemensam uppföljning är en central del av det politiska ansvarstagandet. Därför kommer SVO att 
utveckla den gemensamma uppföljningen under perioden 2019-2022.   

I arbetsplanen konkretiseras: 

1. Planering: mål formuleras våren 2019. 
2. Uppföljning och analys; mått identifieras under våren och hösten 2019. 
3. Aktiviteter genomförs hösten 2019 och våren 2020. 
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2 Syfte 
SVO syftar till att ge invånarna i Östergötland sammanhållen vård och omsorg med hög 
tillgänglighet, kvalitet och delaktighet.  

Det innebär att invånare i Östergötland ska få:  

• Råd och stöd som bidrar till hälsa, trygghet och god livskvalitet.  
• Ha tillgång till vård och omsorg som är nära och tillgänglig 
• Erhålla insatser med hög kvalitet. 
• Vara välinformerade och delaktiga i planering och genomförande av vård och 

omsorgsinsatser 

 

Att främja hälsa och förebygga ohälsa är prioriterade frågor för SVO. I bild 1 illustreras att 
samhället kan bidra till en bättre hälsa för en individ genom att skapa förutsättningar för god hälsa 
och underlätta för individen att ta hand om och utveckla sin hälsa.  

 
Bild 1: Balans mellan individens och samhällets ansvar för hälsa; Samhället har ansvar för att skapa likvärdiga 
förutsättningar för alla som underlättar för individen att kunna ta ansvar för sin egen hälsa. 
Illustration: Carolina Hawranek, Östergötland, 2014. 
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3 Prioriterade frågor 2019-2020 
För att göra visionen möjlig arbetar SVO med flera områden parallellt och i samverkan med 
Ledningsgrupp vård och omsorg (LGVO). Olika strategier kan krävas för olika skeden i livet; att 
växa upp, mitt i livet och att åldras är därför den tematiserade ansats som SVO och LGVO har enats 
om. Kopplat till alla dessa områden har några särskilt viktiga möjliggörare identifierats. Dessa är e-
hälsa, nära vård samt FOU och kompetensförsörjning.  

Vård och omsorg står inför mycket stora framtidsutmaningar. Antalet personer 85 år och äldre 
kommer att utgöra en allt större del av befolkningen samtidigt som den arbetsföra andelen av 
befolkningen minskar. Utvecklingen ställer krav på nya arbetssätt och det finns en tydlig koppling 
till e-hälsa och välfärdsteknik. Behovet av välfärdstjänster, äldreomsorg och sjukvård väntas bli 
större och kostnaderna väntas öka. Det tydliggör också behoven av hälsofrämjande och 
sjukdomsförebyggande insatser som kan motverka behovsutvecklingen.  

För att möta kommande utmaningar krävs politisk samsyn över organisationsgränser, eftersom 
vård och omsorg består av många olika aktörer och insatser som behöver samordnas.  

 

3.1 eHälsa/digitalisering 
Digitalisering ska alltid användas som möjliggörare när det ger ökad nytta för medborgaren. Ny 
teknik underlättar vård, omsorg och socialtjänst för både brukare/patienter, medarbetare och 
beslutsfattare. Begreppen eHälsa, digitalisering och välfärdsteknik används för att beskriva att nya 
arbetssätt behöver utvecklas för att möta framtidens utmaningar och öka trygghet och 
självständighet för den enskilde. Exempel på välfärdsteknik är digitala trygghetslarm, 
videokommunikation, hemmonitorering, mobila arbetssätt och olika e-tjänster. Syftet är att med 
stöd av teknik driva effektiv verksamhetsutveckling. 

Under år 2019 rekommenderar samrådet huvudmännen att ställa sig bakom förslaget till 
eHälsoplan och verka för att digitalisering alltid används som möjliggörare när det ger ökad nytta 
för medborgaren. 

 

3.2 Nära vård  
Det pågår ett nationellt omställningsarbete för Nära vård, vilket också har startats i Östergötland. 
Både kultur och arbetssätt behöver förändras. Samverkan mellan huvudmännen är centralt och 
avgörande i den nära vården. Nära vård är den vård som utförs nära patienten – primärvård inom 
region eller kommun och vård i samverkan mellan region och kommun. Nära vård innefattar både 
geografisk närhet och ökad trygghet, tillgänglighet, kontinuitet och personcentrerat 
förhållningssätt och utvecklandet av nya digitala arbetssätt. Många insatser ges i hemmet via 
hemsjukvård eller mobila team. Vårdtiderna på sjukhus är samtidigt förhållandevis korta vilket gör 
att behov av återhämtning och rehabilitering kan kräva stödinsatser i hemmet.  

SVO leder utvecklingen av arbetet för Nära vård där fokus sätts på fyra perspektivförflyttningar: 

…från sluten vård till öppen vård  

…från sjukhus till vårdcentral och eget eller särskilt boende  

…från vård till förebyggande och hälsofrämjande insatser  

…från organisationscentrerat till personcentrerat  
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För att möjliggöra den nära vården har SVO utfäst följande invånarlöften/mål: 

1. Genom en samordnad vård och omsorg ska varje invånare uppleva trygghet och 
delaktighet.  

2. Sjukvård av hög kvalitet i hemmet ska ges utifrån individens behov. 
3. En god och samordnad vård i livets slutskede ska erbjudas alla oavsett var vården bedrivs.  

Dessa mål konkretiseras genom ett antal aktiviteter under arbetsplansperioden 2019-2020. 

 

3.2.1 Aktivitet 1: Handlingsplan kompetensförsörjning 
Kompetensförsörjning är en gemensam utmaning och en helt avgörande kvalitetsfråga för vården 
och omsorgen. Det finns flera yrkesgrupper där både kommunerna och regionen har ett 
gemensamt intresse av att det finns en långsiktig kompetensförsörjning. Dit hör personalkategorier 
som bland annat sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor (till exempel distriktsköterskor), 
fysioterapeuter och socionomer men även medarbetare med gymnasie- eller yrkesutbildning som 
till exempel undersköterskor. 

Huvudmännen har därför ett gemensamt intresse av att stimulera utbildning inom dessa 
yrkeskategorier för att säkra morgondagens behov av medarbetare. Ett sådant arbete kräver också 
en nära samverkan och dialog med Linköpings universitet. För att t ex kunna erbjuda en 
verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som motsvarar dagens arbetsliv krävs att både kommunerna 
och regionen involveras. Ett särskilt viktigt område är att möjliggöra för universitetet att 
återinrätta en distriktsköterskeutbildning i Östergötland.  

Under 2019-2020 ska huvudmännen därför gemensamt arbeta för att säkra en god 
kompetensförsörjning inom vård och omsorg samt rekommendera huvudmännen att fastställa en 
gemensam handlingsplan för säkra framtidens kompetensförsörjning.  

 

3.2.2 Aktivitet 2: Utvecklingsavtal hemsjukvård 
Sedan hemsjukvårdsavtalet trädde i kraft har ett antal uppföljningar gjorts vilka har redovisats för 
samrådet. Under 2017 redovisades den sista av dessa planerade uppföljningar. 

Under perioden 2019-2020 ska SVO analysera behov av utvecklingsavtal för hemsjukvården. 

 

3.3 Att växa upp 
Barnkonventionen blir svensk lag den 1 januari 2020. Ett viktigt steg för att följa lagens intentioner 
är att SVO under perioden 2019-2020 tecknar en överenskommelse om samverkan barn och unga.  

En trygg och hälsosam uppväxt för barn och ungdomar lägger grunden och förutsättningarna för 
ett gott liv hos varje individ. En mängd generella insatser riktas mot barn och unga för att trygga en 
god uppväxt, exempelvis skola och barnomsorg. Vid behov kan andra insatser och stöd behövas för 
ett barn eller en familj. När dessa behov uppstår är det av vikt att insatserna ges tidigt, i syfte att 
förebygga och förhindra att ytterligare ohälsa utvecklas.  
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Hela omgivningen kring varje barn och ungdom, i deras vardag, behöver samspela för att skapa 
goda uppväxtvillkor. Insatserna bör därför också involvera barn och ungdomars närmaste 
omgivning, det vill säga föräldrar, övrig familj och viktiga delar av fritiden. Genom individuellt 
anpassade insatser som samordnas mellan aktuella aktörer ska en trygg vardag och goda 
uppväxtvillkor erbjudas alla barn och unga i Östergötland.  

Det finns ett flertal arenor för barn- och ungas både fysiska, psykiska och sociala hälsa 
Östergötland. En del arenor finns över hela länet, medan andra spänner över en länsdel eller en 
enskild kommun. Det är av vikt att barn och ungdomar har tillgång till insatser som främjar deras 
hälsa samt förebygger och vid behov behandlar ohälsa, oavsett var i länet de bor. Det är också av 
vikt att de insatser som ges är likvärdiga över länet, samt att de är lätta och komma i kontakt med 
vid behov. Under 2017 gjordes en kartläggning över vilka samverkansforum och 
samverkansverksamheter som just då fanns kring barn och unga.  

 

3.3.1 Aktivitet 3: Överenskommelse om samverkan barn och unga  
Under 2019-2020 är tre aktiviteter prioriterade för SVO: 

• Samverkan och utveckling av första linjens länsövergripande insatser samt struktur av 
verksamheter för att säkerställa en likvärdig vård och ett likvärdigt innehåll över länet 

• Undersöka möjligheterna att stödja utveckling av första linjen med elevhälsan inkluderad 
• Fortsatt samverkan inom området psykisk hälsa.  

 

3.3.2 Aktivitet 4: Nytt ramavtal för ungdomshälsor 
”Ramavtal ungdomshälsor i Östergötland” gäller till och med 2019-12-31. Ett nytt ramavtal tas 
fram under 2019.  

Ramavtalet ska tydliggöra vad ungdomshälsa är, vilket ansvar varje huvudman har samt vilka 
kompetenser som ska säkerställas av respektive part. Ramavtalet ska även tydliggöra åldersgränser 
och säkerställa jämlik vård oavsett bostadsort. 

På sikt ska även nytt ramavtal för en samlad barn-och ungdomshälsa tas fram. 

 

3.3.3 Aktivitet 5: Gemensamt HVB  
SVO har gett uppdrag till LGVO att ta fram förslag och bevakar utvecklingen för att därefter fatta 
beslut om rekommendation till huvudmännen. 

 

3.3.4 Aktivitet 6: HSL-ansvar vid korttidsvistelse för barn enligt LSS 
Ansvar för HSL-insatser vid korttidsvistelse för barn enligt LSS behöver tydliggöras. 

SVO har gett uppdrag till LGVO att ta fram förslag och bevakar utvecklingen för att därefter fatta 
beslut om rekommendation till huvudmännen. 
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4 Gemensamma uppföljningar  
SVO ger uppdrag till LGVO att tar fram förslag till tidplan för tematiserade uppföljningar av 
samtliga överenskommelser.  
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Bilaga 1 

 

Aktivitet Tidplan Giltighetstid Uppföljning 

Handlingsplan kompetens-
försörjning   

 

 

Påbörjas 2019 

 

 

 

 

 

Utvecklingsavtal 
hemsjukvård 

Behov av 
utvecklingsavtal 
analyseras 2019-
202 

  

Överenskommelse om 
samverkan barn och unga 

Pågår 2019 

Planeras beslutas 
innan årsskiftet 
2019/2020 

LGVO 
återkommer 
med förslag 

LGVO 
återkommer 
med förslag 

Nytt ramavtal för 
ungdomshälsor 

Pågår 2019 

Planeras beslutas 
innan årsskiftet 
2019/2020 

LGVO 
återkommer 
med förslag 

LGVO 
återkommer 
med förslag 

Gemensamt HVB Pågår 2019 

Planeras beslutas 
innan årsskiftet 
2019/2020 

LGVO 
återkommer 
med förslag 

LGVO 
återkommer 
med förslag 

HSL-ansvar vid 
korttidsvistelse för barn 
enligt LSS 

Pågår 2019 

Planeras beslutas 
innan årsskiftet 
2019/2020 

LGVO 
återkommer 
med förslag 

LGVO 
återkommer 
med förslag 
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Bilaga 2 

Uppdrag och arbetsformer 
Uppdrag 
Samråd vård och omsorg (SVO) utgör politisk arena för samverkan inom vård och omsorg.  

SVO har följande övergripande uppdrag från huvudmännen: 

• Att vara ett organ för samråd och överläggningar mellan regionen och länets kommuner, i 
vård och omsorgsfrågor.  

• Att vara huvudmännens gemensamma organ för ledning och styrning av länsövergripande 
utvecklingsarbeten och aktiviteter samt ha ett kunskapsuppdrag gentemot huvudmännen. 
Kunskapsuppdraget består av aktiviteter för gemensam kunskapsstyrning och 
kunskapsutveckling och ger därmed möjligheter att lägga grunden för gemensamt politiskt 
agerande. Detta kan exempelvis ske genom temakonferenser och kunskapssammanträden.  

Det finns flera överenskommelser som hanteras inom SVO. En del styrs på nationell nivå genom 
regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), medan andra är länsövergripande och 
tecknade mellan Region Östergötland och länets kommuner. Inom överenskommelserna finns ett 
antal uppdrag som ska genomföras och/eller följas upp. SVO har ett samordnande ansvar för 
överenskommelserna och kan gemensamt till respektive huvudman rekommendera beslut i frågor 
som rör överenskommelserna.  

 
Arbetsformer 
SVO har ett arbetsutskott bestående av ordförande, vice ordförande och ytterligare tre ledamöter 
från Region Östergötland och länets kommuner. Arbetsutskottets uppgift är att förbereda ärenden 
inför SVO:s ordinarie sammanträden samt hantera frågor som är aktuella men som inte kräver 
involvering av hela SVO.  

SVO har ett sekretariat som utgör processtöd. Detta sekretariat är också processtöd till 
ledningsgrupp vård och omsorg. Sekretariatet består av länssamordnaren för regional samverkans- 
och stödstruktur vård och omsorg samt en hälso- och sjukvårdsstrateg. Utöver detta har SVO även 
en ledningssekreterare till stöd för praktisk hantering.  

Ledningsgrupp vård och omsorg (LGVO) bereder ärenden till SVO och tar ansvar för 
länsövergripande ledning i samverkan. LGVO är underställd medlemmarnas respektive 
linjeorganisationer och politiska nämnder. Uppdraget är att vara huvudmännens gemensamma 
organ för ledning och styrning av länsövergripande utvecklingsarbeten och aktiviteter, gemensam 
kunskapsstyrning och kunskapsutveckling. 

Olika strategier kan krävas för olika skeden i livet; att växa upp, mitt i livet och att åldras är därför 
den tematiserade ansats som SVO och LGVO har enats om. 

Att växa upp i Östergötland 

De flesta barn och unga i Östergötland mår bra och har en god uppväxt där de går i skolan, har 
trygga hem och en bra och aktiv fritid. Men en del barn och unga och deras familjer behöver av ett 
eller annat skäl extra stöd av samhället för att få en trygg och bra uppväxt. När dessa behov finns 



 

 10 (10)  
 

behövs ofta samverkan från både region och kommun, då huvudmännen kan bidra med olika 
insatser för att stärka familjen och tillgodose deras behov.  

 

Mitt i livet i Östergötland 

Personer mitt i livet har inga gemensamma unika behov, men SVO och LGVO har gett 
utvecklingsarbete kring missbruk och psykisk hälsa sin tematiska utgångspunkt under Mitt i livet.  

 

Att åldras i Östergötland 

Åldrandets sjukdomar innebär ofta behov av samordnade insatser för att ge möjlighet att leva ett så 
självständigt liv som möjligt. Med rätt stöd och insatser kan onödig inläggning på sjukhus undvikas 
och personen ges förutsättningar att bo kvar i sitt ordinära boende. 

 

Gemensam kunskapsinhämtning 

SVO anordnar regelbundet temakonferenser. Temakonferenserna behandlar olika aktuella 
ämnesområden och för samman forskning, politik och praktik och möjliggör erfarenhetsutbyte, 
lärande och utveckling inom områdena. De teman och ämnesområden som berörs i konferenserna 
ska utgå ifrån samverkansperspektivet mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst och omsorg. Det 
ska också finnas en strävan efter att involvera skolan. Inbjudan ska gå ut brett. Avsikten är att 
temakonferenserna ska resultera i gemensamma ansatser till fortsatt utveckling och agerande inom 
området.  

SVO:s medlemmar håller varandra underrättade om kunskapssammanträden och konferenser som 
kan vara av intresse för övriga ledamöter i samrådet, kopplat till de arbetsområden som SVO har.  
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1 Samråd vård och omsorgs uppdrag 
Samråd vård och omsorg mellan Region Östergötland och kommunerna i Östergötland, är ett samråd under 
länets socialnämnder eller motsvarande och regionens hälso- och sjukvårdsnämnd. Samråd vård och omsorg 
har följande övergripande uppdrag ifrån huvudmännen: 

• Att vara ett organ för samråd och överläggningar mellan regionen och länets kommuner, i vård och 
omsorgsfrågor  

• Att vara huvudmännens gemensamma organ för ledning och styrning av länsövergripande 
utvecklingsarbeten och aktiviteter samt ha ett kunskapsuppdrag gentemot huvudmännen. 
Kunskapsuppdraget består av aktiviteter för gemensam kunskapsstyrning och kunskapsutveckling 
och ger därmed möjligheter att lägga grunden för gemensamt politiskt agerande. Detta kan 
exempelvis ske genom temakonferenser och kunskapssammanträden.  

De gemensamma arbetsområdena anges årligen i en arbetsplan. Denna årsberättelse speglar arbetsplanen 
för 2018-19 och beskriver samrådets arbete under 2018.  

 

2 Arbetsområden 2018 
2.1 Prioriterat arbetsområde: Nära vård   
Nära vård är den vård som utförs nära patienten – primärvård, närsjukvård och vård i samverkan med 
kommunerna. Den nära vården hanterar vanligt förekommande sjukdomar och ofta förekommande insatser. 
Många insatser ges i hemmet via hemsjukvård eller mobila team. En väl fungerande samverkan mellan 
huvudmännen är centralt i den nära vården.  

Under 2018 har samråd vård och omsorg följt utvecklingen av nära vård genom information från aktuella 
verksamhetsföreträdare. Vidare har samrådet beslutat om tre invånarlöften kring nära vård.  

En förutsättning för god vård och omsorg och sömlös samverkan är tillgången på medarbetare med rätt 
kompetens hos huvudmännen. Vissa kompetensområden inom vård och omsorg berör både kommunerna 
och regionen. I november 2018 anordnade samrådet en temakonferens med temat kompetensförsörjning och 
kompetensutveckling. Se även avsnitt 2.4 kring temakonferenser. Samrådet har också bidragit till projektet 
EVIKOMP där samtliga länets 13 kommuner deltar tillsammans med Region Östergötland och ITSAM. Syftet 
med projektet är att möta nuvarande och framtida behov av kompetens inom vård och omsorg, med målet att 
skapa en attraktiv arbetsplats.    

Under 2018 har samrådet följt utvecklingen kring samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
utifrån överenskommelsen om samverkan vid trygg, säker och effektiv utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård, som började gälla 2018-01-01.  

2.2 Prioriterat arbetsområde: Sammanhållen vård för barn och unga  
En trygg och hälsosam uppväxt för barn och ungdomar lägger grunden och förutsättningarna för ett gott liv 
hos varje individ. Under 2018 har samrådet fokuserat på första linjens vård och samverkan inom området 
psykisk ohälsa. Det är viktigt att barn och ungdomar har likvärdig tillgång till insatser som främjar deras 
hälsa samt förebygger och vid behov behandlar ohälsa, oavsett var i länet de bor. Ett förslag till nytt ramavtal 
för ungdomshälsor togs fram under året. Arbetet med ett nytt avtal kommer att fortsätta även under 2019. 
Det tidigare ramavtalet har förlängts till och med 2019-12-31.  

I socialtjänstlagen (2001:453) och hälso-och sjukvårdslagen (2017:30) finns från och med 15 april 2017 
bestämmelser om att kommuner och landsting ska ingå överenskommelser om samarbete i fråga om barn 
och unga som vårdas utanför det egna hemmet. Syftet är att stärka barnperspektivet och rättssäkerheten för 
barn som tvångsvårdas enligt LVU samt bidra med kvalitetsutveckling inom den sociala barn och 
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ungdomsvården med fokus på tvångsvård. Arbete med denna överenskommelse har pågått under år 2018 
och samrådet rekommenderar huvudmännen att fatta beslut om överenskommelsen under år 2019. 

2.3 Välfärdstekonologi/eHälsa 
Ny teknik underlättar vård, omsorg och socialtjänst för både brukare/patienter, medarbetare och 
beslutsfattare. Verksamhet och teknik måste samarbeta för att driva utvecklingen vidare. eHälsa handlar om 
att med stöd av teknik och IT arbeta med effektiv verksamhetsutveckling. Under år 2018 har samrådet varit 
delaktigt i framtagandet av en handlingsplan för eHälsa, samt rekommenderat huvudmännen att fatta beslut 
om handlingsplanen. Samrådet har också deltagit i eHälsodagen.  

2.4 Temakonferenser 
Samråd vård och omsorg har som mål att anordna en temakonferens per termin. Konferenserna tar upp 
aktuella ämnen och syftar till att erbjuda kunskapsinhämtning samt gemensam arena för diskussion och 
möjlighet att få samma bild av ett ämne. Inbjudan går ut brett till politiker, tjänstemän, profession, 
forskning, brukarföreträdare samt övriga berörda.  

Under 2018 har två temakonferenser genomförts. Under våren hölls en temakonferens med temat ”Personer 
med funktionsnedsättning: Hälsa och delaktighet” och under hösten en med temat ”Kompetensutveckling 
och kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, vård och omsorg i Östergötland”. Båda 
konferenserna var välbesökta med cirka 200 respektive 150 besökare och fick positiva omdömen från 
deltagarna.  

2.5 Övriga arbetsområden 
Utöver de prioriterade arbetsområdena är samrådet aktivt även i andra aktuella frågor som berör samverkan 
kring vård och omsorg. Samrådet har under år 2018 rekommenderat huvudmännen att fatta beslut om avtal 
för läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård vilket också beslutats av huvudmännen och gäller från 
och med 2018-07-01. Avtalet omfattar läkarmedverkan i kommunal hälso-och sjukvård för 
hemsjukvårdspatienter i särskilt boende, korttidsboende, ordinärt boende och daglig verksamhet, 
dagverksamhet vilket innefattar äldreomsorg, socialpsykiatri, individ-och familjeomsorg samt personer med 
funktionsnedsättning. Avtalet ska utgöra grund och stöd för god samverkan mellan huvudmännen som 
skapar en trygg, säker och effektiv vård och förebygger undvikbar slutenvård och återinläggning 

Utöver ovan beskrivet har samrådet också fått information om och haft dialog om rehabiliteringsutredningen 
som genomförts inom Region Östergötland, ”Sätt Östergötland i rörelse”, hur regelverket gällande 
hjälpmedel revideras samt en beskrivning av prioriteringsmodellen. Samrådet har även bidragit i arbetet 
med framtagande av nytt avtal mellan Patientnämnden och länets kommuner. Under året har samrådet haft 
en stående punkt på agendan där tre kommuner varje gång får berätta för övriga om aktuella frågor inom 
kommunen.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-08-12

(7) KS-SA.2017.37

Justerare

..........

..........

Motion - Huskurage - rädda liv och förebygger våld

Kommunstyrelsens beslut

1. Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till

Xxxxx



Vårt datum Vårt Dnr Sida

2019-06-03 KS-SA.2017.37 1(1)

Skrivelse med beslutsförslag

Tjänsteställe/Handläggare Mottagare

Kommunchef och Stab Kommunstyrelsens arbetsutskott
Dennis Gidlund
0123-191 82

dennis.gidlund@valdemarsvik.se

Motion - Huskurage - rädda liv och förebygger våld

Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige avslår motionen

Ärendebeskrivning
Centerpartiet har genom Marie Lindh Eriksson och Sigbritt Segergren
inkommit med en motion om att införa huskurage i Valdemarsviks
kommun.

Huskurage är en ideell förening med målet att förebygga och förhindra
våld i nära relationer. Att införa huskurage handlar om att anta en policy
bestående av; rutiner för att knacka på hos grannen, vid behov att
hämta hjälp av andra kommuner och att ringa polisen vid situationer
som kräver det.

Förslag till beslut
Förvaltningen anser att motionens syfte och intention är viktig. Dock blir
det svårt att realisera en policy, då kommunen inte har möjlighet att vara
bärare av den. Kommunen saknar ett eget bostadsbolag och äger
endast ett fåtal lägenheter, som planeras för försäljning.

Med ovanstående i beaktning är förslaget att kommunfullmäktige avslår
motionen om att kommunen inför Huskurage.

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Dennis Gidlund
Utredare



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-06-12

KSAU § 76 KS-SA.2017.37

Justerare

..........

..........

Motion - Huskurage - rädda liv och förebygger våld

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

1. Kommunfullmäktige avslår motionen

Ärendebeskrivning
Centerpartiet har genom Marie Lindh Eriksson och Sigbritt Segergren
inkommit med en motion om att införa huskurage i Valdemarsviks
kommun.

Huskurage är en ideell förening med målet att förebygga och förhindra
våld i nära relationer. Att införa huskurage handlar om att anta en policy
bestående av; rutiner för att knacka på hos grannen, vid behov att
hämta hjälp av andra kommuner och att ringa polisen vid situationer
som kräver det.

Förslag till beslut
Förvaltningen anser att motionens syfte och intention är viktig. Dock blir
det svårt att realisera en policy, då kommunen inte har möjlighet att vara
bärare av den. Kommunen saknar ett eget bostadsbolag och äger
endast ett fåtal lägenheter, som planeras för försäljning.

Med ovanstående i beaktning är förslaget att kommunfullmäktige avslår
motionen om att kommunen inför Huskurage.

Beslutsunderlag
Skrivelse från Staben 2019-06-03.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen, akten







SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-08-12

(8) KS-SA.2018.93

Justerare

..........

..........

Valärenden 2019 - Val av krisledningsnämnd

Kommunstyrelsens beslut

1. Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till

Xxxxx



Vårt datum Vårt Dnr Sida

2019-07-03 KS-SA.2018.93 1(2)

Skrivelse med beslutsförslag

Tjänsteställe/Handläggare Mottagare

Kommunchef och Stab Kommunstyrelsen
Dennis Gidlund
0123-191 82

dennis.gidlund@valdemarsvik.se

Val av krisledningsnämnd

Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige utser för mandatperioden till och med
2022-12-31 nedanstående 13 ledamöter och 13 ersättare
samt ordförande, 1:e vice ordförande samt 2:e vice
ordförande i kommunens krisledningsnämnd.

Ledamöter:
1. Ted Starkås (S)
2. Nhela Ali (S)
3. Ulla Wallering Fall (S)
4. Mattias Geving (S)
5. Jenny Elander Ek (C)
6. Anders Carlsson (C)
7. Rosa Jonsson (C)
8. Anna Nilsson (M)
9. Per Hollertz (M)
10. Anders Sjölander (M)
11. Marianne Svensson (KD)
12. Göran Hargestam (SD)
13. Robert Kronqvist (SD)

Ersättare:
1. Malin Andersson (S)
2. Lars Beckman (S)
3. Maud Carlsson (S)
4. Jessica Ek (S)
5. Torvald Karlsson (C)
6. Jonas Andersson (V)
7. Daniel Johnsson (C)
8. Carina Thuresson (M)
9. Hans Andersson (M)
10. Martin Jemsö (M)
11. Lars Lundqvist (LpO)
12. Kurt Olsson (SD)
13. Conny Larsson (SD)

Ordförande



Vårt datum Vårt Dnr Sida

2019-07-03 KS-SA.2018.93 2(2)

Skrivelse med beslutsförslag

Ted Starkås (S)

1:e vice ordförande
Jenny Elander Ek (C)

2:e vice ordförande
Per Hollertz (M)

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade att 2019-05-27 anta reviderat reglemente
för krisledningsnämnden. Enligt reglementet ska 13 ledamöter och 13
ersättare väljas. Det finns ingen skrivning om personunion med
kommunstyrelsen men förslaget är att samma ledamöter och ersättare
väljs till krisledningsnämnden som sitter i kommunstyrelsen.

Detta förslag är kommunicerat med valberedningens ordförande, Mikael
Jonsson (S), och vice ordförande, Per Hollertz (M), som inte hade några
invändningar mot förslag på namn och att förvaltningen tar fram förslag
på krisledningsnämnden ledamöter och ersättare.

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Dennis Gidlund
Utredare



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-08-12

(9) KS-KcS.2019.51

Justerare

..........

..........

Yttrande - Detaljplan Gryts Prästgård 1:37
Valdemarsviks kommun

Kommunstyrelsens beslut

1. Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till

Xxxxx



Vårt datum Vårt Dnr Sida

2019-08-05 KS-KcS.2019.51 1(2)

Skrivelse med beslutsförslag

Tjänsteställe/Handläggare Mottagare

Kommunchef och Stab Kommunstyrelsen
Monika Hallberg
0123-192 93

monika.hallberg@valdemarsvik.se

Yttrande - Detaljplan Gryts Prästgård 1:37 Valdemarsviks
kommun

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom samrådshandling för
detaljplan gällande Gryts Prästgård 1:37.

Ärendebeskrivning

Planförslaget är framtaget inom ramen för ett EU-projekt som startades i
januari 2018. Projektet syftar till öka medborgardeltagandet vid
utarbetande av detaljplan i kustnära lägen. Nya metoder för detta ska
tas fram i projektet.

Naturreservatet Ekön är det område som är utvalt utifrån områdets
unika karaktär. Där finns en campingverksamhet som vill utvecklas samt
privata fastigheter belägna inom området.

En omfattande dialog med fastighetsägarna har föregått framtagningen
av planförslaget. Ytterligare dialog kommer att ske med allmänheten
och intresseorganisationer.

Kommunens vilja till utveckling av Ekön framgår av Översiktsplanen
(ÖP), antagen 2018 och denna detaljplan är förenlig med ÖP:n.

Detaljplaneförslaget definierar hur Ekön ska utvecklas i framtiden. Den
reglerar hur campingverksamheten får utvidgas gällande geografisk
utökning och byggrätt. Planen möjliggör även upprättande av en
naturhamn och ökning av antalet bryggor i hamnen.

Förslag till beslut

Valdemarsviks kommun är positiv till planförslaget och bedömer inte att
det kolliderar med andra utvecklingsplaner, som idag finns, i tex ÖP:n.
Vi ser ett stort värde i att förslaget tagits fram i dialog med
fastighetsägare och att även andra intressenter kommer att involveras i



Vårt datum Vårt Dnr Sida

2019-08-05 KS-KcS.2019.51 2(2)

Skrivelse med beslutsförslag

den kommande processen.

Kommunen är beredd att delta i utvecklingsarbetet och avser att i
budgetberedningsprocess initiera frågan om hur ett sådant arbete ska
utformas över tid. Detta blir dock en senare fråga, när planen också är
antagen i ett laga kraftvunnet beslut.

Monika Hallberg
kommunchef

Beslutet skickas till
Samhällsplanering Plan/Bygg

















































SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-08-12

(10) KS-KcS.2019.37

Justerare

..........

..........

Remiss - Energi- och klimatstrategi för Östergötland

Kommunstyrelsens beslut

1. Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till

Xxxxx



Vårt datum Vårt Dnr Sida

2019-08-05 KS-KcS.2019.37 1(2)

Skrivelse med beslutsförslag

Tjänsteställe/Handläggare Mottagare

Kommunchef och Stab Kommunstyrelsen
Monika Hallberg
0123-192 93

monika.hallberg@valdemarsvik.se

Remiss - Energi- och klimatstrategi för Östergötland

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom remissrapporten gällande
Energi- och klimatstrategi för Östergötland

Ärendebeskrivning

Länsstyrelsen och Region Östergötland har, tillsammans med andra
regionala aktörer, tagit fram ett förslag till Energi- och klimatstrategi för
vårt län. Det har skett på grund av att nya globala och nationella
klimatmål har antagits under de senaste åren. Strategin syftar till att
stödja och vägleda energi- och klimatarbetet i Östergötland och en
utgångspunkt är att vi kan göra det tillsammans för att nå längre.

Förslaget till strategi utgår från de globala överenskommelser som
gjorts, exempelvis Parisavtalet, FN:s Agenda 2030 samt EU:s
Energistrategi 2050.

I Sverige har Riksdagen antagit nya klimatmål, en klimatlag samt inrättat
ett klimatpolitiskt råd. De viktigaste målen fokuserar på minskande
utsläpp av växthusgaser, energieffektiviseringar och förnybar energi.

Den föreliggande regionala strategin innehåller sex regionala energi-
och klimatmål. Dessa mål stämmer väl med den inriktning och
målsättningar som Valdemarsviks kommun har arbetat efter under flera
år.

Förslag till beslut

Vi bedömer att ett gemensamt strategidokument kommer att stödja vårt
och regionens utvecklingsarbete. Kommunen vill gärna samarbeta med
övriga kommuner, Länsstyrelsen och Regionen för att vi ska nå de



Vårt datum Vårt Dnr Sida

2019-08-05 KS-KcS.2019.37 2(2)

Skrivelse med beslutsförslag

långsiktiga målen.

Valdemarsviks kommun ställer sig därför bakom den föreliggande
remissrapporten. Rapportens innehåll stämmer väl med kommunens
uppfattning om behovet av att vidta åtgärder för att reducera
klimatpåverkan, genom att vidta åtgärder på både kort och lång sikt.
Kommunen avser att de närmaste åren ytterligare förstärka kopplingen
mellan de lokala målen och Agenda 2030:s globala målsättningar.

Monika Hallberg
kommunchef

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Östergötland
Samhällsbyggnadschef
Kommunchef
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Inledning 
Ända sedan FN:s konferens för miljö och utveckling i Rio år 1992 har vikten av att arbeta 
med klimatfrågan succesivt ökat till att vi idag ser det som en av de största utmaningarna i vår 
tid. I samband med Parisavtalet år 2015 enades majoriteten av världens länder tillsammans 
om att vi inte ska ha en temperaturökning över två grader, helst 1,5 grader, jämfört med 
förindustriell tid. Samma år lanserades också Agenda 2030-målen av FN. Dessa mål tar ett 
bredare perspektiv då de behandlar miljö-, sociala- och ekonomiska frågor för en hållbar 
utveckling, vilket är unikt. Den Europeiska kommissionen bedömer att det behövs tydlig 
klimatpolitisk handling för att uppnå en hållbar utveckling samt de globalt antagna Agenda 
2030-målen för Europas del.  

Även i Sverige har viktiga besluts tagits. År 2017 antog riksdagen ett klimatpolitiskt ramverk 
som bl.a. innebär att regeringen har en skyldighet att föra en klimatpolitik som utgår från de 
klimatmål som riksdagen har antagit. Varje regering ska också tydligt redovisa hur arbetet 
med att nå målen fortskrider. Dessutom innebär generationsmålet, vilket är det övergripande 
målet som visar inriktningen för Sveriges miljöpolitik, att vi till nästa generation ska lämna 
över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och 
hälsoproblem utanför Sveriges gränser.   

I denna strategi finns det sex regionala mål samt sex insatsområden med fokus på minskade 
växthusgasutsläpp, förnybar energi och energieffektivisering. Insatsområdena belyser vad vi 
behöver lägga extra fokus på i länet för att nå satta mål. Som komplettering till strategin har 
ett kunskapsunderlag tagits fram, med nuläge för området samt uppföljning av tidigare mål. 

Den här strategin är framtagen på uppdrag av regeringen och baseras på de internationella och 
nationella lagar, mål och andra ramverk som är antagna för att minska klimatpåverkan. 
Strategin är ett gemensamt dokument för Länsstyrelsen Östergötland och Region 
Östergötland.  

 

Varför en strategi? 
Syftet med strategin är att regionala aktörer tillsammans sätter en gemensam riktning och mål 
avseende energiomställning och minskad klimatpåverkan. Med en gemensam utgångspunkt 
och genom att arbeta tillsammans kan vi nå längre. Strategin ska också fungera som ett stöd 
och vägledning för energi- och klimatarbete i Östergötland.  

År 2008 togs den första energi- och klimatstrategin för länet, ”Ett vinnande klimat”, fram och 
år 2012 kompletterades den med regionala mål för miljömålet ”Begränsad klimatpåverkan”. 
Den nya strategin bygger vidare på den förra. Den är också en början till ett koordinerat och 
systematiskt arbetssätt där insatser och åtgärder som sker i länet kan sammanställas och dess 
effekter utvärderas. Det innebär att vi kan styra åtgärder och insatser rätt för att på ett effektivt 
sätt nå de mål som är satta i strategin.  

Att arbeta med energi- och klimatfrågor minskar inte enbart klimatpåverkan utan ger också 
andra regionala och lokala fördelar även ur sociala och ekonomiska aspekter. Exempelvis 
innebär en omställning till mer förnybart i vår energiproduktion och våra transporter oftast 
minskade utsläpp av skadliga ämnen i luften, vilket förbättrar människors hälsa. Att producera 
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egen energi kan också ge säkerhetspolitiska fördelar då beroendet av fossila bränslen från 
andra länder minskar. 

 

Arbetet med strategin 
Denna energi- och klimatstrategi har tagits fram av Länsstyrelsen Östergötland i samarbete 
med Region Östergötland. Samverkan möjliggör en bredare förankring i länet samt ger ett 
stärkt samarbete för att arbeta vidare med frågorna på en mer detaljerad åtgärdsnivå.  

Arbetet med att ta fram strategin påbörjades i början av år 2018 genom ett regeringsuppdrag 
till Länsstyrelsen. Under framtagandet av strategin så har det funnits en arbetsgrupp bestående 
av tjänstepersoner från Länsstyrelsen och Region Östergötland.  Östergötlands energi- och 
klimatråd, som leds av landshövdingen, har varit referensgrupp för strategin. Dessutom har 
samverkansgruppen för miljö och klimat som samordnas av Region Östergötland och 
Länsstyrelsen Östergötland samt Nätverket för energieffektivisering inom industrin, som 
samordnas av länsstyrelsen, varit involverade i processen.  

I processen att ta fram en ny energi- och klimatstrategi har mycket av fokus legat på att 
förankra den hos länets aktörer genom olika typer av aktiviteter och insatser.  I en enkät riktad 
till länets kommuner fick de redogöra vilka utmaningar och möjligheter de främst såg inom 
energi och klimatområdet. Baserat på svaren togs förslag på mål och insatsområden fram. 
Dessa skickades ut brett i en enkät till runt 150 regionala aktörer med frågan om de kunde 
ställa sig bakom föreslagna mål och insatsområden eller om de behövde revideras. Enkäten 
följdes av en workshop där en bred samling av runt 60 olika aktörer från länet diskuterade hur 
det ser ut inom varje insatsområde år 2045, samt vilka utmaningar det har funnits på vägen dit 
och hur vi har löst dem. Information om strategin har också spridits genom föredrag på olika 
träffar, samt genom det informationsmaterial om strategin som har tagits fram. 

 

Avgränsningar 
Detta dokument är en övergripande strategi för energi- och klimatarbetet i länet som hanterar 
frågan om att förebygga klimatförändringarna och bidra till energiomställningen. Konkreta 
åtgärder kommer därav inte tas upp i denna strategi utan hanteras i nästa steg.  

Klimatanpassning tas inte upp i denna strategi då det är en fråga som hanteras i en separat 
handlingsplan.  

 

Mål i strategin 
År 2015 skapades flera milstolpar i arbetet för en hållbar utveckling med minskad 
klimatpåverkan bland annat Addis Conference on Financing for Development i juli, Agenda 
2030 med hållbarhetsmål i september och den internationella överenskommelsen, kallad 
Parisavtalet, under COP21 i december. En mobilisering av stöd för klimatarbetet har skett inte 
bara hos de nationella ledarna, utan även hos borgmästare, företagsägare, investerare samt det 
civila samhället och medborgarna. 
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Som tidigare nämnt så innebär Parisavtalet att den globala temperaturökningen ska hållas 
under 2 grader och vi ska arbeta för att den ska stanna vid 1,5 grader. Hösten år 2016 antog 
EU avtalet och i juli år 2018 hade 179 länder ratificerat Parisavtalet.  

Agenda 2030 är en universell agenda som inrymmer de globala målen för en hållbar 
utveckling 1. Agendan syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa 
fredliga och trygga samhällen till år 2030. Det är den mest ambitiösa planen för att skapa en 
hållbar utveckling som världen någonsin antagit. De globala målen kompletterar varandra 
och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och 
den miljömässiga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU har en långsiktig energistrategi för 2050 med målsättningen att utsläppen ska minska med 
80 till 95 procent till år 2050 2. Även om strategin inte har något bindande mål så är det ändå 
en politisk viljeyttring om en önskvärd utveckling på lång sikt. Strategin följs däremot upp av 
bindande mål på kortare sikt, med exempelvis Klimat- och energipaketet för år 2020 som 
antogs år 2007. 

 

 

 

  

Följande mål kan kopplas direkt till energi- och klimatarbetet i Sverige och Östergötland: 
 
Bild mål 7 – Hållbar energi för alla - Säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en 
överkomlig kostnad.  
 
Bild mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt – Innefattar bland annat hållbar ekonomisk tillväxt och 
resurseffektivitet i konsumtion och produktion. 
 
Bild mål 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur – Bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en 
inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.  
 
Bild mål 11 – Hållbara städer och samhällen – Främja hållbar stadsutveckling och samhällsplanering bl.a. med fokus 
på byggande, infrastruktur, transporter och återvinning  
 
Bild mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion – Främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster 
 

Bild mål 13 – Bekämpa klimatförändringen – Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och 
dess konsekvenser.  

 

EU antog år 2014 ett ramverk för energi- och klimatfrågor som bygger vidare på 2020-paketet och innehåller följande 
tre bindande mål för år 2030; 

• Utsläppen av växthusgaser ska minska med 40 procent jämfört med 1990 års nivå. 
• Ursprungligen skulle andelen förnybar energi vara minst 27 procent. I samband med EU:s 

energiöverenskommelse om förnybarhetsdirektivet i juni år 2018 beslutades att andelen förnybar energi i EU 
ska uppnå minst 32 procent år 2030.  

• Energieffektiviteten ska öka med minst 27 procent. Detta mål är inte bindande utan vägledande och ska ses 
över senast år 2020, med ambitionen att nå ett mål på 30 procent på EU-nivå. 

 



6 
 
 

Sveriges energi- och klimatarbete 
Riksdagen har antagit ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige som innehåller nya klimatmål, 
en klimatlag och ett klimatpolitiskt råd. Klimatlagen trädde i kraft 1 januari år 2018 vilket 
innebär att Sverige för första gången har en lag som reglerar att varje regering har en 
skyldighet att föra en klimatpolitik som utgår från de klimatmål som riksdagen har antagit. 
Varje regering ska också tydligt redovisa hur arbetet med att nå målen fortskrider. För första 
gången har Sverige ett oberoende klimatpolitiskt råd som granskar klimatpolitiken. Reformen 
är också en central del i arbetet för att Sverige ska leva upp till Parisavtalet. Även 
generationsmålet, miljömålet ”Begränsad klimatpåverkan”, miljöbalken samt avfallstrappan 
är viktigt att ta hänsyn till när det gäller energi- och klimatstrategiskt arbete 3.  

 

  

De viktigaste målen som finns inom energi- och klimatområdet är: 

Utsläpp av växthusgaser till år 2020 
Utsläppen för Sverige år 2020 bör vara 40 procent lägre än utsläppen år 1990 och gäller för de verksamheter som 
inte omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter (dvs ESR-sektorn, också kallat ”icke-handlande sektor”). 
 
Utsläpp av växthusgaser till år 2030 
Växthusgasutsläppen i Sverige som ligger utanför EU:s utsläppshandelssystem, den s.k. ESR-sektorn, bör senast år 
2030 vara minst 63 procent lägre än utsläppen år 1990. Högst 8 procentenheter av utsläppsminskningarna får ske 
genom kompletterande åtgärder.  
 
Utsläpp av växthusgaser till år 2040 
Växthusgasutsläppen i Sverige i ESR-sektorn bör senast år 2040 vara minst 75 procent lägre än utsläppen år 1990. 
Högst 2 procentenheter av utsläppsminskningarna får ske genom kompletterande åtgärder. 
 
Utsläpp av växthusgaser till år 2045 
Senast 2045 ska Sverige ha nettonollutsläpp jämfört med 1990, varav minst 85 procent av reduktionen av utsläpp 
ska ske i Sverige. 
 
Utsläpp av växthusgaser från transportsektorn 
Växthusgasutsläppen från inrikes transporter (utom inrikes luftfart som ingår i EU:s utsläppshandelssystem, EU 
ETS) ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med år 2010. 
 
Energieffektivisering 
Sverige ska år 2030 ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005. Målet uttrycks i termer av 
tillförd energi i relation till bruttonationalprodukt (BNP).  

Förnybar energi 
Sverige år 2040 ska ha 100 procent förnybar elproduktion. Det är ett mål, inte ett stoppdatum som förbjuder 
kärnkraft och innebär inte heller en stängning av kärnkraft med politiska beslut.  
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Regionala mål 
De tidigare regionala målen för miljömålet ”Begränsad klimatpåverkan” togs fram år 2012 
och gäller fram till år 2020. Dessa har följts upp i samband med framtagandet av denna 
strategi och resultatet från uppföljningen presenteras i kunskapsunderlaget som är en bilaga 
till strategin. De nya målen presenteras nedan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuläge i Östergötland 
Östergötland är en tillväxtregion och Sveriges fjärde folkrikaste län med ca 458 000 invånare, 
fördelat på 13 kommuner med varierande befolkningsstorlek. Den största tillväxten av 
befolkning och arbetsplatser är starkt koncentrerade till de största tätorterna och kommunerna.  
Länets geografi skapar goda förutsättningar för en omställning till ett hållbart samhälle. 
Östergötland är relativt sammanhållet och tättbebyggt med de större städerna centralt belägna. 
Östgötaslätten med god jordbruksmark sträcker sig över mitten av länet, och i norr och söder 
finns sjörika skogsbygder som täcker två tredjedelar av länets yta. Det innebär potential för ett 
mer biobaserat samhälle förutsatt att skogen nyttjas på ett hållbart sätt.   

När det gäller de totala växthusgasutsläppen i Östergötland så har de minskat med totalt 23,5 
procent sedan år 1990 jämfört med år 2016. Om denna trend fortsätter och följer en linjär 
utveckling (”business as usual”, BAU) så kommer minskningen att vara 50 procent år 2030. 
Följer vi den linjära trenden så kommer vi inte kunna uppfylla de mål som är satta nationellt 
för att nå en maximal uppvärmning av max 1,5 grader i medeltemperatur på jorden, se graf 1. 
Mål 1 innebär att växthusgasutsläppen ska minskas med 85 procent jämfört med år 1990 och 
resterande 15 procent kompenseras bort genom olika typer av åtgärder, exempelvis genom 
plantering av träd eller andra metoder som binder in kol.    

Regionala energi- och klimatmål  

- Mål 1: Utsläppen av växthusgaser från verksamheter i Östergötland ska vara netto noll år 
2045 vilket innebär 85 procent lägre utsläpp jämfört med år 1990. Etappmål är 70 procent lägre 
utsläpp år 2030 jämfört med 1990. 
- Mål 2: År 2030 ska energianvändningen vara 60 procent effektivare jämfört med 2008. Målet 
uttrycks i termer av slutanvänd energi i relation till bruttoregionalprodukt (BRP). 
- Mål 3: Produktionen av förnybar energi ska år 2030 uppgå till minst 90 procent av den totala 
energiproduktionen i länet. 
- Mål 4: Växthusgasutsläppen från transporter i Östergötland ska minska med minst 70 procent 
senast år 2030 jämfört med år 2010. Målet omfattar inte internationell luft- och sjöfart. 
- Mål 5: Utsläppen av växthusgaser från konsumtion i Östergötland ska år 2030 vara högst 5 
ton koldioxidekvivalenter per person och år oavsett om utsläppen uppstår i Östergötland, 
Sverige eller utomlands. 
- Mål 6: Mängden hushållsavfall ska minska till 350 kg per person till år 2025 och 300 kg till 
år 2030. Delmål: mängden mat- och restavfall ska minska till 150 kg per person till år 2025.  
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Graf 1. Växthusgasutsläppen i länet sedan 1990 samt olika utvecklingstrender vi behöver följa för att nå 
regionala och nationella klimatmål för länets del.  

Mål 2 som hanterar energieffektivisering i länet är satt i förhållande till bruttoregionalprodukt 
(BRP) för att undvika att målets uppfyllelse påverkas av konjunktur. Mellan åren 2008 till 
2016 minskade energianvändningen per BRP i länet med 23,6 procent och fortsätter den 
linjära trenden så minskar energianvändningen per BRP med 50 procent till år 2030.  

När det gäller mål tre som hanterar förnybar och återvunnen energi så ser utvecklingen i länet 
bra ut. År 2016 stod produktionen av förnybar energi i länet för runt 72 procent av den totala 
energiproduktionen. I detta mål räknas även energiåtervinning med som en del. Detta 
eftersom det är en del i det cirkulära energisystemet och är viktig att ha med i omställningen 
till ett hållbart samhälle. Här bör dock noteras att inte all energiproduktion från spillvärme 
genom avfall är förnybar. Det behövs insatser för att minska de fossila fraktionerna i avfall 
som förbränns för el och värmeproduktion. Läs mer om detta i insatsområdet ”Förnybar och 
robust energiproduktion”.  

En av de större utmaningarna i denna strategi är att minska utsläppen från transporter för att 
nå mål fyra. Mellan åren 2010 och 2016 hade växthusgasutsläppen minskat med runt 16 
procent och enligt den linjära trenden når vi 52 procent till år 2030. Det finns goda 
förutsättningar i regionen för att arbeta med hållbara och effektiva transporter, exempelvis 
genom produktionen av förnybart bränsle samt en ökande utbyggnad av laddstationer för 
elfordon. Mer information om transporter kopplat till energi och klimat finns i insatsområdet 
”Hållbara och effektiva transporter”. 

Inom de två sista målen som hanterar konsumtion och avfall saknas nationella mål. De 
baseras därför på IPCC:s rapport om vad som behöver göras för att nå 1,5 graders-målet samt 
Avfall Sveriges mål för avfall. Båda målen är framtagna för att fungera som indikatorer på ett 
samhälle med ökad cirkulär ekonomi där konsumtion och produktion har en minskad 
klimatpåverkan. Konsumtionsmålet, mål 5, beräknas genom Naturvårdsverkets statistik för 
utsläpp genom konsumtion per person och år i Sverige eftersom det är svårt att avgränsa detta 
till enbart Östergötland 4. Varje svensk släpper ut 10,11 ton koldioxidekvivalenter per år 
genom sin konsumtion. Vad gäller hushållsavfallet så låg det på totalt 462 kg per person år 
2017 och trenden är att det har legat på samma nivå under de fyra åren innan dess. Läs mer 
om cirkulär ekonomi och konsumtion under insatsområdet ”Cirkulär ekonomi och 
konsumtion”.  
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Insatsområden 
I Östergötland har vi valt att ha övergripande strategier inom sex olika insatsområden, dessa 
är: Förnybar och robust energiproduktion, Energi- och klimateffektivt näringsliv, Energi- och 
klimateffektiva bostäder och lokaler, Hållbara och effektiva transporter, Cirkulär ekonomi och 
konsumtion samt Hållbart jord- och skogsbruk. De fyra första insatsområden behandlar 
traditionella energi- och klimatfrågor som energiproduktion och energianvändning i bostäder 
och lokaler, industrin, respektive transportsektorn. De två sista insatsområden behandlar 
bredare aspekter av påverkan på klimatet och resursanvändning med syfte att fånga upp såväl 
konsumtionsperspektivet, cirkuläritet och andra källor till växthusgaser än energisystemet.  
Indelningen av olika tematiska områden har gjorts för att på ett systematiskt sätt kunna arbeta 
med implementering av strategin och uppfyllanden av dess mål. De sektorer med störst 
utmaningar men också möjligheter att genomföra insatser för att minska länets 
klimatpåverkan har valts ut till att bli insatsområden. Samverkan inom och mellan 
insatsområdena är avgörande för att nå satta energi- och klimatmål.   

Beskrivningen av insatsområdena är gjorda på en övergripande nivå och de strategier som 
beskrivs visar på långsiktigt prioriterade områden för insatser, snarare än specifika projekt. 
Mer information och statistik och andra underlag som ligger till grund för insatsområdena 
finns i kunskapsunderlaget som är en bilaga till strategin som finns på Länsstyrelsens 
hemsida. 

Varje insatsområde inleds med en tänkbar framtidsbild där vi har nått klimatmålen till år 
2045. Framtidsbilderna har tagits fram tillsammans med regionala aktörer vid en workshop 
våren 2019.  

I slutet av varje insatsområde listas förslag på strategier för att möta utmaningar som finns 
inom områdena. En bredd av regionala aktörer behöver bidra till genomförandet av 
strategierna vilket definieras i kommande handlingsplaner som tas fram efter att strategin är 
antagen. Omställningsarbete kan vara komplext, därför kan vissa teman beröras i flera olika 
insatsområden, men ur lite olika perspektiv. 

 

Förnybar och robust energiproduktion 
Året är 2045 och det finns solceller på de tak som är anpassade och lämpliga för det. El lagras 
lokalt och används efter behov. Elen är dyrare än den var år 2019 och används där den gör 
störst nytta. Det finns också en annan energimedvetenhet än vad det har gjort tidigare. 
Diskussionen om vilket förnybart energislag som är det bästa har sedan länge avslutats och 
det är självklart att all förnybar energi är bra. Effektoptimeringslösningar finns som standard 
tack vare smarta innovationer.  

 

Nuläge i Östergötland 

Lokal produktion av förnybar energi är en nyckel för att klara energiomställningen, men 
utvecklingen och möjligheterna skiljer sig åt mellan olika produktionsformer.  
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Total installerad effekt av vindkraft nationellt uppgick till 7 300 megawatt (MW) vid 
utgången av år 2018 och den totala elproduktionen drygt 16 terrawattimmar (TWh) vilket 
utgör cirka elva procent av den totala elproduktionen i landet. Sveriges totala installerade 
effekt ökade med runt tio procent år 2018. Utvecklingen för vindkraft har inte varit lika stark i 
Östergötland. Det finns cirka 140 vindkraftverk i länet, varav de flesta byggdes före år 2010. 
Mellan 2017 och 2018 ökade effekten i länet med 4 MW jämfört med året innan till 175 MW 

5.  

Utvecklingen för solel är mycket stark i Östergötland, precis som i resten av landet. Vid 
utgången av 2017 fanns 15 726 anläggningar i Sverige, vilket var en ökning med 53 procent 
jämfört med 2016. I länet finns 1 146 anläggningar vilket innebär en 46-procentig ökning från 
föregående år. Installerad effekt per invånare för länet är 43,3 MW vilket innebär att 
Östergötland ligger på fjärde plats nationellt 6. Produktionen av värme genom solfångare var 
för 10 år sedan betydligt större än produktionen el av solceller. Solvärme har dock på senare 
tid minskat rejält vad gäller såväl installationer och forskning. Orsaken till detta är bland 
annat utformningen av stödsystem som gynnat solelsutvecklingen 7.  

I Östergötland finns cirka 60 av Sveriges över 2000 vattenkraftverk med en total effekt på 
cirka 130 MW 8. Det gör att Östergötland står för en mycket liten del av Sveriges totala 
vattenkraftskapacitet på 16 200 MW trots att alla större vattendrag är reglerade och utbyggda 
för vattenkraft. Samtidigt som vattenkraften har en avgörande betydelse för elsystemet så har 
djur- och växtliv i sjöar och vattendrag påverkats negativt till följd av dämning, torrläggning 
och ändrade vattenflöden 9.  

Ett flertal av länets fjärrvärmeanläggningar producerar både el och värme, så kallad 
kraftvärme. Kraftvärme är ett effektivt sätt att utnyttja energin som finns i bränslet och 
mängden el som kan produceras beror på hur mycket värme som går åt i fjärrvärmenätet. 
2017 levererades närmare 2,7 gigawattimmar (GWh) fjärrvärme i Östergötland 10.   

År 2016 producerades i Östergötland 213 GWh flytande bränslen och 547 GWh fasta 
bränslen, varav 144 GWh biogas 11 12.Den största andelen av biogasen används i 
transportsektorn, men på sikt förväntas biogas i allt större utsträckning användas inom industri 
och sjöfart. Största delen av etanolen som produceras i Östergötland går på export.  

 

Strategiska utmaningar och möjligheter 

I länet har det varit svårt att få till vindkraftsetableringar trots att flera initiativ tagits för 
sådana investeringar. Anledningen är bland annat motstående intressen och svårigheter att 
förankra etableringarna lokalt. År 2010 införde Försvarsmakten ett stoppområde avseende 
vindkraft och höga objekt i en fyramilsradie runt Malmen utanför Linköping som motsvarar 
40 procent av länets areal. Här finns det sålunda en målkonflikt mellan nationella 
försvarsmässiga hänsynstaganden som väger tyngre än motsvarande klimatmål. Under år 
2019 påbörjades ett regionalt arbete för att försöka hitta en bred samsyn om hur hållbar 
vindkraftsutbyggnad kan åstadkommas. Samtidigt genomförs det nationellt en process med att 
ta fram en nationell strategi för vindkraftsutbyggnad. 
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Den stora utmaningen för vattenkraften i länet och nationellt är att kunna förse Sverige med el 
samtidigt som hänsyn tas till vattenmiljön. Ny lagstiftning kräver att vattenkraftverk med 
äldre tillstånd än miljöbalken, som trädde i kraft 1999, ska ompröva sina tillstånd för att få 
moderna miljövillkor, såsom faunapassager och minimitappningar. Miljöanpassning kommer 
innebära en viss produktionsförlust i och med att driften inte längre enbart kan optimeras efter 
energiproduktion. Bara några procent av vattenkraften har i nuläget tillstånd enligt 
miljöbalken. Någon utbyggnad av småskaliga vattenkraftverk i mindre vattendrag sker i 
princip inte i länet. Det beror på dålig lönsamhet och att det är svårt att kombinera med de 
miljökvalitetsnormer som är uppsatta för vattenförekomsterna.  

Prisutvecklingen på solceller har varit mycket gynnsam de senaste åren, då priserna sjunkit 
med ca 80 procent under en period av fem till sex år 13. Denna kostnadsminskning har 
bromsats upp, men med den kostnadsnivå som råder idag är det i de allra flesta fall lönsamt 
att investera i solel. Potentialen för solelsproduktion på tak med bra till mycket bra lägen är 40 
TWh eller 30 procent av Sveriges totala elanvändning 14.  

Bioenergins råvaror kommer dels från vårt skogs- och jordbruk och bidrar till att stärka dessa 
basnäringar. Det består även av avfall och restprodukter i en cirkulär bioekonomi. Bioenergin 
bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser när den ersätter fossila bränslen, men det gäller 
att utnyttja den på rätt sätt så att vi inte skapar eller förstärker andra miljöutmaningar, 
exempelvis förlust av biologisk mångfald och andra ekosystemtjänster. Det kommer bli allt 
viktigare att göra kloka prioriteringar och avvägningar kring skogen då dess betydelse för 
både produktion av förnyelsebara bränslen men även proteinfoder, hållbara textilier och trä 
som råvara kommer bli större. Mycket av det som vi idag använder olja och fossila bränslen 
till kommer vi att använda skogen till i framtiden 15. Det finns goda förutsättningar för ökad 
produktion av flytande biobränslen. Östergötlands biodrivmedelspotential uppskattas till 3 
400 GWh per år, varav den största andelen är biogas kopplat till lantbruket 16. En stor del av 
denna potential är dock svårrealiserad.  

Fjärrvärme är en klimatsmart och energieffektiv uppvärmningsform. Det innebär dock inte att 
den inte ger några utsläpp av växthusgaser. Den fossila plasten i avfallet som förbränns ger 
upphov till cirka 50 procent av de utsläpp av växthusgaser som kommer från fjärr- och 
kraftvärmesektorn. Här krävs åtgärder uppströms, framför allt i produktions- och 
konsumtionsledet, så att enbart det som inte längre går att materialåtervinna går till 
energiåtervinning. Innovationer för att få fram fossilfri plastråvara och att hitta lösningar inom 
ekodesign är också viktigt i sammanhanget 17. Spillvärme och lågvärdig energi är också 
viktiga att tillvarata för att få en så hög energiutnyttjandegrad som möjligt.  

Elnätsbolagen anser att Östergötland inte har någon kortsiktig kapacitetsbrist i elnätet. På 
vissa lokala platser finns höglastsituationer men det är inget som är vanligt förekommande i 
regionen. Näten i vissa delar av Östergötland (så som Tekniska Verken- i Linköpings nät) 
överdimensioneras även för att klara av eventuell expansion 19. 
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Att upprätthålla effektbalansen handlar om att den aktuella användningen av el i varje givet 
ögonblick måste balanseras av den tillgängliga produktionen 19. När andelen icke planerbar 
elproduktion ökar i energisystemet så innebär detta att kraftsystemets egenskaper förändras. 
Det medför utmaningar för själva driften då systemet blir svårare att balansera och 
spänningsregleringen försvåras 20. 

Vattenkraften har en viktig funktion som balanskraft, men med förändrade förutsättningar för 
elproduktion i Sverige så ökar också behovet av andra lösningar, exempelvis energilagring. 
De vanligaste teknikerna kring detta är i dagsläget: pumpvattenkraft, batterier, tryckluft och 
energilagring. Den teknik som utvecklas snabbast är batterier. Dessa har flera fördelar då de 
dels kan användas i liten skala för hushåll och bilar, men även i större skala när flera moduler 
sätts samman. Den största utmaningen för batterier är i dagsläget kostnaden, men det finns 
goda förutsättningar för kraftigt minskade kostnader i framtiden, främst tack vare 
stordriftsfördelar och teknisk innovation 21. Även elbilar kan i framtiden få en viktig roll som 
kraftreserv i form av energilager 22. 

Det finns vidare möjligheter att lagra energi, exempelvis genom vätgas som produceras 
genom elektrolys av vatten och är ett förnybart bränsle. Vätgasen kan lagras och vid en re-
elektrifieringsprocess där vätgasen kombineras med syre återföras till elnätet som el. Det  går 
även att generera el genom att använda motorer och gasturbiner. En utmaning med vätgasen 
är dock säkerhetsaspekten. Det finns i dagsläget inga planer på utbyggnad av tankstationer för 
vätgas i Östergötland. 

 

Förslag på strategier 

• Integrera solceller och solfångare på nyuppförda och befintliga byggnader.  
• Främja system för korttidslagring av elenergi. 
• Säkerställa hållbar produktion av biobränslen baserade på grödor och restprodukter.   
• Säkerställa att vattenkraft har moderna miljötillstånd och bidrar med balanskraft. 
• Utveckla metoder för att på ett effektivt sätt nyttja lågvärdig energi. 
• Fasa ut fossila produkter i avfallet så att energiproduktionen blir 100 procent fossilfri. 

 

Energi- och klimateffektivt näringsliv 
Företagen i Östergötland har år 2045 kunskap om sin energianvändning och arbetar aktivt 
med energi och effektfrågor. Energin används effektivt på rätt sätt och på rätt ställe och 
förnybara alternativ används inom produktions- och stödprocesser. Kunder och konsumenter 
efterfrågar produkter som är energi- och klimateffektiva vilket driver samverkan mellan 
företag i en riktning mot produktion av nya hållbara produkter och tjänster. Ett exempel på 
samverkan mellan företagen är att de har effektutjämning mellan verksamheterna för att 
optimera energi och effektflöden. Digitalisering är nu ett viktigt verktyg för att arbeta 
systematiskt med energieffektivisering i näringslivet.   
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Nuläget i Östergötland  

Östergötlands näringsliv är varierat, med stort inslag av kunskaps- och utvecklingsinriktning 
och står för cirka 40 procent av den totala energianvändningen i länet. Den tillverkande 
industrin som finns är främst inom branscherna metall och skog. Industrisektorn är därför en 
relativt stor energianvändare, men som också arbetar mycket med energifrågorna. Utsläppen 
från industrin har enligt statistik från den nationella emissionsdatabasen halverats mellan åren 
1990 och 2016 23. 

Lagen om energikartläggning i stora företag, som syftar till att främja energieffektiviteten, 
påverkar länets näringsliv när det gäller energieffektiviseringsarbete 24. Lagen är en del av 
Sveriges arbete i att uppfylla de krav som EU har satt genom energieffektiviseringskravet, 
EED (Direktiv 2012/27/EU) 25.  

En stor del av det praktiska genomförandet för att vi ska nå ett fossilfritt samhälle ligger hos 
näringslivet. Genom initiativ från Fossilfritt Sverige så har olika branscher i näringslivet tagit 
fram färdplaner för hur respektive bransch kan öka sin konkurrenskraft samtidigt som 
klimatneutralitet nås till år 2045 26.  

I Östergötland finns det olika näringslivsnätverk för att främja energi- och klimatarbetet i 
företag. Exempelvis nätverket för energieffektivisering inom industrin som samordnas av 
Länsstyrelsen i Östergötland möjliggör erfarenhetsutbyte mellan de större energianvändande 
industrierna i länet, akademin och myndigheter. Även Östergötlands energi- och klimatråd 
fungerar som ett forum för samverkan mellan regionala aktörer med koppling till 
energiomställningen.  

 

Strategiska utmaningar och möjligheter 

Genom kontinuerligt arbete med energi- och resurseffektivitet förbättras företagens 
konkurrenskraft. De företag som uppnår klimatneutralitet är mer robusta inför ökade priser på 
fossil energi och kan tillgodose ökad efterfrågan på hållbara produkter och tjänster. 
Ekodesigndirektivet är ett verktyg för att styra utvecklingen genom ökade krav på olika 
produktgrupper. Genom att koppla forskning och nya affärsmöjligheter till energi- och 
klimatlösningar blir länet konkurrenskraftigt och nya arbetstillfällen skapas. En tidig 
omställning och anpassning till framtida energi- och miljökrav innebär att nya affärsmodeller 
kan skapas. Utveckling av nya och befintliga affärsmodeller inom cirkulär ekonomi bör också 
främjas.  

En effektivare användning av energi är en förutsättning för att nå målet om noll nettoutsläpp 
av växthusgaser då tillgången på biobränslen och förnybar energi är begränsad. En minskad 
energianvändning bidrar även positivt till flera miljökvalitetsmål. I miljöbalken lyfts vikten av 
att hushålla med både energi- och naturresurser. Energihushållning bidrar även till att skapa 
en konkurrenskraftig verksamhet och ökar förutsättningarna för utveckling och tillväxt. I 
Östergötlands län är företagandet viktigt och potentialen för energieffektivisering stor hos så 
väl små som medelstora och stora företag och industrier. Energieffektivisering är lönsamt och 
skapar ökad konkurrenskraft för enskilda företag om den genomförs på ett strukturerat och 
systematiskt sätt, exempelvis genom energiledningssytem. En utmaning är att få fler företag, 
så väl stora som små, i länet att arbeta systematiskt och strukturerat med energifrågorna.  
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Det finns en potential i länet för energieffektivisering inom industriverksamheter med stor 
energianvändningen inom produktion. Vidare finns det också möjligheter till ett ökat 
restvärmeutnyttjande vilket bör utvecklas vidare. Exempelvis genom att använda industriell 
restvärme på fjärrvärmenätet kan biobränsle som eldas i kraftvärmeverken frigöras och 
användas för att ersätta fossila bränslen i andra delar av samhället. 

För företag utan stor energianvändning blir de ekonomiska incitamenten att minska sin 
energianvändning mindre men ändå inte obetydliga med tanke på ökad konkurrenskraft och 
robusthet mot marknadsförändringar. Många företag har dessutom dålig kunskap om, eller 
ingen tydlig bild och uppföljning av sin energianvändning och sina faktiska energikostnader. 
För många företag kan det därav vara svårt att prioritera tid för energieffektivisering. Det 
finns därav en utmaning i att hitta stimulans- och påtryckningsverktyg för att få företag att 
genomföra energieffektiviseringsåtgärder. Erfarenhet visar att företag som börjar intressera 
sig för energifrågan blir mer angelägna att arbeta vidare systematiskt för att kontinuerligt 
minska sin energianvändning. 

Kunskap om energifrågor hos konsumenter behöver också öka så att de kan ställa tydligare 
energi- och klimatkrav. Genom upphandling bör även verksamheter ställa krav. Mätutrustning 
som kan bidra till att synliggöra energianvändning och utsläpp av koldioxid behövs. Det 
behövs även nätverksbyggande och mötesplatser.   

 

Förslag på strategier 

• Öka kunskapen om energi- och klimateffektiviseringens fördelar för lönsamhet, 
konkurrenskraft och andra mervärden. 

• Öka antalet företag som arbetar med ett systematiskt och strukturerat energiarbete.  

• Främja miljödriven produktutveckling. 

• Öka och främja nyttjande av spillvärme, lågvärdig värme och egenproducerad energi. 

• Stärka industriell samverkan för energi- och effektoptimering. 

• Öka kunskapen inom näringslivet om energi- och klimatkrav vid inköp. 

• Främja upphandling av energi- och klimateffektiva produkter inom offentlig sektor. 

• Arbeta för att stärka och utveckla energitillsyn på företag. 

 

Energi- och klimateffektiva bostäder och lokaler 
År 2045 är bostäder och lokaler är yteffektiva, vilket innebär en större andel gemensamma 
ytor. Den cirkulära delningsekonomin medför att det i exempelvis lägenhetsområden finns 
speciella rum för återbruk och möjligheter att odla grönsaker i anslutning till bostad eller 
arbetsplats. Fastigheter och dess närområden är bättre anpassade till extremhändelser i 
klimatet och de är också byggda av mer hållbara material som ökar byggnadens 
energieffektivitet och klimatprestanda. Vid ny- och ombyggnation används alltid 
livscykelperspektiv. Byggnaderna har mycket automation som innebär en god uppföljning av 
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byggnaders prestanda. På och i byggnaderna produceras och förvaras förnybar energi som till 
stor del täcker dess årliga energianvändning. 

 

Nuläge i Östergötland 

Sveriges bygg- och fastighetssektor står ungefär för en femtedel av de totala 
växthusgasutsläppen i landet. I detta inkluderas också utsläppen av importerade varor som 
produceras i andra länder. El och uppvärmning av bostäder och lokaler i Östergötland stod år 
2016 för över 23 procent av länets totala utsläpp. Utvecklingen för att minska utsläppen går 
ändå åt rätt håll. Mellan åren 1990 och 2016 halverades utsläppen av växthusgaser tack vare 
energieffektivisering i befintliga byggnader, utfasning av olja samt högre energiprestanda vid 
nybyggnation. År 2016 stod den totala slutanvända energin i länets småhus, flerbostadshus 
och fritidshus tillsammans för ungefär en femtedel av den totala energianvändningen i länet. 
Det finns också ett etappmål för bygg- och rivningsavfall som innebär att 70 viktprocent ska 
av det material som används vid byggnation ska återvinnas till år 2020. År 2016 var 
återvinningsgraden av bygg- och rivningsmaterial 50 viktprocent 27. 
Arbete med byggnaders energiprestanda är något som inte bara är prioriterat i länet utan också 
nationellt och internationellt. På nationell nivå skärps de energikrav som finns i Boverkets 
byggregler (BBR) vid behov för att anpassas efter lagstiftning som tas fram på EU-nivå. 
Senast den 31 december år 2020 ska EU:s medlemsstater se till att nya byggnader är så 
kallade nära-nollbyggnader 28. 
Initiativet Fossilfritt Sverige har tillsammans med aktörer från bygg- och anläggningssektorn 
tagit fram en färdplan för hur branschen ska bli klimatneutral år 2045 29. I färdplanen 
tydliggörs hur branschen tillsammans bör arbeta för att nå satta klimatmål. Vidare bedömer 
branschen att det går att nå de mål som är satta för år 2030, men för att nå målen om 
nettonollutsläpp år 2045 så krävs det teknikskiften och kommersialiserade innovationer på 
marknaden.  
Några av de aktörer i länet som är viktiga när det gäller att minska energianvändning och 
klimatpåverkan från bostäder och lokaler är branschorganisationen Fastighetsägarna samt 
Linköpings Universitet och de kommunala energi- och klimatrådgivarna. Samverkan mellan 
dessa aktörer samt med näringsliv och andra offentliga aktörer är viktigt för att nå satta 
klimatmål.    
 

Strategiska utmaningar och möjligheter  

Utvecklingen inom bostads- och lokalmarknaden styrs mycket av den nationella politiken och 
lagstiftningen genom bland annat Boverkets byggregler (BBR). Därav är det viktigt att 
styrmedel främjar mer energi- och klimateffektivt byggande och renovering. Här krävs också 
politiskt mod och samsyn för att sätta långsiktiga spelregler för branschen så att det blir lättare 
att arbeta mot de klimatmål som är satta för år 2030 och 2045. 
I en analys av bostadsmarknaden som Länsstyrelsen har genomfört bedöms att byggtakten 
fortsatt måste hålla samma takt som idag under en femtonårsperiod för att motsvara 
kommande bostadsbehov 30. Särskilt stort är behovet för nyanlända och unga. Det innebär inte 
bara utmaningar för social hållbarhet utan också att bygga och renovera bostäder så att de är 
energi- och klimateffektiva. 
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Användningen av livscykelperspektiv är avgörande för att få fram den totala miljö- och 
klimatpåverkan för fastigheter, dock är det något som används relativt lite inom branschen 
enligt studier 31. Här behövs ökad kunskap speciellt hos konsulter och entreprenörer om hur 
livscykelperspektivet kan användas vid ny- och ombyggnation. På så sätt tydliggörs 
kopplingen mellan kostnader vid byggnation och kostnader för exempelvis uppvärmning 
under byggnadens livslängd. Boverket har lagt som förslag i rapporten ”Förslag till strategi 
för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö” att år 2020 ska all ny- och ombyggnation utgå 
från ett livscykelperspektiv 32.  
En utmaning är energieffektivisering av befintliga byggnader. Både inom den offentliga 
sektorn och näringslivet finns det fastigheter som är i stort behov av renovering. Här finns det 
en potential att på sikt inte bara minska energianvändningen och dess klimatpåverkan utan 
också minska driftkostnaderna för fastighetsägarna. Det är dock viktigt att ta hänsyn till 
sociala och ekonomiska aspekter eftersom hyror kan höjas vid en renovering. Det är viktigt att 
hitta stimulans- och påverkansverktyg från offentlig sektor för att stötta och driva på 
fastighetsbranschens arbete med frågorna. Även beteendefrågor är viktigt att ta hänsyn till när 
det gäller energieffektivisering i fastigheter.  
Det finns flera möjligheter för bygg- och fastighetsbranschen att arbeta med sin 
klimatpåverkan. En av dem är den digitala utvecklingen som sker i samhället vilken ger ökade 
möjligheter till nya arbetssätt, tjänster och marknader, samt effektivare och mer hållbart 
byggande. I och med cirkulära affärsmodeller och en mer tjänstebaserad marknad kan bygg- 
och fastighetsbranschen hitta nya affärsmöjligheter och utveckla sin verksamhet till att bli mer 
hållbar. Att installera solceller på en byggnads tak är exempelvis en möjlighet att göra en 
byggnad mer hållbar.  
 

Förslag på strategier  

• Öka andelen befintliga fastigheter som renoveras utifrån energi- och resurseffektivitet. 

• Öka kunskapen om livscykelperspektiv hos entreprenörer och konsulter vid 
byggnadsprojektering.  

• Ge beställare av fastigheter en ökad kunskap om kravställning på byggnadens 
energianvändning och klimatpåverkan samt att hållbara byggnadsmaterial används.   

• Öka utvecklingen och användningen av digitala verktyg för att öka 
energieffektiviseringen och effektoptimeringen av fastigheter och dess 
klimatpåverkan. 

• Öka kunskapen om hur en fastighet byggs för att maximera möjligheterna att 
producera förnybar el på den.  

• Skapa möjligheter och öka kunskapen för att hitta cirkulära affärsmöjligheter inom 
bygg- och fastighetsbranschen. 

• Arbeta för att stärka och utveckla energitillsyn på fastigheter. 

• Stärka kopplingen mellan akademi och aktörer inom bygg- och fastighetsbranschen.  
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Hållbara och effektiva transporter 
År 2045 är Östergötland en sammankopplad region med både städer och landsbygd, vilket 
ställer höga krav på effektiva transporter. Alla transporter i Östergötland är fossilfria och 
drivmedelsstationerna säljer enbart förnybara drivmedel. Lättare fordon är eldrivna och det 
finns en tillfredställande laddinfrastruktur. Tätare bebyggelse och en genomtänkt ortsstruktur 
där det är möjligt gör att kollektivtrafiken är välutnyttjad. Innovativa logistiklösningar gör 
godstransporterna effektiva. Olika typer av mobilitetstjänster tillgodoser stor del av 
transportbehoven. Resmönster för arbete och studier har effektiviserats och digitaliseringens 
utveckling gör det lätt att arbeta på distans vid behov. 

 

Nuläge i Östergötland 
Transportsektorn står för en tredjedel av Östergötlands totala växthusgasutsläpp, vilket är 
samma nivå som övriga riket. Växthusgasutsläppen från transporter i Östergötland har 
minskat med runt sju procent mellan åren 1990 och 2016. Samtidigt har exempelvis antalet 
inregistrerade personbilar ökat med runt 19 procent mellan åren 2001 till 2016. Om vi 
fortsätter att följa nuvarande trend, når vi en minskning av utsläppen på cirka 50 procent till år 
2030. För att nå Sveriges mål om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030 samt minst 70 
procents utsläppsminskning jämfört med 2010, krävs en ökad omställningstakt och betydande 
insatser inom flera områden.  

I Östergötland står personbilar för de enskilt största utsläppen på cirka 60 procent, se Figur 1. 
Det är främst kring de större städerna samt E4:an som de största transportrelaterade utsläppen 
sker. Utsläppen från inrikes flyg samt sjöfart har under de senaste 30 åren varit relativt 
oförändrade och utgör endast en liten del av den totala utsläppsmängden inom 
transportsektorn 33. 

 
Figur 1. Utsläpp av växthusgaser från transporter i Östergötland, 2016. Källa: Nationella utsläppsdatabasen. 
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Östergötland har betydande godstrafikflöden då stor del av interregionala järnvägs- och 
vägtransporterna i Sverige passerar länet på väg till och från Stockholmsregionen, övriga 
Svealand och Norrland. Det finns flera logistiska knutpunkter i Östergötland där olika 
godstransportstråk sammanstrålar, exempelvis i Norrköping där det finns en hamn, närhet till 
E4:an samt flera större industrier 34. I jämförelse med resten av landet är det relativt få 
godstransporter som börjar eller slutar i länet 35.  
Tre fjärdedelar av det gods som lastades eller lossades i Östergötland år 2016 fraktades inom 
länet, med en koncentration till och från tätorterna Linköping och Norrköping. En stor del av 
de regionala transporterna var kortare än 35 km. Trafikverket förutspår att 
godstransportarbetet i Sverige kommer att öka med 50 procent till 2030 36, som del av en 
pågående strukturomvandling där transporterna blir fler och mer långväga, med minskade 
lager och små frekventa sändningar. Den ökande e-handeln ställer också ytterligare krav på 
frekventa och snabba leveranser.  
Östergötland har en stark befolkningstillväxt med arbetsplatser främst i de största tätorterna, 
vilket innebär ökad arbetspendling. Det kollektiva resandet i Östergötland har trots den ökade 
pendlingen inte ökat i samma takt som övriga Sverige. Mellan år 2006 till 2016 ökade 
kollektivresandet på riksplanet med 44 procent och i Östergötland med 14 procent 37. 
Fortfarande sker de flesta vardagsresorna i Östergötland med bil (57 procent av resorna), 
medan 26 procent av resorna görs till fots eller med cykel och endast 14 procent med 
kollektivtrafik 38. 
Den största andelen av alla vägfordon är fossildrivna och andelen som drivs av förnybara 
bränslen har inte ökat i den takt som krävs. Offentlig sektor har påbörjat och går före i 
omställningen till fossilfria fordonsflottor. Detta är särskilt tydligt i länets kommunala 
organisationer där cirka 60 procent av det totala antalet personbilar är fossilfria, vilket är över 
snittet i Sverige som ligger på runt 40 procent 39. I Östergötland har 12 av 13 kommuner, 
Region Östergötland, samt ett tiotal större företag ställt sig bakom Fossilfritt Sveriges 
utmaning att senast år 2030 endast utföra och köpa fossilfria transporter. Förutsättningarna för 
att uppnå detta är goda då det finns flera regionala aktörer inom både produktion och 
infrastruktur för biodrivmedel och laddning av elfordon.   
Inköp av nya bilar anpassade för fossilfria drivmedel eller eldrift är fortfarande mer ovanligt 
bland privatpersoner på grund av exempelvis höga priser och otydliga spelregler. 
Privatpersoner köper oftare begagnat, vilket förutsätter att det finns fordon på 
begagnatmarknaden. Här kan det offentliga och näringslivet bidra genom att handla upp 
fordon som drivs med el eller förnybart som sedan säljs på begagnatmarknaden.  
 

Strategiska utmaningar och möjligheter 
För att nå det nationella och regionala målet om minst 70 procents utsläppsminskning från 
transportsektorn måste en betydande omställning ske parallellt inom flera områden. Denna 
omställning behöver stå på tre ben 40: 

• Högre andel förnybara drivmedel 
• Ett mer transporteffektivt samhälle 
• Energieffektiva och fossilbränslefria fordon 

Transportbehovet behöver minska och genom långsiktig planering och utveckling av 
attraktiva och tillgängliga städer kan överflyttning till miljömässigt hållbara transportsätt ske. 
En utbyggd infrastruktur för el och förnybara drivmedel möjliggör minskade utsläpp för 
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kvarvarande transporter. Omställningen behöver anpassas till lokala förutsättningar och 
kräver nya lösningar och affärsmodeller tillsammans med ändrade beteenden och 
attitydförändringar.  

Förutsättningarna för omställning till fossilfria transporter i Östergötland är goda. Länets 
geografiska utformning är fördelaktigt med sammanhållna transportstråk där många invånare 
har tillgång till kollektivtrafik. En utmaning är att få fler att nyttja kollektivtrafiken istället för 
att ta bilen.  
Eftersom transportbehovet väntas öka, inte bara i länet utan i hela riket, ligger det en stor 
framtida utmaning i att tillgodose efterfrågan av regionalt producerade biodrivmedel. Antalet 
laddningsstationer samt distributionsplatser för biodrivmedel och användandet av dem 
behöver öka inom länets hela geografi. Detta är en betydande utmaning som Östergötland inte 
står ensam inför. Den ökande konkurrensen om de fossilfria drivmedelen ställer stora krav på 
transporteffektivisering om målen om utsläppsreduktion ska kunna uppnås. Ökad regional 
produktion av biodrivmedel kan endast delvis möta denna utmaning, men innebär i gengäld 
större försörjningstrygghet, nya arbetstillfällen, möjligheter till omhändertagande av 
svårhanterligt organiskt avfall och ökad ekonomisk tillväxt.   
Transporteffektivisering kan ske genom teknikutveckling av fordon, innovativa lösningar 
inom mobilitet och logistik samt beteendeförändringar. Nästan hälften av alla bilresor är 
kortare än fem kilometer och sker i tätorterna 41. Det finns god potential för effektivisering 
genom långsiktig planering mot hållbar utveckling med förbättrade möjligheter att gå, cykla 
och åka kollektivt. Det skulle också ha andra gynnsamma effekter på till exempel folkhälsa 
och mer attraktiva miljöer. Samhällsutmaningen ligger i att matcha bilens oslagbara 
flexibilitet med åtgärder som gör bilfritt resande mer attraktivt, till exempel förbättrad 
cykelinfrastruktur i kombination med nya mobilitetslösningar och ett mer flexibelt 
kollektivtrafiksystem.  
Utvecklingen av godstransporter mot små, mer frekventa sändningar ger upphov till 
varutransporter som påverkar både koldioxidutsläppen och skapar trängsel i tätorter. Genom 
att samordna transporter och öka fyllnadsgraden kan utsläpp, trängsel och buller minskas. 
Även den fysiska planeringen spelar stor roll för att öka transporteffektivitet för 
godstransporter. I samband med Ostlänkens färdigställande, planerad till år 2035, kommer 
möjligheterna till omflyttning av både person- och godstransporter mot Stockholm att öka. 
Byggandet av Ostlänken och tillhörande trafiklösningar riskerar dock att bidra till ökade 
utsläpp genom den förväntade ökningen av godstransportarbete under tiden bygget pågår. Här 
finns det en möjlighet och en utmaning för näringslivet och det offentliga att gå före och att 
visa på möjligheterna med fossilfria transporter, främst med innovativ upphandling och 
trafikplanering.  
I åkeribranschens färdplan ”Färdplan för fossilfri konkurrenskraft” nämns flera utmaningar 
för att ställa om till fossilfritt där långsiktighet och nya affärslösningar spelar en viktig roll för 
att möjliggöra kostsamma investeringar i fordon med låga utsläpp 42. En stor utmaning för att 
uppnå ett hållbart transportsystem är att det krävs betydande attitydförändringar bland både 
enskilda individer och organisationer. Digitalisering kan skapa förutsättningar för nya smarta 
lösningar och möjliggöra en annan typ av tillgänglighet, i form av exempelvis resfria möten 
och delningstjänster.  
Upphandling, inte bara i offentlig sektor utan också hos större företag, är ett viktigt verktyg 
för att påverka omställningen i rätt riktning, både för den egna verksamheten och i samarbetet 
med andra aktörer. Här konkurrerar dock klimat och miljöhänsynen med många andra krav 
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som ofta upplevs som mer prioriterade, främst kostnader och tidsaspekter. Därför är tydliga 
styrsignaler från ledning, ägare och politiker nödvändiga.  
Omställningen behöver anpassas till lokala förutsättningar och kräver nya lösningar och 
affärsmodeller tillsammans med ändrade beteende och attitydförändringar. För att lyckas 
behövs en bred samverkan mellan regionala aktörer. På regional och lokal nivå kan offentlig 
sektor agera förebild och därmed åstadkomma en betydande förändring av såväl 
transportmönster som drivmedelsanvändning. En regional handlingsplan för infrastruktur för 
förnybara drivmedel och elfordon tas fram parallellt som en fördjupande del i detta 
insatsområde. 

 

Förslag på strategier  

• Främja god tillgång till fossilfria drivmedel och laddningsmöjligheter för elfordon i 
alla delar av Östergötland. 

• Effektivisera resandet i länet genom tekniska och organisatoriska lösningar. 
• Öka kunskapen och främja beteendeförändringar hos allmänheten om hållbart resande. 
• Främja hållbar transportplanering med förbättrade möjligheter att gå, cykla och åka 

kollektivt.  
• Öka kunskapen om effektivisering och systematiskt omställningsarbete av 

fordonsflottan inom offentlig sektor och näringsliv. 
• Främja upphandling och inköp av hållbara transporter inom offentlig sektor och 

näringsliv. 
• Främja regionala lösningar för energi- och klimateffektivare transporter inom logistik, 

omlastningscentraler, ruttoptimering och samordnad varudistribution. 

 

Cirkulär ekonomi och hållbar konsumtion 
År 2045 finns ett utvecklat producentansvar för produkters påverkan på klimatet. Som 
konsument är det lätt att välja det alternativ som är bäst för miljön, då det även är det 
billigaste. Istället för att köpa hyr vi våra kostymer, cyklar, möbler, mobiler, verktyg etcetera. 
Medvetenheten om den egna klimatpåverkan är hög. Koldioxidbudgetar är vanligt 
förekommande. Det är dyrt att generera avfall och vi har utvecklade pantsystem för ett flertal 
typer av förpackningar och de återanvänds flera gånger. Cirkulära flöden inom näringslivet 
gör att behovet av jungfruliga material är litet.  

 

Nuläge i Östergötland 

De svenska hushållens konsumtion har en stor påverkan på miljö och klimat och den ligger tio 
procent över genomsnittet för de 28 EU-länderna år 2016. Utmaningarna ska inte 
underskattas, då Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser motsvarar cirka 11 
ton per person och år och måste minskas till ett till två ton per person och år för att kunna 
uppnå generationsmålet och Parisavtalets mål. För att nå detta krävs ökad resurseffektivitet 
genom avfallsförebyggande åtgärder, ökad återanvändning samt giftfria kretslopp i både 
tekniska och biologiska flöden så att vi har möjlighet att materialåtervinna uttjänade 
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produkter. Avfallstrappan (se bild 1) är viktig att följa när det gäller arbete med cirkulär 
ekonomi.  

Bild 1. Avfallstrappan, tillfällig illustration, ändras till slutgiltig version. 

I samband med Naturvårdsverkets revidering av den nationella avfallsplanen år 2018 till 2023 
har det visat sig att vi sitter fast i samma mönster, det vill säga avfallsmängderna ökar. 
Trenden att återvinna material har stagnerat. Här krävs proaktiva insatser för att komma 
vidare och det är också viktigt att komma längre i detta avseende. Forskning visar att om vi 
kan minska mängden hushållsavfall med fem procent i Sverige så skulle det innebära 
minskade utsläpp av växthusgaser med 300 000 ton per år. Det motsvarar de utsläpp av 
växthusgaser som en medelstor svensk kommun släpper ut under ett år. År 2016 uppgick 
matavfallet i Sverige till 1,3 miljoner ton och hushållen stod för den i särklass största andelen 
med 938 000 ton. Produktionen av den mängd mat som slängs varje år motsvarar omkring två 
miljoner ton koldioxid, vilket motsvaras av ungefär tre procent av de totala utsläppen av 
växthusgaser i Sverige.  

Mellan åren 2015 till 2017 har mängden avfall per person legat på relativt liknande nivåer. År 
2017 uppgick hushållsavfallet per person i Östergötland till 462 kilogram per år. Även andra 
områden inom cirkulär ekonomi, exempelvis ekodesign, kan utgöra medel för att nå de 
identifierade och fastslagna konsumtionsmålen. 

 

Strategiska utmaningar och möjligheter 

I Sverige saknas uttalade mål för cirkulär ekonomi vilket innebär en utmaning då det saknas 
mått för att mäta detta. Därmed blir det svårt att sätta ett nollvärde och mäta utvecklingen 
inom området. En annan utmaning är att allt fler produkter produceras i utlandet vilket gör att 
vi har svårare att kontrollera påverkan på miljö och klimat.  

Ett problem med att skapa sig en nulägesbild om cirkulär ekonomi är att det saknas 
heltäckande statistik för detta område. För att ändå få en bild av hur det förhåller sig i 
Östergötland kan vi studera utvecklingen för olika aspekter med koppling till cirkulär 
ekonomi, exempelvis data från kommunernas återvinningscentraler samt statistik om 
återcirkulation av matavfall och konsumtion.  

Privata konsumenter är nyckelaktörer inom insatsområdet. För att nå minskad energi- och 
klimatpåverkan krävs ett ändrat beteende hos konsumenter. Det kan exempelvis vara genom 
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att lämna in till och köpa mer varor second hand, reparera saker som gått sönder och att 
konsumenterna faktiskt ställer krav på producenterna att ta fram mer cirkulära produkter som 
håller längre. Även företags inköp av varor har stor energi- och klimatpåverkan. 

Kommunerna är viktiga aktörer i arbetet med cirkulär ekonomi och minskade avfallsmängder 
och de har goda möjligheter att arbeta framgångsrikt med frågorna. De kommunala 
avfallsplanerna är ett viktigt verktyg inom detta område. Kommunerna kan också genom 
upphandling styra marknaden till giftfria, avfallssnåla och cirkulära produkter, tjänster och 
affärsmodeller. Det finns också flera goda exempel från kommunala verksamheter som 
genom olika insatser lyckats minska avfallsmängder och samtidigt minskat sina kostnader. 
Det går exempelvis att markant minska matsvinnet från stor- och skolkök. Ett kilo matsvinn 
motsvarar cirka två kilo koldioxidekvivalenter enligt en rapport framtagen av 
Naturvårdsverket 43.  

Näringslivet kan bidra till minskade avfallsmängder genom olika processer som till exempel 
industriell symbios, det vill säga när en bi- eller restprodukt i ett företag kan nyttjas som 
insatsvara hos ett annat företag. Därigenom minskas avfallsmängderna samtidigt som behovet 
att nyttja jungfruliga råmaterial minskar. I Östergötland finns ett gott exempel på sådan 
samverkan i den eko-industriella parken på Händelö. Ett annat sätt är att genom ekodesign 
integrera ett livscykelkostnadsperspektiv från utveckling till tillverkning, användning och 
slutanvändning för att uppnå energieffektivisering och en god hushållning av resurser. Det 
finns även en utvecklingspotential för företag att nyttja cirkuläritet som en del i att utveckla 
nya erbjudanden. Det kan exempelvis vara i form av återbruk, hyra ut produkter istället för att 
sälja dem, så kallad funktionsförsäljning. Det kan också handla om så kallad tjänstefiering 
som handlar om att sälja tjänster och helhetslösningar istället för en produkt.  

 

Förslag på strategier   

• Stärka och öka affärsrådgivning från privata och offentliga aktörer om cirkulära 
innovationer och affärsmodeller. 

• Uppströms insatser för att möjliggöra återanvändning av rötslam. 
• Stimulera att företag använder restprodukter och avfall som råvara. 
• Öka kunskapen hos allmänheten om hållbar konsumtion, exempelvis 

avfallsförebyggande åtgärder. 
• Öka kunskapen om cirkulär ekonomi och ekodesign, både inom näringslivet samt den 

offentliga sektorn.   
• Öka antalet offentliga organisationer som använder sig av upphandlingsformer som 

främjar cirkuläritet. 
• Öka antalet fysiska och digitala mötesplatser där medborgarna kan byta produkter med 

varandra.  
• Främja symbioscenter för nyttiggörande av restprodukter i näringslivet. 
• Minska matsvinn och avfall i offentlig sektor, näringsliv och hushåll. 
• Öka kunskapen om kommunala avfallsplaner med fokus på energi, klimat samt 

cirkulära flöden.  
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Hållbart jord- och skogsbruk 
År 2045 har den lokala produktionen av livsmedel och biomassa har ökat. Jordbruk och 
skogsbruk har stor betydelse för att utsläppen från andra sektorer minskar. Råvaror från jord- 
och skogsbruk har ersatt fossil råvara. Högre avkastning och effektivare användning av 
insatsvaror minskar utsläppen per producerad enhet. Jord- och skogsbruk är balanserat för en 
effektiv kolinlagring. Förändrade matvanor har lett till minskade växthusgasutsläpp samtidigt 
bidrar jord- och skogsbruket till att god biologisk mångfald säkerställs.  

 

Nuläge i Östergötland 

Nästan två tredjedelar av Östergötland består av skog och det finns mer än 10 000 privata 
skogsägare i länet. Skogen påverkar såväl det lokala landskapet, näringslivet och hur 
forskningen utvecklas. Skogen i Östergötland växer mer än den avverkas och har gjort så 
under lång tid 44. När träden växer tas koldioxid upp från atmosfären och binds in i träden och 
i marken. Det innebär att skogen fungerar som en kolsänka som balanserar utsläppen av 
växthusgaser. Koldioxiden släpps sedan ut från grenar, rötter och mark på hygget när skogen 
avverkats och från själva virket när färdiganvända produkter bränns eller ruttnar. Längst 
stannar kolet i byggnader av trä, träd som får bli riktigt gamla och i marken i skog som inte 
avverkas. Träråvara från skogen används till många produkter, som exempelvis möbler, 
bränsle och papper, och nya användningsområden skapas kontinuerligt.   

Östergötlands län är också ett betydande jordbrukslän. Sedan 1975 har antalet 
jordbruksföretag minskat stort, vilket innebär att arealen åkermark per företag i 
genomsnitt ökat från 40 till 66 hektar 45. Utsläpp från jordbruket i Östergötland var år 
2016 505 280 ton koldioxid, vilket är en minskning med cirka två procent jämfört med 1990 
46. Växthusgaser från djurhållning och växtodling utgör idag den största delen av jordbrukets 
utsläpp. Både lustgas och metan har mycket kraftigare verkan på klimatet än koldioxid, räknat 
per ton47. Jordbruk på mulljordar och utdikade torvmarker i skogslandskapet, som det finns 
mycket av i Östergötland, är också källor till utsläpp. Det svenska köttets andel av 
konsumtionen har minskat sedan 1995, samtidigt som den totala köttkonsumtionen har ökat 
48. Ökad nettoimport har alltså ökat utsläppen i andra länder.  

Energianvändning inom jordbruket varierar beroende på inriktning. Inom växtodling handlar 
det till stor del om traktordrift samt torkning och inom djurhållning används energi bland 
annat till foderberedning, uppvärmning och ventilation. På mjölkgårdar används dessutom 
mycket energi vid mjölkhantering 49. Diesel står för nästan hela energianvändningen inom 
skogsbruket 50.   

 

Strategiska utmaningar och möjligheter 

Emissionerna från gödsel går att minska främst genom att tillvarata gödsel för 
biogasproduktion. Många av länets djurbesättningar är stora och samlade vilket ger goda 
förutsättningar för detta. Växthusgasutsläppen från nötdjur kan minskas genom att minska 
djurhållningen, men detta skulle få negativa konsekvenser för möjligheterna till att 
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upprätthålla biologisk mångfald, en rik kulturmiljö och en levande landsbygd. En annan 
möjlighet är att påverka konsumenterna mot att öka andelen svenskt naturbeteskött och 
minska sin totala köttkonsumtion.  

Utsläppen av lustgas från åkermark kan minskas genom optimerad kvävetillförsel, vilket även 
har andra positiva miljöaspekter såsom minskad övergödning. Genom att stimulera 
anläggande av våtmarker på mullrik jord kan utsläppen minskas, men det krävs ekonomiska 
styrmedel för ersättning för mark. Jordbrukets potential som kolsänka kan utvecklas med 
hjälp av mellangrödor och fleråriga grödor51. Avskiljning och lagring av koldioxid (Carbon 
capturing storage, CCS) är en metod som är under utveckling. Förutom att reducera 
processutsläpp från industrin, kan tekniken användas för att fånga upp koldioxid som bildas 
vid förbränning av biomassa. Genom att lagra koldioxiden i marken eller havet kan negativa 
utsläpp åstadkommas 52.   

Inom jord- och skogsbruk finns potential för leverans av biomassa till marknader som 
exempelvis förnybar energi och biomaterial. Den största klimatvinsten med råvaran är när den 
ersätter fossila produkter. Utmaningen är att det ska räcka till mycket samtidigt som biologisk 
mångfald, rekreationsvärden och andra ekosystemtjänster ska bevaras. Det finns en stor 
potential att skogen kan bana väg för cirkulär ekonomi, vilket inte minst gynnas av forskning i 
länet 53.  

Med enkla åtgärder och rätt val vid nyinvesteringar går det att effektivisera 
energianvändningen inom jord- och skogsbruk. Inom skogsbruket finns potential till 
energieffektivisering kopplat till delautomatisering, utbildning i bränslesnålt och 
högproduktivt körsätt och förnyelse av maskinpark 54. Även jordbruket har 
besparingspotential. Energianvändningen kan minskas med minst tre till femton procent utan 
att påverka produktionen negativt, enligt en analys av över 150 genomförda 
energikartläggningar på jordbruk i Sverige 55. Åtgärder finns exempelvis kopplat till 
växtodling, torkning, utfordring, värme, ventilation, belysning, utgödsling och mjölkning. 

Med ett förändrat klimat finns både hot och möjligheter. Tillväxten av skog kan öka, men 
också risken för skador. Det är inte självklart hur skogen ska se ut för att vara rustad för 
ändrade klimatförhållanden. Även inom jordbruket behöver odling och produktion anpassas 
till ändrade förutsättningar som exempelvis högre medeltemperatur och extrema 
väderhändelser.  

Förslag på strategier 

• Öka kunskapen om energieffektivisering och klimatfrågor hos lantbrukare och 
skogsägare i länet. 

• Öka näringsåterföring via biogödsel. 
• Informera allmänheten om skogens betydelse för ett hållbart samhälle.  
• Öka kunskapen om kolinlagring i mark vid jord- och skogsbruk.  
• Stimulera anläggande av våtmarker på mullrik mark och utdikade våtmarker. 
• Öka kunskapen om matens miljö-, energi- och klimatpåverkan.  
• Främja kunskap och möjligheter till att använda bio CCS i länet. 
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Så arbetar vi vidare 
En förutsättning för ett lyckat energi- och klimatarbete är samverkan i länet. Politiska beslut 
och agerande på global och nationell nivå är viktiga, men det är på regional och främst lokal 
nivå som det konkreta arbetet sker. Ett vidare steg i arbetet med länets energi- och 
klimatarbete är att i samverkan med länets aktörer ta fram handlingsplaner för de olika 
insatsområdena. Dessutom ska arbetet organiseras på ett strukturerat sätt för att möjliggöra 
effektivt arbete vilket i sin tur bidrar till att vi uppnår de mål som är satta i strategin. En 
plattform för det energi- och klimatstrategiska arbetet kommer att tas fram och därigenom 
utvecklas en kontinuerlig uppföljning av målen och arbetet i länet. 

Handlingsplanerna kommer att innehålla konkreta åtgärder och insatser. Dessa åtgärder och 
insatser samlas och utvecklas till stor del inom den plattform för regionalt energi- och 
klimatstrategiskt arbete som Länsstyrelsen Östergötland tillsammans med Region 
Östergötland utvecklar. För varje insatsområde med kopplad handlingsplan skapas en 
projektportfölj baserad på respektive insatsområde. Projektportföljerna kopplas också till 
strategins mål samt specifika indikatorer för respektive portfölj.  

Projektportföljerna kommer att drivas av utpekade nyckelaktörer i länet vars uppgift är att 
koordinera åtgärder och insatser som genomförs i länet samt att summera den estimerade 
reduktionen av växthusgasutsläpp. På detta sätt går det att sammanställa, totalt och per 
respektive insatsområde, om de regionala åtgärderna och insatserna räcker för att nå de mål 
som är satta.  

Genom den regionala plattformen för energi- och klimatstrategiskt arbete kommer länets 
arbeta att följas upp kontinuerligt vilket innebär att det strategiska arbetet hålls levande och 
blir mer strukturerat och målinriktat. Det ökar också samverkansmöjligheterna i länet tack 
vare att aktörer möts genom plattformen. För att det fortsatta energi- och klimatstrategiska 
arbetet i länet ska bli framgångsrikt krävs det engagemang och vilja från offentliga aktörer, 
näringsliv och andra organisationer att arbeta tillsammans för att nå satta energi- och 
klimatmål. 

Strategins måluppfyllnad kommer att följas upp årligen och strategin aktualiseras eller 
revideras vart fjärde år. 
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 Från: Kommun <Kommun@valdemarsvik.se>
Skickat: den 21 maj 2019 09:10
Till: Reg <reg@valdemarsvik.se>
Ämne: VB: REMISS - Energi- och klimatstrategi för Östergötland 
  
  
   
  
   
  
   
  
 Hej, 
  
   
  
 Vidarebefordrar mail som inkommit till kommunens e-post. 
  
   
  
 Med vänlig hälsning 
  
 Caroline Rolf 
  
 Medborgarservice 
  
   
  
   
  
   
  
  
 Från: Svensson Joakim <joakim.a.svensson@lansstyrelsen.se>
Skickat: den 20 maj 2019 16:12
Till: Svensson Joakim <joakim.a.svensson@lansstyrelsen.se>
Ämne: REMISS - Energi- och klimatstrategi för Östergötland 
  
  
   
  
 Remiss - Energi- och klimatstrategi för Östergötland 
  
   
  
 Länsstyrelsen Östergötland och Region Östergötland föreslår en ny regional energi-
och klimatstrategi för Östergötland med sex regionala mål samt sex insatsområden.  
  
 Synpunkter på remissrapporten mottages tacksamt, senast den 30 augusti 2019 till
miljo.ostergotland@lansstyrelsen.se eller per post till Länsstyrelsen Östergötland, 581
86 Linköping. Märk svaret med diarienummer 425-6763-19. 
  



 Frågor om remissen besvaras av: Sara Nilsson, 010-2235307,
sara.nilsson@lansstyrelsen.se eller Joakim Svensson, 010-223 54 65,
joakim.a.svensson@lansstyrelsen.se 
  
   
  
 Remissinstanserna listas i bifogat missiv.  
  
                              
  
 Vänliga hälsningar 
  
 Joakim Svensson                                                          Sara Nilsson 
  
 Energi- och klimatstrateg                                                   Energi- och klimatstrateg 
  
 Miljöskyddsenheten                                                             Miljöskyddsenheten 
  
 Tfn: 010 – 223 54 65                                                             Tfn: 010 – 22 35 307 
  
 E-post: joakim.a.svensson@lansstyrelsen.se                 E-post:
sara.nilsson@lansstyrelsen.se
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Justerare
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Toverum 1:1 del av - Köp av mark

Kommunstyrelsens beslut

1. Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning
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Xxxxx



Vårt datum Vårt Dnr Sida

KS-TEK.2018.99 1(2)
TOVERUM 1:1

Skrivelse med beslutsförslag

Tjänsteställe/Handläggare Mottagare

Kommunchef och Stab Kommunstyrelsen
Monika Hallberg
0123-192 93

monika.hallberg@valdemarsvik.se

Toverum 1:1 del av - Köp av mark (Hänvisning till
TF2006/6, Toverum 1:1 del av, Uppsägning av avtal
markarrende för deponeringsanläggning)

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner köpeavtal gällande del av
fastigheten Toverum 1:1.

2. Investeringen finansieras genom minskning av rörelsekapitalet.

Ärendebeskrivning
Sedan flera år tillbaka har Valdemarsviks kommun diskuterat med
fastighetsägarna till Toverum 1:1 om att köpa den del av fastigheten
som omfattar det tidigare deponiområdet, Toverums deponi och är cirka
6 ha stort. Deponin är avslutad och täckt genom det arbete som
avslutades under 2017. Kommunens omlastningsstation för
hushållsavfall är belägen i området.

Valdemarsviks kommun avser att behålla omlastningsstationen på
Toverum. Andra alternativ har undersökts och bedömningen är att den
nuvarande placeringen är bra med god tillgänglighet och lämpligt
avstånd till bebyggelse. Den byggnad som idag används för
omlastningen är i behov av renovering och ombyggnation, för att
undvika den nedskräpning som är ett problem i området i dag. Genom
att förvärva den aktuella delen av fastigheten, får kommunen goda
förutsättningar för att på ett kostnadseffektivt sätt genomföra de
åtgärder som krävs för att avfallshanteringen ska fungera på bästa sätt.
Alternativet med att bygga en ny anläggning för omlastning på annan
plats bedöms vara mera kostsamt.

Genom att området är kommunens tidigare deponi, har kommunen ett
ansvar för att genomföra miljörelaterade kontroller på området, för att
över tid säkerställa att föroreningar inte läcker ut i omgivningarna. Det
finns ett kontrollprogram för området, som ska fullgöras ett antal år
framåt.



Vårt datum Vårt Dnr Sida

KS-TEK.2018.99 2(2)
TOVERUM 1:1

Skrivelse med beslutsförslag

Kommunens ansvar i detta avseende är också ett motiv för att
kommunen ska äga marken och ansvar för samt ha rådighet över
eventuella åtgärder som kan komma att krävas i framtiden.

Köpeavtal

Efter förhandlingar med fastighetsägarna har en köpesumma om
1 100 000 kr fastställts.

En ansökan gällande avstyckning av marken är gjord till Lantmäteriet
under 2018.

Monika Hallberg
kommunchef

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschef
Akten
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Skrivelse med beslutsförslag

Tjänsteställe/Handläggare Mottagare

Avdelning Service och Administration Kommunstyrelsen
Eva Köpberg
0123-191 60

eva.kopberg@valdemarsvik.se

Inspektion enligt 20§ förmyndarskapsförordningen
(1995:379) av överförmyndare i Valdemarsviks kommun

Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner informationen.

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen har den 4 april 2019 genomfört en inspektion av
överförmyndarverksamheten i Valdemarsviks kommun. Förutom
länsstyrelsens representanter var överförmyndaren med ersättare
närvarande vid inspektionen.

Underlag för inspektionen var den verksamhetsredogörelse som insänts
till länsstyrelsen, anmälningsärenden som länsstyrelsen hanterat sedan
föregående inspektion, protokoll från föregående inspektion samt den
stickprovsundersökning som genomfördes i anslutning till
inspektionsbesöket.

I sitt inspektionsprotokoll daterat 2019-05-16 påpekar länsstyrelsen att
de fel och brister som uppmärksammats vid inspektionen bör korrigeras.

Länsstyrelsen finner skäl att rikta kritik mot överförmyndaren i följande fall:

 När huvudmannen helt eller delvis ska betala arvodet bör han eller
hon normalt få del av beslutet, och därigenom ges möjlighet att
överklaga det. Huvudmannen ska tillställas ett eget exemplar av
arvodesbeslutet, och det är inte tillräckligt att överförmyndaren
uppmanar ställföreträdaren att informera huvudmannen om
beslutet.

 Överförmyndaren bör tillse att maskering av uppgift i akt om annan
huvudman sker på ett tillfredsställande sätt. Med anledning av att
uppgift inte maskerats riktar länsstyrelsen kritik mot
överförmyndaren.

 Ställföreträdare får inte betala räkningar med sina egna pengar och
sedan ta ut pengar från huvudmannens konto och sätta in på sitt
eget konto eftersom det innebär en otillåten skuldsättning av
huvudmannen. Länsstyrelsen erinrar om att överförmyndaren ska



Vårt datum Vårt Dnr Sida

2019-07-17 KS-SA.2019.47 2(2)

Skrivelse med beslutsförslag

vidta erforderliga åtgärder när denne i sin tillsyn upptäcker brister i
ställföreträdarens hantering och/eller redovisning, samt att dessa
åtgärder bör dokumenteras. Med anledning av att en otillåten
skuldsättning uppdagats och någon åtgärd inte vidtagits riktar
länsstyrelsen kritik mot överförmyndaren.

 Uppgifter en myndighet får på annat sätt än genom en handling ska
snarast dokumenteras om de kan ha betydelse för ett beslut i ärendet.

Överförmyndaren har i skrivelse 2019-06-04 kommenterat länsstyrelsens
kritik och har för avsikt att omgående korrigera de brister som har
påpekats.

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Eva Köpberg
kommunsekreterare

Beslutet skickas till
<Här skrivs till vem beslutet ska skickas>



























Länsstyrelsen har i enlighet med 20 § förmynderskapsförordningen ( 1995:379) 

gjort en inspektion av överförmyndaren i Valdemarsvik den 4 april 2019 

 

I de sammanfattande synpunkterna, som överlämnats i protokollet från nämnda inspektion, 

pekar man på att fel och brister som uppmärksammats bör korrigeras så snart som möjligt. 

 

De fel eller brister som uppmärksammats i handläggningen bör i förekommande fall 

korrigeras. När huvudmannen helt eller delvis ska betala arvodet bör han eller hon normalt få 

del av beslutet, och därigenom ges möjlighet att överklaga det. Huvudmannen ska tillställas 

ett eget exemplar av arvodesbeslutet, och det är inte tillräckligt att överförmyndaren 

uppmanar ställföreträdaren att informera huvudmannen om beslutet. Länsstyrelsen framhåller 

att överförmyndaren bör tillse att maskering av uppgift i akt om annan huvudman sker på ett 

tillfredsställande sätt. Med anledning av att uppgift inte maskerats riktar Länsstyrelsen kritik 

mot överförmyndaren. Ställföreträdare får inte betala räkningar med sina egna pengar och 

sedan ta ut pengar från huvudmannens konto och sätta in på sitt eget konto eftersom det 

innebär en otillåten skuldsättning av huvudmannen. Länsstyrelsen erinrar om att 

överförmyndaren ska vidta erforderliga åtgärder när denne i sin tillsyn upptäcker brister i 

ställföreträdarens hantering och/eller redovisning, samt att dessa åtgärder bör dokumenteras. 

Med anledning av att en otillåten skuldsättning uppdagats och någon åtgärd inte vidtagits 

riktar Länsstyrelsen kritik mot överförmyndaren. Uppgifter en myndighet får på annat sätt än 

genom en handling ska snarast dokumenteras om de kan ha betydelse för ett beslut i ärendet. 

Ett exemplar av arvodesräkningen översänds till huvudmannen. I dagboken är detta en 

automatisk post som är förbestämd i Wärna och finns noterad. Texten har ändrats från 

delgivits till översänds. Detta gäller bara i de fall huvudmannen betalar arvodet. 

Maskering av namn som ej tillhör akten har gjorts i de fall vi funnit sådana. 

Överförmyndaren har vid varje tillfälle då vi samlat gode män och förvaltare påpekat vikten 

av att god man inte förskotterar medel för huvudmannen. Det kan i vissa sammanhang vara 

helt omöjligt för god man att undvika detta, och i vissa fall skulle det förorsaka god man 

mycket extraarbete. Vi kommer fortsättningsvis att alltid påpeka vikten av att särskilja 

ekonomierna, men inser att detta i vissa fall är oundvikligt.  

 Akt 41 Vilka eftersökningar, hos till exempel tingsrätt och landsarkiv, som överförmyndaren 

vidtagit med anledning av vad som framkommit i akten avseende avsaknad av beslut 

om anordnande av godmanskap. För det fall beslut inte återfinns bör överförmyndaren 

tillse att huvudmannens behov av ställföreträdarskap utreds samt att, om behov finns, 

ansöka till tingsrätten om anordnande av ställföreträdarskap för huvudmannen.  

Överförmyndaren har muntligen till tingsrätten i Norrköping framfört önskemål om en kopia 

på beslut som togs vid upprättandet av akten ( 1987-10-12). Tingsrätten arkiv återkom 2019-

04-03 med besked om att ingen beslutshandling fanns arkiverad hos dem. 

Akt 412 

Vilka åtgärder som överförmyndaren vidtagit med anledning av vad som framkommit i 

akten avseende avsaknad av beslut om anordnande av godmanskap, och 

ställföreträdares eventuella redovisning. 



Beslut om att tillsätta god man för bortavarande FB 11:3 fattades 2018-06-27. Dock uttrycktes 

detta inte på ett formellt korrekt sätt då rubriken blev ”Tillsättning god man för bortavarande”. 

Andemeningen var dock att detta handlade om ett beslut och god man har sedan upprättande 

av ärendet fullföljt sina åtaganden.  

 

 

 

 

 

 

Överförmyndaren har för avsikt att korrigera de brister vilka pekats ut i sammanfattande 

synpunkter omgående. 

 

 

Valdemarsvik 2019-06-04 

 

Överförmyndaren 

 

 

Lars Beckman   Christina Gårdebäck Stork 
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Justerare

..........

..........

Valärenden 2019 - Godkännande av avsägelse från
uppdraget som ledamot i stöd- och omsorgsutskottet,
Mattias Geving samt val av ny ledamot

Kommunstyrelsens beslut

1. Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till

Xxxxx



Ej stöd för fil: 13.1 Avsägelse av uppdrag Mattias Gevin
Ta bort beslutsunderlaget från protokollet. Alt gör om filen till pdf och lägg till den på 
nytt i protokollet
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Justerare

..........

..........

Valärenden 2019 - Godkännande av avsägelse från
uppdraget som ledamot i socialt myndighetsutskott,
Mattias Geving samt val av ny ledamot

Kommunstyrelsens beslut

1. Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till

Xxxxx



Ej stöd för fil: 14.1 Avsägelse av uppdrag Mattias Gevin
Ta bort beslutsunderlaget från protokollet. Alt gör om filen till pdf och lägg till den på 
nytt i protokollet
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1. Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till

Xxxxx



Vårt datum Vårt Dnr

2019-07-30 Nämnd.2019.6

Kommunstyrelsen

Meddelanden

Nedanstående handlingar har stämplats in och förvaras hos
sekreteraren.

1 Idrott som lokal socialpolitik – Rapport från Centrum för
kommunstrategiska studier (CKS)

2 Beslut om Förbundsavgiften år 2020 - Sveriges Kommuner och
landsting (SKL)
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Kommunstyrelsens beslut
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